
�

záujmové združenie právnických osôb  
Námestie sv. Egídia 3633/44, 058 01 Poprad  

IČO: 50991627  DIČ: 2120469637 
reg. č. OU-PO-OVVS1-2017/00663

Výročná správa  2017 

�1

VÝROČNÁ  SPRÁVA  O ČINNOSTI  A  HOSPODÁRENÍ 

za rok 2017 
vypracovaná v zmysle zákona par. 20f a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších právnych predpisov. 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
Na základe podpisanej Zakladateľskej zmluvy záujmového združenia právnických osôb Slovak 
Smart City Cluster zo dňa 07. 12. 2016 v Poprade a zápisu Registra záujmových združení 
právnických osôb v Prešove s dátumom zápisu 15. 02. 2017, s registračným číslom OU-PO-
OVVS1-2017/006663. Združeniu bolo zápisom pridelené IČO: 50991627. 

Zakladajúci členovia: 
1. Mesto Poprad 
2. Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 
3. innogy Solutions, s.r.o. 
4. Slovanet, a.s. 
5. Slovenská technická univerzita v Bratislave 
6. Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o. 
7. KOOR, s.r.o. 

Sídlo združenia: 
Námestie sv. Egídia 3633/44, 058 01 Poprad 

Orgány združenia:  
Členská schôdza 
Predstavenstvo 
Tajomník predstavenstva 
Poradný výbor 

Predmet činnosti: 
1. 

a) podpora, propagácia a zvyšovanie povedomia o koncepte Smart City,  
b) Prepájanie akademickej a komerčnej sféry v oblasti Smart City,   
c) Súčinnosť s inými organizáciami a záujmovými združeniami s obdobným predmetom 

činnosti, 
d) Spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri príprave a pripomienkovaní 

relevantných právnych noriem, 
2.  

a) Vytvorenie platform na zdieľanie skúseností, všeobecne akceptovaných štandardov a 
praktík ako aj výziev, ktorým čelia profesionáli v oblasti Smart City prostredníctvom: 
(i) Pravidelných stretnutí/diskusií Členov Združenia a pracovných skupín; 
(ii) Špecifických podujatí, školení i workshopov na konkrétne témy; 
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(iii) Rozvoja webových stránok Združenia. 
b) Členovia Združenia sa budú usilovať o rozvoj a podporu vhodných, certifikačných 

schém pre oblasť Smart City, 
c) iniciovanie diskusie s príslušnými subjektami, inštitúciami a orgánmi zapojenými do 

prípravy, implementácie a vymožiteľnosti príslušných právnych predpisov a 
regulačného rámca a aktívna účasť na tejto diskusii, 

d) spolupráca s univerzitami a realizácia aktivít v oblasti Smart City, 
e) Styk s orgánmi verejnej správy, zástupcami mimovládnych organizácií a obchodných 

komôr za účelom podpory plnenia Účelu, 
f) podpora výskumu, vývoja a inovácií pre zvýšenie konkurencieschopnosti v oblasti 

Smart City, 
g) spolupráca s vysokými školami, strednými školami, odbornými a výskumnými 

inštitúciami, 
h) podpora komunikácie medzi podnikateľskými, verejnoprávnymi, samosprávnymi a 

neziskovými organizáciami v oblasti Smart City, 
i) propagácia značky Združenia, jednotlivých odvetví Smart City a spoločných aktivít, 
j) usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a charitatívnych akcií súvisiacich 

s predmetom činnosti Združenia, 
k) prednášková a publikačná činnosť, 
l) koordinácia vybraných činností Združenia, ako napr. marketing, získavanie a triedenie 

informácií, vzdelávanie, spoločný nákup vybraných služieb a materiálov, spoločný 
predaj vybraných služieb a výrobkov a ďalších služieb pre Členov Združenia podľa 
aktuálnych potrieb, 

m) príprava projektov pre získanie grantov a dotácií zo štrukturálnych fondov EÚ a z iných 
zdrojov, 

n) spracovanie analýz, prieskumov trhu, konkurenčného prostredia a vyhodnocovanie 
ekonomických a sociálnych dopadov inovácií v oblasti Smart City, 

o) príprava odborných stanovísk a posudkov v oblasti Smart City, 
p) nadväzovanie a rozvoj stykov s podobnými inštitúciami v zahraničí a uzatváranie 

dohôd o spolupráci s tímito partnermi, 
q) spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy na území Slovenskej republiky a v 

zahraničí pri rozvoji a podpore výskumných, vývojových a podnikateľských aktivit 
svojich členov a na realizáciu rozvojových plánov dotknutých orgánov štátnej správy a 
samosprávy, 

r) iné aktivity vhodné pre dosiahnutie Účelu určené predstavenstvom alebo členskou 
schôdzou. 

