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VÝROČNÁ  SPRÁVA  O ČINNOSTI  A  HOSPODÁRENÍ 

za rok 2018 
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 právnic-
kých 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 Alectric 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 re-

levantných 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; 
(iii) Rozvoja webových stránok Združenia. 
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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 regulačné-
ho 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 inštitú-

ciami, 
h) podpora komunikácie medzi podnikateľskými, verejnoprávnymi, samosprávnymi a ne-

ziskovými 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 predme-

tom 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 pre-
daj vybraných služieb a výrobkov a ďalších služieb pre Členov Združenia podľa aktuál-
nych 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 do-

hôd 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 svo-
jich 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. 

2. Každý člen Združenia sa zaväzuje konať takým spôsobom, aby Združenie mohlo vykonávať 
Aktivity smerujúce k dosiahnutiu Účelu. 
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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. ČINNOSŤ ZDRUŽENIA 
Pri podpísaní Zakladateľskej zmluvy boli schválené orgány Združenia: 
Členská schôdza 
Členská základňa mala k 01. 01. 2018 spolu 19 členov, 
Členská základňa mala 31. 12. 2018 spolu 21 členov: 
Zakladajúci členovia (7): Slovenská technická univerzita v Bratislave, Mesto Poprad, Slovanet, 
a.s., Schneider Electric Slovakia, s.r.o., Atos IT Solutions and Services, s.r.o., KOOR, s.r.o., Innogy 
Solutions, s.r.o   
Členovia (8): FIN.M.O.S., a.s., Cisco Systems Slovakia, s.r.o., Kedros,a.s., ENGIE Services, a.s., 
Západoslovenská energetika, a.s., T-MAPY Slovensko, s.r.o., OMS,a.s., Sensus Slovensko, a.s. 
Asociovaní členovia (7): Mesto Sabinov, Mesto Trenčín,  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bys-
trici, Technická univerzita v Košiciach, Mesto Kežmarok, KOTRA - Commercial Section of the Em-
bassy of the Republic of Korea, (f)ITcubator, n.o. 
Spoločnosť T-MAPY Slovensko, s.r.o. na základe žiadosti v zmysle stanov SSCC vystúpila z člen-
skej základne k 01. 06.2018. 
Výška členského príspevku na rok 2018 bola Uznesením č. 3.1/2018 na základe hlasovanie 
Členskej schôdze dňa 01. 02. 2018 v Bratislave schválená nasledovne: vo výške 3.000,- Eur / 
člen,   vo výške 1,- Eur / asociovaný člen v súlade so Stanovami Združenia. 
Predstavenstvo 
Členovia predstavenstva do 27.11.2018: 

• 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. 

Členovia predstavenstva od 07.12.2018, na základe Uznesenia č.4/5/2018 zasadnutia Predsta-
venstva  z 27.11.2018 a  Uznesenia č. 2/2/2018 z hlasovania Členskej schôdze z 07.12.2018: 

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

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

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

Tajomník predstavenstva 
Mgr. Marta Kurpašová - bol schválený Predstavenstvom SSCC zasadnutí dňa 11. 06. 2018 podľa 
Uznesenia č. 5.3/2018. 

Združenie uskutočnilo v priebehu roka 2018 6 Zasadnutí predstavenstva a 2 členské schôdze. 
 
