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Fórum pre komunikačné technológie
Zápis
zasadnutia predsedníctva CTF 30.11.2021 a 1.12.2021

Predmet zasadnutia:
Zasadnutie predsedníctva CTF sa uskutočnilo v dvoch dňoch 30.11. a 1.12.2021, tak ako je uvedené
v úvode zápisu. Zasadnutie sa uskutočnilo online prostredníctvom MS Teams s jedinou diskutovanou
témou „Nová stratégia pre CTF“. K tomu pripravil Ing. Stuška prezentáciu pod názvom „ Sektor
elektronických komunikácií(SEK) – neviditeľný sektor“.
V rámci prezentácie uviedol aktuálnu analýzu SEK, ktorého reputácia a vyjednávacia pozícia je
dlhodobo nízka s tým že :
- SEK komunikuje a spolupracuje s externým prostredím cez mnoho organizácií
- jediná organizácia orientovaná výlučne na potreby SEK je CTF
- vyjednávacia pozícia SEK nezodpovedá jeho významu pre ekonomiku
- SEK dlhodobo zlyháva v osvete smerom k odbornej a širokej verejnosti
- SEK často nevie postupovať koordinovane v strategických otázkach
- SEK nie je priamo zastúpený v strešnej zamestnávateľskej organizácií
- SEK nemá priame zastúpenie v Rade vlády pre digitalizáciu
Ďalej uviedol dôvody prečo realizovať zmenu a konkrétne navrhované opatrenia v rámci CTF, ktoré
rozdelil do troch častí :
A. Posilniť manažérske kapacity
B. Posilniť externú komunikáciu
C. Upraviť výšku členských príspevkov
Na základe uvedenej analýzy predložil predpokladaný dopad na rozpočet v prípade zmien a návrh na
úpravu členského.
V závere prezentácie načrtol návrh ďalších krokov :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vytvoriť dotazník pre členov CTF
Vyhodnotiť dotazník v 1. kole medzi členmi predsedníctva
Predložiť dotazník ostatným členom CTF
Vyhodnotiť dotazník a na základe toho pripraviť návrh zmien pre VZ CTF
Hlasovanie o navrhovaných zmenách na VZ CTF
Uvedenie zmien do praxe v schválenom rozsahu

K jednotlivým bodom sa postupne vyjadrili všetci členovia predsedníctva. V zásade všetci
vyjadrili názor, že je potrebná zmena, avšak veľa bude záležať od stanoviska všetkých členov.
To bude zrejmejšie až po vyhodnotení dotazníka. Zatiaľ najväčšia zhoda prevláda v tom, že je
potrebné posliniť externú komunikáciu. V otázke posilnenia manažérskych kapacít sú rôzne
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názory, napr., že na začiatok zmien by postačilo vytvoriť funkciu platenú funkciu výkonného
sekretariátu (administrátora).
Predpokladané termíny :
-

Predložiť dotazník členom predsedníctva do 15.12.2021
Vyhodnotenie dotazníku v rámci predsedníctva do 10.01.2022
Predloženie dotazníku ostatným členom CTF 10. 01.2022
Vyhodnotenie dotazníku do 20.01.2022
Pripraviť návrh zmien na VZ CTF vyplývajúcich z názorov členov do 30.01.2022

Zodpovedný : Ing. Matej Stuška
Valné zhromaždenie CTF (VZ CTF)
Vzhľadom na predchádzajúci bod bolo dohodnuté, že Valné zhromaždenie CTF sa uskutoční
najskôr na konci januára 2022. Tento termín môže byť zmenený, ak nebudú k dispozícii
odozvy členov na návrh nového modelu stratégie CTF. V takom prípade sa VZ CTF posunie na
február 2022. VZ CTF by malo špecifikovať úlohy, ktoré vyplynú z dotazníka a z očakávaní
členov CTF.
Zodp. Ing. Ján Šebo

Termín : 31.01.2022

Zapísal : Ján Šebo

V Bratislave 4.12.2021
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