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1. Plán činnosti na rok 2022
Predseda predniesol návrh plánu činnosti na rok 2022, ktorý bude predmetom schvaľovania na
valnom zhromaždení CTF. Členovia predsedníctva nemali k nemu pripomienky.
2. Listy CTF 2022
• list CTF pre NBS - žiadosť o stanovisko k zák. 492/2009 Z.z. o platobných službách k §1 ods.3
písm. l, odoslaný 18.2.2022.
• list CTF pre UPREKAPS - žiadosť o stretnutie k vykonávacím predpisom k ZEK-u, odoslaný
3.2.2022- stretnutie zástupcov operátorov (CTF) s úradom sa uskutoční 22.2.2022 online.
3. Príprava zmeny fungovania CTF
Vzhľadom na potrebu zvyšovania povedomia kľúčových inštitúcií verejnej správy a aktérov
v ekonomike o aktivitách a odborných postojoch CTF a jeho členov, ako aj posilnenie vzťahu
s verejnosťou bola členom CTF zaslaná prezentácia a link na dotazník k hodnoteniu doterajšej
činnosti a k možnostiam jej zlepšenia do budúcnosti. Z celkového počtu členov 23 (17 platiacich +
5 čestní členovia) prišlo 13 odoziev, to znamená, že sa vyjadrilo 56,5% členskej základne. Dotazník
bol anonymný. S navrhovaným navýšením členského súhlasilo 76,9% a nesúhlasilo 23,1% členov,
nie je však jasný podiel platiacich členov na tomto súhlase. S možnosťou prispievania na
komunikačný rozpočet od roku 2023 súhlasilo 53,8% a nesúhlasilo 46,2% členov. K názvu Fórum
pre komunikačné technológie a jeho skratke CTF odpovede neboli jednoznačné, preto táto debata
bola odložená na neskôr.
Z uvedeného hodnotenia vyplýva nasledovné zhrnutie :
-

väčšina cieľov CTF je členmi vnímaná pozitívne ako stále aktuálna
s návrhom úpravy členských príspevkov súhlasí väčšina členov združenia, avšak nie
v navrhovanej výške
väčšina členov súhlasí so zavedením komunikačného rozpočtu a príspevkov na komunikačný
rozpočet od kalendárneho roku 2023
debatu o zmene názvu považujú členovia za dôležitú, ale nie súrnu
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4. Ako ďalej CTF ?
Na základe uvedeného hodnotenia dotazníka a zhrnutia, bol po diskusii v predsedníctve
dohodnutý časový harmonogram prípravy a realizácie zmien, ktoré sa prerokujú a schvália na
najbližšom valnom zhromaždení (03/2022). Finálne zmeny budú predložené a schválené na
ďalšom valnom zhromaždení (12/2022) a budú platiť od 1.1.2023. K tomuto procesu boli
dohodnuté nasledovné kroky :
-

aktualizovať ciele CTF v zmysle odpovedí dotazníka – do 25.2.2022
pripraviť popis práce pre výkonného manažéra na dohodnutý čas – do 25.2.2022
pripraviť mandátnu zmluvu pre výkonnú funkciu - do 31.8.2022
pripraviť nový návrh zvýšenia členského od r.2023, ktoré bude predložené na VZ- do 31.8.2022
návrh na doplnenie stanov o bod príspevok pre mediálnu komunikáciu- do 31.8.2022

5. Valné zhromaždenie (VZ) 03/2022
Valné zhromaždenie sa uskutoční v druhej polovici marca 2022, pravdepodobne online cez MS
Teams. Termín konania bude včas oznámený. Dôležité informácie pre členov :
-

v roku 2022 členské príspevky sa nemenia a ostávajú pôvodné ako doteraz
v najbližších dňoch budú zasielané faktúry členom na členské na rok 2022
na VZ 03/2022 sa budú prerokovávať prvotné návrhy zmien podľa bodu 4 tohto zápisu s tým,
že sa neskôr zapracujú do stanov CTF a predložia na schválenie na VZ v 12/2022
fungovanie CTF v roku 2022 bude v pôvodnom režime v zmysle platných stanov CTF

6. Ročenka CTF 2022
Predseda prezentoval aktuálny stav prípravy ročenky CTF 2022. Predsedníctvo sa dohodlo na
konkrétnych úpravách obsahu a koordinácii článkov. Predpokladá sa dodanie článkov od autorov
do 25.2.2022 s tým, že budú k dispozícii ešte ďalšie 2 týždne na vzájomné korekcie a úpravy
článkov do uzávierky 11.3.2022.
7. Ostatné aktivity
-

budúci týždeň bude zvolaná pracovná skupina pre budovanie elektronických komunikačných
sietí ku aktuálnym témam a úlohám, ktoré boli v skupine zadané v roku 2021.
pripravuje sa list na Ministerstvo spravodlivosti SR vo veci vecné bremená, ktorý bude zaslaný
na MS SR do konca februára 2022.
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