1. Členovia sa zaväzujú, že budú presadzovať poslanie Združenia medzi svojimi obchodnými 
partnermi a povzbudzovať ich k tomu, aby sa pridali k tejto iniciatíve a týmto spôsobom budú 
šíriť účinky tohto Združenia. 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2. Každý člen Združenia sa zaväzuje konať takým spôsobom, aby Združenie mohlo vykonávať 
Aktivity smerujúce k dosiahnutiu Účelu. 

3. Aktivity Združenia budú členovia Združenia vykonávať ako neziskové, avšak je prípustná i 
vedľajšia hospodárska činnosť Združenia v podobe podnikania, prípadný výnos z činnosti 
Združenia však musí byť použitý výlučne na činnosť Združenia prípadne na úhradu nákladov 
na správu Združenia. 

2. ORGÁNY  ZDRUŽENIA 
Pri podpísaní Zakladateľskej zmluvy boli schválené orgány Združenia: 
Členská schôdza 
vrátane schválenia výšky prvého členského príspevku nasledovne: vo výške 3.000,- Eur s 
výnimkou mesta Poprad vo výške 1,- Euro a poskytne priestory pre Združenie a pre STU, ktoré v 
prvom roku neplatilo členský príspevok. 
Predstavenstvo 
Členovia predstavenstva: 

• prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD., schválený za predsedu predstavenstva; 
• Ing. Peter Chochol, PhD., člen predstavenstva;  
• Ing. Richard Pieger, člen predstavenstva; 
• Ing. Ján Michlík, člen predstavenstva; 
• Ing. Milan Orlovský, MBA, člen predstavenstva; 
• Ing. Peter Oravec, člen predstavenstva;  
• Mgr. Igor Wzoš, člen predstavenstva. 

Poradný výbor 
konajúci prostredníctvom oprávnených osôb menovaných týmit členmi poradného výboru: 

• Atos 
• Mesto Poprad  
• Slovanet 
• STU 
• Schneider Electric 
• KOOR  
• innogy 

Tajomník predstavenstva 
Mgr. Marta Kurpašová - bol schválený Predstavenstvom na 1. zasadnutí dňa 28. 02. 2018 

3. ČINNOSŤ ZDRUŽENIA 
Združenie uskutočnilo v priebehu roka 2017 6 Zasadnutí predstavenstva a 5 Členských schôdzi. 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Obdobie marec - apríl 2017: 
Združenie na základe uznesení a úloh zo zasadnutia v tomto období zabezpečilo povinné 
administratívne kroky k registrácii, úradné formálne kroky pre zákonné fungovanie združenia a 
nasledujúce úlohy v rámci plánu činnosti.  
- vytvorenie a schválenie loga SSCC, zabezpečenie domény, hostingu a dočasnej web stránky 

pre informačné účely, vytvorenie základnych materiálov pre PR 
- príjmanie nových členov Združenia 
- príprava dokumentu Programové vyhlásenie SSCC 
- príprava dokumentu Rokovací poriadok Predstavenstva SSCC 
- organizácia 1. konferencie SSCC / máj 2017  

Obdobie máj -  jún 2017: 
V období sa uskutočnili celkom 3 zasadnutia Predstavnstva a Členské schôdze.  
Združenie dohodlo spoluprácu s Czech Smart City Cluster (04. 05. 2017) podpisom Memoranda o 
vzájomnej spolupráci (strategickom partnerstve) na rozvoji konceptu Smart City s cieľom 
spájania a dosahovania spoločných cieľov. Otvorená bola aj príprava spolupráce so Smart Cities 
Klub Slovenska, dohodnuté boli oblasti spolupráce v zmysle súčinnosti 3 sektorov a vzájomnej 
propagácie. 

Schválený bol predložený Rokovací poriadok Predstavenstva združenia. 

Predseda a členovia predstavenstva iniciovali stretnutia na Úrade podpredsedu vlády SR s cieľom 
prípravy a vytvorenia platformy pre pilotné projekty určené mestám a obciam. Uskutočnili sa 
celkom 3 predmetné stretnutia s tématikou financovania, riešení úspor pre mestá a obce modely 
návratnosti. Združenie zastáva úlohu partnera pri vytváraní prostredia pre IP, tvorbe riešení na 
národnej úrovni. Rokovania sa uskutočnili so zástupcami Odboru finančných nástrojov Úradu 
podpredsedu vlády SR a ďalšími strategickými partnermi. Cieľom rokovaní bolo vytvorenie lokálnej 
investičnej platformy.  
  