Obdobie Január - Február 2018: 
Združenie v spolupráci s British Embassy Bratislava a členom SSCC Mestom Poprad  zorganizo-
valo Workhshop s témou Využitie Smart technológií v urbánnych územiach za účasti odborníkov 
zo Slovenska a Veľkej Británie, predstaviteľov vlády SR, miest a regiónov, záujmových združení a 
podnikateľskej sféry, dňa 30. Januára 2018 v Poprade, v sále Reduty na Námestí sv. Egídia. Podu-
jatie otvorili primátor mesta Poprad a Ambassador British Embassy Andy Garth. Workhshopu sa 
zúčastnilo 105 účastníkov z podnikateľského prostredia SR a Veľkej Británie, ďalej zástupcovia 
verejnej správy a samosprávy. Účastníci privítali a ocenili prezentácie s tematikou smart cities - 
riešenia zahraničných a domácich expertov z oblasti energetiky, cirkulárnej ekonomiky , IoT, do-
pravy a cenných príkladov zavádzania smart verejným sektorom v zahraničí pre využitie občanov 
miest a regiónov. Veľký záujem bol o prezentácie spekrov, ktoré sú umiestnené na web stránke 
Združenia www.smartcluster.sk. Vedenie SSCC dohodlo spoluprácu s Britskou Ambasádou aj na 
ďalšie obdobie.  
Členovia Predstavenstva SSCC v tomto období pripravovali ČESKO-SLOVENSKÉ PRACOVNÉ 
JEDNANIE K TÉME SMART CITIES. Rokovanie zástupcov ministerstiev ČR a SR, zástupcov 
SSCC a CSSC sa pripravovala v mesiaci február 2018. 
Predstavenstvo a tajomník Združenia pripravovali program zasadnutia Predstavenstva a Členskej 
schôdze.  
Dňa 01.02.2018 sa v Bratislave uskutočnilo 1/2018 zasadnutie Predstavenstva a Členskej schôdze 
Združenia, na ktorom boli schválné povinné materiály činnosti SSCC - Výročná správa za rok 2017 
vrátane ročnej účtovnej závierky, Plán činnosti a rozpočet na rok 2018. Výsledky hosdpoárenia sú 
súčasťou uznesení predmetnej členskej schôdze. Do Združenia bol prijatý nový člen - spoločnosť 
MAPY Slovensko, s.r.o., Banská Bystica.  Počet členov k danému obdobiu bol 20.  
SSCC v zastúpení predsedu predstavenstva M. Finku  ako odborného garanta a I. Wzoša ako 
predsedu výboru pre realizáciu projektu v rámci cezhraničnej výzvy “Catching-Up Regions” v spo-
lupráci so Svetovou bankou (The World Bank) otvorili aspoluprácu na ktivitách PSK, EIB, UPVII  
SR. 
 
Dňa 26.02.2018 sa uskutočnilo v Brne stretnutie zástupcov štátnych inštitúcií a Smart City cluste-
rov ČR a SR za účelom výmeny informácií o dianí a aktivitách v oblasti Smart Cities s cieľom hľa-

http://www.smartcluster.sk
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dania prienikov a potenciálu pre harmonizáciu znalostí a skúseností, vzájomnú koordináciu a po-
moc pri podpore tvorby a realizácie konceptov Smart City v ČR a SR s možným rozvojom spolu-
práce voči štátom V4 a ďalším medzinárodným inštitúciám. Stretnutie bolo zorganizované na po-
zvanie Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Mgr. Jany Korytářové. Stretnutia sa zúčastnili zástupco-
via MMR ČR, ÚV ČR, MŽP ČR, CSCC, ÚV SR, MDaV SR, MH SR, MŽP SR, EY SR a SSCC. 
Predseda predstavenstva SSCC Maroš Finka ponúkol organizáciu podobného stretnutia v priebe-
hu mesiaca máj 2018 na Slovensku.  
 
