
Stanovy Fóra pre komunikačné technológie 
 
1     Názov spoločnosti:   Fórum pre komunikačné technológie 

2     Sídlo spoločnosti:     Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava 

3     Základné ustanovenie 

3.1 Fórum pre komunikačné technológie (ďalej len Fórum) je záujmová, dobrovoľná, nezávislá a nepolitická organizácia 
založená v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. 

4 Ciele a účel Fóra 

4.1 Fórum pôsobí v oblasti prípravy, budovania a prevádzkovania telekomunikačných širokopásmových sietí na Slovensku 
v súlade s koncepciou rozvoja Európskej informačnej spoločnosti. 

4.2 Združuje aktivitu výrobcov elektronických komunikačných technológií, prevádzkovateľov, poskytovateľov služieb, 
používateľov, vzdelávacích a vedeckých inštitúcií, distribútorov, investorov, projektantov, realizátorov, s cieľom 
zabezpečiť vysokú profesionalitu a systémovú koncepčnosť implementácie elektronických a komunikačných sietí.. 

4.3 Obhajuje, chráni, presadzuje a preveruje oprávnené záujmy členov Fóra. 
4.4 Vo sfére štátnej politiky, v spolupráci s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, s Telekomunikačným úradom 

SR a ďalšími dotknutými orgánmi, prispieva k tvorbe koncepcie rozvoja elektronických komunikačných technológií, ich 
implementácie pre lokálne a diaľkové neverejné a verejné komunikačné siete a iniciuje legislatívu v tejto oblasti. 

4.5 Poskytuje konzultačnú a poradenskú činnosť investorom pri výbere elektronických komunikačných technológií pre 
elektronické komunikačné siete.   

4.6 Získava a šíri informácie o súčasnom stave komunikačných technológii, vo svete a u nás, o trendoch vývoja v oblasti 
komunikačných  sietí a trendoch  vývoja aplikácií  pre širokopásmové multimediálne služby a aplikácie. 
Zhromažďuje informácie o vývoji elektronických komunikačných technológií a sleduje štandardizačný proces vo svetových 
združeniach a ostatných medzinárodných organizáciách (ITU, ETSI) za účelom podpory budovania elektronických 
komunikačných sietí a multimédií na primeranej úrovni na Slovensku. 

4.7 Iniciuje a podporuje proces vzdelávania investorov, distributérov, projektantov, realizátorov, prevádzkovateľov a 
používateľov. 
Podporuje vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností v technologickej, aplikačnej, ekonomicko-právnej, informačnej a 
vzdelávacej oblasti. 

4.8 Zabezpečuje expertíznu a poradenskú činnosť v oblasti elektronických komunikačných sietí. 
4.9 Podnecuje individuálne a inštitucionálne medzinárodné styky a spoluprácu so spoločnosťami odborného zamerania, najmä s 

medzinárodnými fórami 
Pre naplnenie týchto cieľov Fórum vytvára odborné sekcie. 

5  Činnosť Fóra 

5.1  Svoju činnosť Fórum realizuje: 

• poskytovaním informácií technicko-ekonomického a legislatívneho charakteru pre štátne a samosprávne orgány a 
účasťou v poradných zboroch, 

• sprostredkovaním odbornej pomoci pri príprave a realizácií konkrétnych projektov, 
• vytvorením databanky informácií o elektronických komunikačných technológiách, šírením týchto informácií 

prostredníctvom odborných časopisov a ďalších masovo-komunikačných prostriedkov, 
• vlastnou publikačnou a vydavateľskou činnosťou, 
• organizovaním tematických seminárov, konferencií a ďalších podujatí, 
• účasťou na tematických podujatiach. 

5.2   Uvedenú činnosť Fóra zabezpečujú: 

• predsedníctvo, 
• odborné sekcie: technicko-aplikačná, 
    legislatívna. 

6      Ochranná známka Fóra 

6.1 Znenie a vyobrazenie ochrannej známky je registrované pod číslom 182363 na Úrade priemyselného vlastníctva SR. 
Akékoľvek ďalšie použitie a narábanie s ochrannou známkou je stanovené Zákonom NR SR č. 55/1997 Z.z. a 
v dokumente „Používanie názvu a loga Fóra“, ktorý schvaľuje predsedníctvo Fóra. 

6.2 Ochranná známka je od 9.3.1999 medzinárodne zapísaná do registra pre Českú republiku pod číslom 709 492. 

7      Pôsobnosť a postavenie 

7.1   Fórum je samostatnou právnickou osobou. 
7.2  Činnosť Fóra je zabezpečená zo zápisného, ročných členských príspevkov, mimoriadnych členských príspevkov, z dotácií, 

darov a hospodárskej činnosti. 



8      Orgány Fóra a organizačná štruktúra 

        Orgánmi Fóra sú valné zhromaždenie a predsedníctvo. 

8.1   Valné zhromaždenia Fóra 

8.1.1 Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia Fóra. Každý člen Fóra má na valnom zhromaždení jeden hlas. 

8.1.2    Riadne valné zhromaždenie sa stretáva raz do roka. Zvoláva ho predseda, a to najneskôr 20 pracovných dní pred 
termínom konania písomnou formou. Riadne valné zhromaždenie po prerokovaní: 

a) schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov: 
• správu predsedníctva o činnosti, 

• správu predsedníctva o finančnom hospodárení, 

• plán aktivít, 

• rozpočet, 

b) schvaľuje 2/3 väčšinou prítomných členov: 
• na návrh predsedníctva alebo členov zmeny stanov Fóra, 

• na návrh predsedníctva alebo členov zmeny výšky zápisného a členských príspevkov, 

c) volí 2/3 väčšinou prítomných členov: 
• predsedníctvo Fóra. 