24. mája 2018 Združenie v spolupráci s organizátormi medzinárodnej konferencie Metroonline 
2017 zorganizovalo 1. Konferenciu SSCC. Cieľom konferencie bolo odprezentovať spoločný 
pohľad na najdôležitejšie výzvy jednotlivých regiónov našej krajiny a odprezentovať vznik a 
poslanie Združenia. Konferencia bola úspešná z hľadiska obsahu i účasti. 

Združenie ako garant v spolupráci so žiadateľom zabezpečil prípravu k podaniu medzinárodného 
projektu iniciatíva EÚ Urban Innovative Actions, ktorá poskytuje mestským oblastiam v celej 
Európe zdroje na testovanie nových a nepodložených riešení na riešenie problémov v mestách. 
Projekt bol podaný žiadateľom mestom Poprad 14. 4. 2017. 
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Predsedom predstavenstva bol navrhnutý a následne schválený Predstavenstvom dokument 
PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE SSCC. Dokument bol zverejnený na stránke SSCC, prezentovaný 
na workshopoch a konferenciách v SR a zahraničí prostredníctvom účasti predsedu a členov 
Predstavenstva. Publikovaný bol ako súčasť príspevku “SSCC - nový aktér v oblasti rozvoja a 
implementácie konceptu rozumných miest a mestských regiónov” predsedu predstavenstva prof. 
M. Finku v odbornom časopise o urbanite a územnom plánovaní URBANITA (29. ročník / 2017), 
ktorý vydáva Ministerstvom dopravy a výstavby SR.  

Združenie zahájilo proces vytvorenia iniciačných pracovných skupín a dokumentu Štatút činnosti 
pracovných skupín SSCC. 

Do Združenia boli prijatí 3 noví členovia. 
Na základe záujmu o členstvo v Združení zo strany nepodnikateľkých subjektov a v súvislosti s 
výškou členského príspevku otvorilo predstavenstvo prosces úpravy Stanov Združenia s návrhom 
umožniť záujemcom ako sú neziskové organizácie, subjekty verejnej a štátnej správy získať 
členstvo v Združení s upravenou výškou členského a s tým súvisiace členské povinnosti.   

Obdobie júl - október 2017: 
Združenie požiadalo o registráciu originality loga formou Zápisu ochrannej známky do registra 
Úradu priemyselného vlastníctva SR. Zahájilo spoluprácu s príslušnou advokátskou kanceláriou na 
príprave Zápisu SSCC do Registra partnerov verejnej správy. Aktivity sú v procese. 

Zástupcovia Združenia podpísali zmluvu o prenájme nebytového priestoru pre účely kancelárie s 
Mestom Poprad, s výmerou 36,48 m2, po rekonštrukcii a od 1. 10. 2017 Združenie priestory 
využíva. 

04. 10. 2017 bol členskou schôdzou schválený návrh na Dodatok č.1 k Prílohe č. 1 k 
Zakladateľskej zmluve Združenia ÚPLNÉ ZNENIE STANOV záujmového združenia právnických 
osôb Slovak Smart City Cluster uzatvorené v zmysle ustanovenia § 20f a násl. zákona č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov. Zmena bola potvrdená 
registrujúcim orgánom Okresným úradom Prešov. Zmena stanov sa týka článkov X. a XII. Stanov - 
možnosť členstva ako Asociovaný člen.  

Združenie založilo Facebookový profil pre ďalšie šírenie informácií a propagáciu aktivít. 

Do Združenia boli prijatí 8 noví členovia.  

Obdobie november - december 2017: 
Proces prípravy vytvorenia iniciačných pracovných skupín a dokumentu Štatút činnosti pracovných 
skupín SSCC bol uzatvoený na základe vzájomnej komunikácie všetkých členov Združenia.  
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Jednotliví členovia počas prípravy navhrli personálne zastúpenie pre obsadenie pracovných 
skupín. Predstavenstvo schválilo dokument Štatút činnosti pracovných skupín SSCC, ktorý sa 
týmto stal záväzným a platným pre činnosť Združenia pre ďalšie obdobie. V decembri bol 
schválený návrh personálneho zabezpečenia činnosti pracovných skupín v zastúpení členov 
Združenia. 

Združenie zorganizovalo pracovné stretnutie so študentmi pre výber návrhu na vytvorenie web 
stránky pre SSCC. Stretnutia sa zúčastnili záujemci z radov popradských študentov (5) a za 
Združenie člen predstavenstva a tajomník. Dohodli sa na podmienkach pre vytvorenie návrhu a 
prevádzkových služieb pre web stránku a jej administráciu. 

Člen Prešovský samosprávny kraj požiadal písomne o zrušenie členstva v SSCC pre neplatnosť 
schvaľovacích procesov zo strany žiadateľa. Členstvo je prerušené až do doby nápravy 
schvaľovacích procesov na strane žiadateľa. 