Obdobie Marec - Apríl  2018  
Pracovné skupiny SSCC zahájili prípravu materiálu “Príručka ako naplánovať a realizovať koncept 
rozvoja mesta a regiónu budúcnosti”, ktorej cieľom je sprostredkovať skúsenosti členov SSCC slo-
venským regiónom, mestám a obciam, posúdiť východiskový stav, pomôcť s kreovaním vízie inte-
ligentných miest, sprístupniť referencie príkladov úspešných projektov na Slovensku realizovaných 
členmi SSCC, príkladmi z domu, zo zahraničia, podporiť vytváranie profesionálnych partnerstiev 
pre vzájomnú výmenu informácií a skúseností.  
Združenie zahájilo prípravy na realizáciu novej plne funkčnej web stránky, fb profilu. 
Člen Združenia KOTRA - Commercial Section Embassy of the Republic of Korea, usporiadal dňa 
12. 04.2018 v Bratislave obchodné podujatie za účasti nákupného oddelenia VW CEE, SSCC, 
SARIO a zástupcov 20 kórejských automotive dodávateľov v CEE regióne s názvom ‘GP VW CEE 
Korean Suppliers’ Day 2018’. Slovak Smart City Cluster na tomto podujatí prezentoval člen pred-
stavenstva Richard Pieger zo spoločnosti VSE/innogy, ktorá je jedným zo zakladajúcich členov 
SSCC. 
25.- 26.04. 2018 sa v Brne uskutočnila výstava URBIS Smart City Fair 2018 ako prvý ročník me-
dzinárodného veľtrhu smart riešení pre mestá a obce v minulom roku. Na podujatí sa aktívne zú-
častnili členovia predstavenstva Združenia. 
Ďalej bol zahájený proces organizácie 2. Konferencie SSCC v máji 2018 v Poprade.  
Dňa 02. 05 2018 sa uskutočnilo 2/2018 zasadnutie predstavenstva SSCC v Bratislave. 
SSCC s platnosťou od 12. 04. 2018 bolo zapísané do Registra partnerov verejnej správy. 
Združenie ako partner člena združenia (f)ITcubator, n.o. pripravuje podanie žiadosti o NFP v rámci 
výzvy OP Efektívna verejná správa s názvom „Smart koncepty v manažmente miestneho a regio-
nálneho rozvoja“ Memorandum o spolupráci k projektu bolo podpísané 03. 05. 2018.  
Na poropagačné účely boli vytvorené informačné letáky formátu A5 v SJ a AJ  v počte 300 ks.  4 
rol-upy a  banery na interiérovú propagáciu. Všetky materiály prezentujú činnosť a všetkých členov 
SSCC. Použité boli na všetkých aktivitách v roku 2018.    

Obdobie Máj - Jún 2018 
V dňoch 11.-12.06.2019 sa v Poprade uskutočnila 2.  Konferencia SSCC ako prvé dva dni 
medzinárodnej konferencie Metroonline 2019. Viac ako 200 domácich a zahraničných účastníkov 
konferencie si počas 2 dní vypočuli 25 odborných prezentácií hlavného programu s tematikou 
smart city, skúseností a riešení vo všetkých prierezových oblastiach správy miest, obcí a regiónov. 
Popri hlavnom prgrame prebiehalo 6 tematických workshopov. Účastníkmi konferencie boli 
zástupcovia samospráv,  verejnej správy, združení z danej oblasti. Ďalej zástupcovia spoločností 
súkromného sektoru poskytujúci smart riešenia a zástupcovia akademickej sféry. Záujem o 
problematiku prejavilo až 100 študentov stredných a vysokých škôl z východného Slovenska. 
Počet dní konferencie sa zvýšil o 1 ďalší programový deň oproti 1. Konferencii SSCC 2017 a 
celkový počet účastníkov konferencie vzrástol o 133.  
11.06.2019 zasadalo Predstavenstvo Združenia na svojom v poradí treťom stretnutí v Poprade. Do 
Združenia bol prijatý nový člen spoločnosť OMS, a.s. Združenie spustilo novú web stránku. 
Predstavenstvom bol schválený tajomník predstavenstva na ďalšie jednoročné oobdobie podľa 
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platných stanov Združenia. Členstvo ukončila spoločnosť  
Predseda predstavenstva M. Finka navrhol účasť SSCC na podpísaní Memorandum of 
Understanding na vznik KIC manufacturing, lead partner E&Y., na základe predošlej komunikácie s 
partnermi a záujmu SSCC.  
V Bratislave sa dňa 07.06.2018 uskutočnilo stretnutie na Úrade podpredsedu vlády pre 
informatizáciu a investície za účasti zástupcov Smart cities klubu Slovensko, zástupcov sekcie 
centrálneho koordinačného orgánu ÚPVII SR. Za SSCC sa stretnutia zúčastnili predseda 
predstavenstva M. Finka a člen I. Wzoš. Výsledkom pracovného stretnutia je príprava vytvorenia 
národnej platformy pre zastrešenie organizácií s činnosťou v problematike smart cities. Cieľom je 
vytvorenie Rady pre smart cities  pre vytvorenie odbornej platformy pre komunikáciu s vládnymi 
inštitúciami so zámerom zvýšenia dynamizácie smart city riešení v praxi.  
11.6.2018 sa uskutočnil Workshop spolupráce Smart City Clustrov krajín V4. Témou workshopu 
bolo pokračovanie otvorenej spolupráce s CSCC v ČR, ktoré bolo zahájené na česko-slovenskom 
pracovnom stretnutí k tématike Smart Cities v Brne vo februári 2018, s rozšírením spolupráce 
medzi Združeniami krajín V4. V programe bola prerokovaná príprava podpísania spoločného 
Memoranda o spolupráci Združení krajín V4 v oblasti smart city. Účasť prijali zástupcovia združení 
z ČR, MR, PR a zástupcovia ÚPVII SR a MDaV SR.  
Členovia Združenia Mesto Poprad a Innogy spoločne so Slow Food Tatry zorganizovali v dňoch 
15.-17.06.2018 Farmársky festival na historickom námestí mestskej časti Popradu v Spišskej 
Sobote. Innogy - VSE toto podujatie podporili prezentáciou elektromobilu. Spoločnú účasť 
zorganizovalo pre prezentáciu smart riešení Združenie SSCC. 
 