V prípade, že takto zvolený počet členov prekračuje počet uvedený v bode 8.2.1, sú za členov predsedníctva zvolení 
kandidáti s najväčším počtom hlasov. 

8.1.3 Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predseda najneskôr 10 pracovných dní pred termínom konania, a to 
písomnou formou na podnet predsedníctva Fóra alebo ak o to požiada najmenej 20 pracovných dní pred 
požadovaným termínom konania predsedníctvo aspoň 1/3 členov Fóra. Na program rokovania valného zhromaždenia 
predsedníctvo zaradí návrhy členov Fóra. 

Ak predseda na návrh aspoň 1/3 členov Fóra mimoriadne valné zhromaždenie nezvolá, majú členovia právo zvolať 
mimoriadne valné zhromaždenie sami. 

8.2     Predsedníctvo Fóra 

8.2.1   Predsedníctvo Fóra má 9 členov Fóra. Zloženie predsedníctva: 

• predseda, 
• dvaja podpredsedovia, 
• tajomník, 
• vedúci sekcií, 
• členovia. 

8.2.2 Funkčné obdobie predsedníctva Fóra je medzi dvomi riadnymi valnými zhromaždeniami, ak mimoriadne valné 
zhromaždenie nerozhodne inak.  

8.2.3 Predsedníctvo najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa konania valného zhromaždenia musí uskutočniť svoje prvé 
zasadanie a z členov predsedníctva zvoliť predsedu. 

8.2.4 Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných. 

8.3     V mene Fóra koná predseda. 

9 Členstvo vo Fóre 

9.1      Členmi sú: 

• podnikateľské subjekty, 

• nepodnikateľské subjekty a 

• čestní členovia. 

9.1.1 Členom – podnikateľom je právnická alebo fyzická osoba registrovaná podľa obchodného alebo živnostenského zákona 
alebo štátny podnik so sídlom na území SR.  

9.1.2 Členom – nepodnikateľom sú organizácie nespĺňajúce podmienky odseku 9.1.1 so sídlom na území SR. 

9.1.3 Čestným členom je fyzická osoba, ktorá sa na základe rozhodnutia predsedníctva významným spôsobom podieľala na 
práci Združenia ATM v SR a Fóra alebo na rozvoji komunikačných sietí. 

9.2        Podmienky členstva 

9.2.1     O prijatí člena na základe jeho prihlášky rozhoduje predsedníctvo. 

9.2.2 Členstvo vzniká zaplatením zápisného. 

9.2.3 Členstvo zaniká: 

• dobrovoľným vystúpením vyjadreným písomnou formou, ihneď po doručení predsedovi, 

• nezaplatením členského príspevku ani po opakovanom písomnom upozornení, 

• vylúčením z dôvodu činnosti, ktorá je preukázateľne v rozpore so stanovami Fóra. 



9.2.4 O vylúčení člena rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných členov. 

10      Práva členov 

          Členovia majú právo: 

• hlasovať o všetkých záležitostiach dotýkajúcich sa Združenia, 

• zúčastňovať sa na činnosti Združenia, 

• voliť a byť volení do orgánov Združenia, 

• dostávať všetky pracovné dokumenty a zápisy z rokovaní, 

• využívať databanku zhromažďovaných informácií o technológii ATM a iných širokopásmových technológiách. 

11      Povinnosti členov 

          Členovia Združenia sú povinní: 

• plniť si povinnosti vyplývajúce zo zákonov, vyhlášok, technických noriem a ďalších legislatívnych predpisov 
Slovenskej republiky, 

• podporovať záujmy Fóra, 

• riadiť sa uzneseniami Fóra, 

• platiť členské príspevky v predpísanej výške a termínoch. 

12  Finančné zdroje a hospodárenia 

12.1  Finančné zdroje 

12.1.1    Finančné zdroje tvoria: 

• zápisné, 

• ročné členské príspevky, 

• mimoriadne členské príspevky, 

• dotácie, 

• dary a príspevky od osôb a organizácií, 

• príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti. 
12.1.2 V roku nadobudnutia členstva sa platí len zápisné. Pri zmene členského sa zmena uplatňuje od kalendárneho roka 

nasledujúceho po roku uskutočnenej zmeny.  
12.1.3 Ročné členské príspevky sa platia v prvom štvrťroku kalendárneho roka na základe faktúry alebo iného ekvivalentného 

dokladu na účet Združenia ATM v peňažnom ústave, a to do 14 dní od obdržania tohto dokladu. 
12.1.4 Pri zániku členstva sa nevracia zápisné ani členský príspevok. 

12.2 Hospodárenie 
Hospodárenie sa vykonáva na základe schváleného rozpočtu. Právo disponovať s finančnými prostriedkami majú iba 
osoby poverené predsedníctvom. 

13 Zápisné a členské 

13.1 Zápisné 

13.1.1 Pre podnikateľské subjekty        398  EUR   

13.1.2 Pre nepodnikateľské subjekty    166 EUR   

13.2 Ročný členský príspevok 

13.2.1 Pre podnikateľské subjekty         266 EUR   

13.1.2 Pre nepodnikateľské subjekty     100 EUR    

13         Zánik Fóra 

13.1      Fórum zaniká: 

• dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia dvojtretinovej väčšiny prítomných účastníkov valného 
zhromaždenia, 

• zrušením v zmysle zákona. 

13.2.1 Pri majetkovom vysporiadaní zaniknutého Združenia sa postupuje podľa § 13 Zákona č. 83/1990 Zb. 

Schválené valným zhromaždením Združenia CTF v SR dňa 21.11.2006. 

Týmto sa rušia stanovy Združenia CTF v SR registrované dňa 29.12.2003 pod číslom VVS/1-900/90-12305-3. 

 