Do Združenia boli prijatí 2 noví členovia. V decembri 2017 bola prijatá 1 nová žiadosť o členstvo v 
SSCC. Bude predmetom schvaľovania na najbližšom Zasadnutí predstavenstva v budúcom roku. 

Zoznam členov Združenia k 31. 12. 2017:

Členovia SSCC k 31. 12. 2017

1. STU

2. Mesto Poprad

3. SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o

4. Atos IT Solutions and Services s.r.o.

5. innogySolutions, s.r.o.

6. Slovanet, a. s.

7. KOOR, s.r.o.

8. FIN.M.O.S., a.s.

9. Cisco Systems Slovakia, spol. s r.o.

10. Mesto Sabinov

11. KEDROS, a.s. Asociovaný člen

12. Engie Services, a.s. 14. Mesto Trenčín

13. ZSE, a.s. 15. UMB BB

16. Technická univerzita KE

17. (f)ITcubator, n.o.
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V priebehu roka 2017 jednotliví členovia Predstavenstva združenia prezentovali ciele a poslanie 
SSCC na konferenciách, workshopoch, prezentáciách s tématikou Smart City na Slovensku i v 
zahraničí. Informácie a aktivity sú prezentované na web sídle www.smartcluster.sk, FB profile 
Slovak Smart City Cluster, v médiách a odborných časopisoch. 

4. HOSPODÁRENIE 
Podľa platných Stanov Združenia sú príjmy združenia: 

a) členské príspevky; 
b) sponzorské príspevky a dary; 
c) nehmotný majetok vrátane duševného vlastníctva; 
d) dotácie zo štátneho rozpočtu, rovnako ako z rozpočtu samosprávnych krajov a obcí; 
e) granty a iné finančné zdroje; 
f) príjmy z vykonávania ekonomických aktivít Združenia na základe osvedčenia o 

živnostenskom oprávnení; 
g) ostatné. 

V roku 2017 boli príjmamy Združenia: 

1. Členské príspevky vo výške 23.256,-Eur 
2. Ostatné - príspevok člena Združenia pre účely 1.konferencie SSCC vo výške 1.800,- Eur 

Spolu 25.056,-Eur 

Podľa platných Stanov Združenia sú výdavkami Združenia: 

a) získavanie, ochrana a zhodnotenie majetku Združenia; 
b) podpora Účelu Združenia; 
c) odmena za výkon funkcie Tajomníka predstavenstva; 
d) prevádzkové náklady, náklady na platy zamestnancov Združenia a na úhradu 

cestovných výdavkov alebo iné výdavky spojené s Aktivitami Združenia; 
e) náklady na verejné obstarávanie a obstaranie hmotného a nehmotného majetku v 

súlade s účelom Združenia. 

V roku 2017 boli výdavkami Združenia: 

1. odmena za výkon funkcie Tajomníka predstavenstva vo výške 8.000,- Eur 
2. podpora účelu Združenia (1.konferencia SSCC) vo výške 1.800,- Eur 
3. prevádzkové náklady vo výške 619,76 

Spolu 10.419,76 

18. Mesto Kežmarok

19. KOTRA

http://www.smartcluster.sk
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Zhodnotenie základných údajov ročnej účtovnej závierky 

Ročná účtovná závierka Združenia za rok 2017 bola k 31.12.2017  
Následne účtovná závierka bude predložená Predstavenstvu a Členskej schôdzi. 

Dosiahnutý hospodársky výsledok v rámci schválenej štruktúry rozpočtu je nasledovný: 
Náklady spolu: 10.419,76 € 
Príjmy spolu: 25.056,- € 
Výsledok hospodárenia pred zdanením: 14.636,24 € 
Výsledok hospodárenia po zdanení: 14.636,24 € 

Stav a pohyb majetku a záväzkov 

Združenie vedie neobežný majetok spolu v takomto členení : 0 € 
- dlhodobý hmotný majetok /obstarávacia cena/ 0 € 
v tom: samostatné hnuteľné veci a súbory hnut. vecí 0 € 
dopravné prostriedky 0 € 
- obežný majetok spolu: 14.636,24 € 
v tom: zásoby 0 € 
krátkodobé pohľadávky 0,- € 
finančné účty 14.617,64 € 
pokladňa               18,60 € 
- náklady budúcich období 0 € 

Majetok spolu: 14.619,- € 

5. ZÁVER 

V roku 2017 vykonávalo Združenie aktivity spojené so založením a prevádzkou, prípravné aktivity 
zamerané na činnosti, ktoré sú plánované v budúcom období. Výročná správa bude predložená 
Predstavenstvu a následne najvyššiemu orgánu Združenia Členskej schôdzi SSCC na schválenie 
podľa platných stanov. 

Správu predkladá: 
Marta Kurpašová 
tajomníčka SSCC 

V Poprade 31. 01. 2018