Obdobie Júl - August 2018  
Rokovanie  Predstavenstva 4/2018  sa uskutočnilo formou elektronického hlasovania v dňoch 
15.-20.08.2018 podľa platného rokovacieho poriadku. Bola prijatá zmena rozpočtu a prijatý bol 
nový člen Združenia spoločnosť Sensus Slovensko, a.s.  Spoločnosť T-MAPY Slovensko, s.r.o. na 
základe žiadosti v zmysle stanov SSCC vystúpila z členskej základne.  
Združenie oslovila spoločnosť MAFRA - agentúra pre organizovanie HN-konferencií s ponukou na 
spoluprácu pri organizovaní HN-konferencie s tematikou smart cities. SSCC ponúkol 
zabezpečenie konferencie z hľadiska odborného programu.  

Obdobie September - Október 2018  
Člen SSCC innogy Solution v spolupráci s ďalšími organizátormi usporiadali v Bardejovských 
Kúpeľoch dňa 20.09.2018 Regionálny deň VSD určený pre zástupcov samospráv v bardejovskom 
regióne. Na podujatí sa aktívne prezentovalo SSCC.  
V spolupráci s agentúrou Mafra boli zahájené prípravy odborného programu jednodňovej 
konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 16.10.2018 v hoteli Saffron v Bratislave  s témou "Od vízií k 
efektívnym inováciám" pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, za ktoré konferenciu otvoril 
štátny tajomník Rastislav Chovanec.14 odborníkov prezentovalo svoje odborné znalosti a 
skúsenosti v oblasti získavania a spracovania dát pre zavedenie inteligentných riešení v našich 
mestách, obciach a regiónoch pre cca 90 účastníkov. 
V zastúpení člena predstvenstva SSCC bola odkomunikovaná možnosť spolupráce s Embassy of 
the USA so zástupcom sekcie smart agendy v budúcom období. 
 
Obdobie November - December 2018 
Združenie sa prezentovalo na workshope, ktorý zorganizoval člen (f)ITcubator n.o. dňa 29. 11.2018  
s názvom “Od ideálneho smart home k smart building” v Tatranskej galérii v Poprade.  
 
5/2018 zasadnutie predstavenstva Združenia sa konalo v Bratislave, dňa 27.11.2018. Schválená  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bola spolupráca so Smart City Klubom Slovenska a pripravovaná koordinačná platforma za 
účelom vytvorenia Rady pre smart riešenia a inovácie (Rada SRI). Cieľom vytvorenia Rady SRI je 
efektívna koordinácia aktivít oboch zakladajúcich partnerov a spoločná platforma neziskových 
záujmových združení v oblasti inteligentných riešení a inovácií vo vzťahu k partnerom na strane 
štátu, miestnej územnej a krajskej samosprávy, akademickej a výskumnej sféry, neziskového 
sektora, podnikateľského prostredia ako aj zahraničných partnerov. Prvé zasadnutie Rady SRI je 
bolo naplánované v 01/2019. 
SSCC pristúpilo k podpisu Zmluvy o realizácii projektu MAKING-CITY - Energy efficient pathway 
for the city transformation: enabling a positive future Horizont 2020, z ktorého Mesto Poprad 
vypovedalo Partnerskú dohodu o spolupráci na tomto významnom medzinárodnom projekte.  
Predstavenstvo zobralo na vedomie odstúpenie Maroša Finku z pozície predsedu predstavenstva 
z dôvodu vysokej pracovnej vyťaženosti. 2/2018 Členská schôdza na návrh Predstavenstva 
schválila na svojim hlasovaním elektronickou formou zo 6.-7.12.2018 zmeny nasledovnou voľbou:  
Igora Wzoša do funkcie predsedu predstavenstva, Maroša Finku do funkcie člena predstavenstva, 
Daniela Rušina do funkcie člena predstavenstva.  

