
IFIP General Assembly
správa zasadnutia GA 2013

Výročné zasadnutie GA IFIPu sa uskutočnilo v dňoch 13-14. 9. 2013 v Poznani. Hostiteľom bola
Technická univerzita v Poznani. Na zasadnutí sa zúčastnil I. Prívara.

Stručné zhrnutie hlavných bodov rokovania GA:

Rozpočty a hospodárenie 2012-2014:
Hospodárenie  IFIPu  v r.  2012  bolo  v červených  číslach  cca  -24  KEuro.  Rozpočtom

plánovaná strata bola cca -102 KEuro. Vyššie výdavky a nižšie príjmy z „core business“
boli kompenzované vyššími výnosmi portfólia IFIPu. Záverečná finančná správa prešla
štandardným auditom. GA akceptovalo audítorskú správu a schválilo hospodársky
výsledok za r. 2012

Hospodárenie v r.2013 sa zatiaľ vyvíja priaznivo. Plánovaná strata cca -100 KEuro by mohla
byť výrazne nižšia.

V rozpočte na r. 2014 je plánovaná strata cca -129 KEuro (príjmy 327 KEuro, výdavky 456
KEuro zodpovedajú zhruba rozpočtovaným výdavkom v r. 2013), ktorú by z veľkej časti
mali vykryť výnosy portfólia.  GA schválilo návrh rozpočtu na r. 2014.  Dodatočne GA
odsúhlasilo doplnenie rozpočtu o 75KEuro na marketing IFIPu nadväzujúci na stratégiu
IFIPu.

Členské príspevky sa v IFIPe nezvyšovali od r. 2000 napriek inflácii, ktorá za desaťročie bola
takmer  25  %.  Finančný  výbor  navrhol  zvyšovať  členské  príspevky  v  r.  2014-2016
každoročne o 3%. GA neschválilo návrh na zvýšenie členských príspevkov.

Prezident  L.  Strous predložil  na diskusiu predbežný návrh štruktúry členských poplatkov
odvíjajúci  sa od počtu členov MS a príjmov MS z členských poplatkov Takto postavený
predbežný model (opieral  sa o neúplné údaje MS) ukázal  rad anomálií.  Niektoré “malé”
členské spoločnosti (napr. SISp) by podľa neho platili neúmerne málo, iné (ACM, BCS) zasa
významne viac. GA poverilo prezidenta dopracovať myšlienku na základe diskusie
zabezpečiť reálne podklady od členských spoločností,
vyhnúť sa potenciálnym odchodom členov pre neúmerne vysoké poplatky,
zaviesť minimálne členské,
postupný prechod na nový model v priebehu niekoľkých rokov, atď.
GA požiadalo Finančný výbor, aby pripravil nový návrh úpravy členských poplatkov, ktorý
bude vychádzať zo „štruktúry členských poplatkov“.

 Voľby funkcionárov IFIPu:
Do funkcie Treasurer Elect bol navrhnutý Declan Brady (Írsko). Má skúsenosti s podobnou

funkciou v CEPISe, navyše bol jediným kandidátom. GA zvolilo D. Bradyho. 
Na dve voľné miesta viceprezidentov IFIPu kandidovali M. Bramer (Nemecko), R. Puigjner

(Španielsko)  a F.  Lin  (Čína).  GA  zvolilo  M.  Bramera  a R.  Puigjenera  za
viceprezidentov.

Na dve pozície radných (couincillors) pôvodne kandidovali F. Lin a J. Pries-Heje (Dánsko).
GA zvolili  nových radných:  A.  Wonga (Austrália,  nominovaný prezidentom),  M.
Goedeckeho (TC2, nominácia TA), F. Lina (Čína, nominovaný MS) a J. Nawrockeho
(Poľsko) a Rammiga (Nemecko). 

Prezident L. Strous predložil návrh na úpravu foriem členstva v IFIPe. Návrh počíta s 3 formami
členstva:
full member – v každej krajine a regióne to má byť organizácia reprezentujúca ICT komunitu

(plné hlasovacie práva),
associate member – ľubovoľná ďalšia organizácia, ktorá sa hlási k cieľom a aktivitám IFIPu

(bez hlasovacích práv),
honorary member – individuálne osobnosti, ktoré sa zaslúžili o IFIP (bez hlasovacích práv).

1



Do druhej kategórie môžu patriť špecializované spoločnosti,  akadémie, univerzity, vládne
orgány, industriálne asociácie. 
GA odporučilo dopracovať návrh na základe podnetov z diskusie:
všeobecný súhlas s tromi kategóriami členov,
presnejšie stanoviť kritéria a podmienky členstva pre jednotlivé kategórie,
väčšinová  podpora  nemeckého  návrhu,  aby  bolo  možné  členstvo  viacerých  spoločností

z jednej krajiny,
malá podpora individuálneho členstva (so špeciálnym poplatkom).

GA schválilo  návrh na elektronické hlasovanie v rámci  IFIPu (vrátane GA) s niekoľkými
pripomienkami.

GA schválilo návrh zmeny Statute and Bylaws. V prevažnej väčšine ide o úpravy formulácií,
spresnenia  a korekcie  typografických  chýb.  Podľa  môjho  názoru,  jedinou  „naozajstnou
zmenou je umožnenie proxy aj na úrovni EC (nielen GA).

GA podporilo návrhy na usporiadanie CIO Forum 2014 v Číne a WCC 2015 v Kórei a poverilo
Executive Board dotiahnuť finančno-právne dohody s organizátormi.

Prezident  prezentoval  ciele  a projekty strategického  plánu  IFIPu  na  funkčné  obdobie
2013-2016 
Technical/scientific oriented aim – Dissemination of high quality knowledge in ICT
Policy/application oriented aim – International reputation
Member Society oriented aim – Digital Library, Position paper for topics of relevance for

MS
Professionalism oriented aim – Professionalism: IP3
Digital equity oriented aim – Digital equity
L. Strous navrhol doplniť projekty o projekt Marketing s finančnou podporou 75K Euro.
GA schválil navrhnutý strategický plán s tým, že prostriedky na marketing budú dodatočne
schválené po predložení plánu marketingu (na ktorý možno použiť najviac 5% plánovaných
zdrojov).

K.  Rannenberg predložil  návrh na vyhlásenie IFIPu (IFIP statement) týkajúci  sa „intensional
undermining  of  security  and  trust  mechanisms  in  ICT  and  the  Internet  by  government
agencies and other major actors“.  GA súhlasilo s vydaním stanoviska a požiadalo K.
Rannenverga, aby na základe diskusie pripravil finálny text. GA v prvom oficiálnom
elektronickom hlasovaní súhlasilo s finálnym návrhom.

Budúce zasadnutia GA: zasadnutie v r. 2014 bude v Kijeve a zasadnutie v r. 2015 v Daejeone
(Korea, po WCC 2015)

Bratislava, 26. 11. 2013 Igor Prívara
Zástupca SISp v GA IFIP
 igor privara@gmail.com
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