 Tab.1: Zoznam členov Združenia k 31. 12. 2018 

Členovia SSCC k 31. 12. 2018

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. 16. Mesto Trenčín

13. ZSE, a.s. 17. UMB BB

14. OMS, a.s. 18. Technická univerzita KE

15. Sensus Slovensko, a.s. 19. (f)ITcubator, n.o.

20. Mesto Kežmarok

21. KOTRA
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V priebehu roku 2018 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 Slo-
vak Smart City Cluster, v médiách a odborných časopisoch. 

3. 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 živnos-

tenskom oprávnení; 
g) ostatné. 

V roku 2018 boli príjmy Združenia: 
1. Členské príspevky vo výške 26.760,-Eur 
2. Ostatné - príspevok spoluorganizátorov na výdavky workshop, konferencií vo výške 1.140,- Eur 

Spolu 27.900,-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 cestov-

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

lade s účelom Združenia. 

V roku 2018 boli výdavkami Združenia: 
1. prevádzkové náklady:                          1.463,05 Eur  

z toho  
služby - energie za kanceláriu vo výške 303,05 Eur  
                                    web stránka        800,-    Eur  
                                    zápis do RPVS   360,-    Eur 

2. odmena za výkon funkcie Tajomníka predstavenstva vrátane režijných, cestovných nákladov 
vo výške 23.000,- Eur 

3. podpora účelu Združenia (konferencie, workshopy, prezentácie) vo výške 9.369,60 Eur  
Spolu 33.832,65 Eur 

Zhodnotenie základných údajov ročnej účtovnej závierky 
Ročná účtovná závierka Združenia za rok 2018 bola k 31.12.2018.  
Následne účtovná závierka bude predložená Predstavenstvu a Členskej schôdzi. 

Dosiahnutý hospodársky výsledok v rámci schválenej štruktúry rozpočtu je nasledovný: 

http://www.smartcluster.sk
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Výdavky spolu: 33.832,65 € 
Príjmy spolu: 27.900,- € 
Výsledok hospodárenia: -5 932,65 € 

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 € 
majetok spolu: 14.703,59 € 
v tom:  
zásoby 0,-  € 
pohľadávky 6.000,- € 
peniaze 1,60 € 
finančné účty 8.701,99 € 

záväzky: 18.000,- € 
Rozdiel majetku a záväzkov:  - 3.296,41 € 

4. ZÁVER 
V roku 2018 vykonávalo Združenie aktivity v súlade so Zakladacou zmluvou a Stanovami, tiež na 
základe plánu činnosti na rok 2018. Členské príspevky  neboli do 31.12.2018 uhradené členmi Cis-
co Systems Slovakia s.r.o. a Slovanet, a.s.  
Výročná správa a ročná uzávierka bude predložená Predstavenstvu a následne najvyššiemu orgánu 
Združenia Členskej schôdzi SSCC na schválenie podľa platných stanov dňa 14.2.2019. 

Správu predkladá: 
Marta Kurpašová 
tajomníčka SSCC 

V Poprade 04. 02. 2019 

Výročná správa schválená: 
Členskou schôdzou Slovak Smart City Cluster  1/201 dňa 14. 02. 2019  v Bratislave Uznesením 
číslo 3.1/2019.
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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 právnic-
kých 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 Alectric 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 re-

levantných 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; 
(iii) Rozvoja webových stránok Združenia. 



SSCC	 VÝROČNÁ  SPRÁVA 	 �2

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 regulačné-
ho 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 inštitú-

ciami, 
h) podpora komunikácie medzi podnikateľskými, verejnoprávnymi, samosprávnymi a ne-

ziskovými 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 predme-

tom 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 pre-
daj vybraných služieb a výrobkov a ďalších služieb pre Členov Združenia podľa aktuál-
nych 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 do-

hôd 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 svo-
jich 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. 

2. Každý člen Združenia sa zaväzuje konať takým spôsobom, aby Združenie mohlo vykonávať 
Aktivity smerujúce k dosiahnutiu Účelu. 
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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. ČINNOSŤ ZDRUŽENIA 
Pri podpísaní Zakladateľskej zmluvy boli schválené orgány Združenia: 
Členská schôdza 
vrátane schválenia výšky prvého členského príspevku nasledovne: vo výške 3.000,- Eur s výnim-
kou mesta Poprad vo výške 1,- Euro a poskytne priestory pre Združenie, a 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 

Združenie uskutočnilo v priebehu roka 2017 6 Zasadnutí predstavenstva a 5 členských schôdzi. 
Obdobie marec - apríl 2017: 
Združenie na základe uznesení a úloh zo zasadnutia v tomto období zabezpečilo povinné adminis-
tratívne kroky k registrácii, úradné formálne kroky pre zákonné fungovanie združenia a nasledujú-
ce 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 
- prijimanie nových členov Združenia 
- príprava dokumentu Programové vyhlásenie SSCC 
- príprava dokumentu Rokovací poriadok Predstavenstva SSCC 
- organizácia 1. konferencie SSCC / máj 2017  
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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 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 mode-
ly návratnosti. Združenie zastáva úlohu partnera pri vytváraní prostredia pre IP, tvorbe riešení na 
národnej úrovni. Rokovania sa uskutočnili so zástupcami Odboru finančných nástrojov Úradu pod-
predsedu vlády SR a ďalšími strategickými partnermi. Cieľom rokovaní bolo vytvorenie lokálnej 
investičnej platformy.  
  
24. mája 2018 Združenie v spolupráci s organizátormi konferencie Metroonline 2017 zorganizovalo 
1. Konferenciu SSCC. Cieľom konferencie bolo odprezentovať spoločný pohľad na najdôležitejšie 
výzvy jednotlivých regiónov našej krajiny. 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 Euró-
pe zdroje na testovanie nových a nepodložených riešení na riešenie problémov v mestách. Projekt 
bol podaný žiadateľom mestom Poprad 14. 4. 2017. 

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 im-
plementácie 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 
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umožniť záujemcom ako sú neziskové organizácie, subjekty verejnej a štátnej správy získať člen-
stvo 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 o 
výmere 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 zaklada-
teľskej zmluve Združenia ÚPLNÉ ZNENIE STANOV záujmového združenia právnických osôb Slo-
vak Smart City Clusteruzatvorené v zmysle ustanovenia § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Ob-
čiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov. Zmena bola potvrdená registrujúcim or-
gánom. 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. Jed-
notliví 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.  

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 Zdru-
ženie člen predstavenstva a tajomník. Dohodli sa na podmienkach pre vytvorenie návrhu a pre-
vádzkových 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 schvaľo-
vacích 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. 
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Zoznam členov Združenia k 31. 12. 2017 

V priebehu roku 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 Slo-
vak Smart City Cluster, v médiách a odborných časopisoch. 

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 živnos-

tenskom oprávnení; 
g) ostatné. 

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.

18. Mesto Kežmarok

19. KOTRA

http://www.smartcluster.sk
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V roku 2017 boli príjmamy Združenia: 
1. Členské príspevky vo výške 23.255,-Eur 
2. Ostatné - príspevok člena Združenia pre účely 1.konferencie SSCC vo výške 1.800,- Eur 

Spolu 25.255,-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 cestov-

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

lade 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 635,76 

Spolu 10.435,76 

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: 10.435,76 € 
Príjmy spolu: 25.255,- € 
Výsledok hospodárenia pred zdanením: 14.619,24 € 
Výsledok hospodárenia po zdanení: 14.619,24 € 

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: 14.619,- € 
v tom: zásoby 0 € 
krátkodobé pohľadávky 2,- € 
finančné účty 14.617,- € 
- náklady budúcich období 0 € 

Majetok spolu: 14.619,- € 

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. 
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Správu predkladá: 
Marta Kurpašová 
tajomníčka SSCC 

V Poprade 23. 01. 2018 

Výročná správa schválená:  
Členskou schôdzou Slovak Smart City Cluster  1/2018 dňa 01. 02. 2018  v Bratislave Uznese-
ním číslo 2.1/2018.


