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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Predstavenstva Slovak Smart City Cluster  1/2019 

 Zo dňa  14. 02. 2019 od 11:00 h. v Bratislave, sídlo Slovenskej technickej 
univerzity,  Vazovova ul. č.5:  

1. Otvorenie 
2. Schvaľovanie programu a overovateľov zápisnice 
3. Predkladanie  Výročnej správy a hospodárenia za rok 2018 
4. Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2019 
5. Návrh na prijatie nových členov na základe prijatých žiadostí  
6. Kontrola plnenia úloh 
7. Informácia o činnosti Rady SRI 
8. Rôzne 
9. Záver  

____________________________________________________________________ 
 
Bod 1/ Otvorenie  
Predseda predstavenstva Igor Wzoš otvoril zasadnutie, privítal prítomných  hostí a členov 
SSCC (podľa prezenčnej listiny). 

Bod 2/ Schválenie programu, schválenie overovateľov zápisu. 

Predseda predstavenstva I. Wzoš – otvoril zasadnutie, skonštatoval účasť členov 
predstavenstva (7). Za overovateľov hlasovania a  zápisu navrhol člena predstavenstva 
Milana Orlovského a Jána Michlíka. Skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.  
 
Návrh na UZNESENIE:  
Predstavenstvo SSCC schvaľuje program zasadnutia. Za overovateľov hlasovania a zápisu 
schvaľuje M. Orlovského  a J. Michlíka. 

HLASOVANIE: 

Prítomní:  7           Za: 7              Proti:  0          Zdržali sa hlasovania: 0                        
Schválené  
 
UZNESENIE č.1.1/2019:  
Predstavenstvo SSCC schvaľuje program zasadnutia. Za overovateľov hlasovania a 
zápisu schváľuje M. Orlovského  a J. Michlíka. 
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Bod 3/   Predkladanie  Výročnej správy a hospodárenia za rok 2018 

Tajomníčka Združenia predložila vopred zaslaný dokument Výročná správa a hospodárenie 
za rok 2018, ktorý bol pripravený tajomníčkou a členmi predstavenstva. Účtovné 
ukazovatele uvedené v správe sú v súlade s hospodárskymi výsledkami Združenia a 
vyplývajú z účtovných dokladov, vedenia účtovníctva a pripraveného daňového priznania, 
ktoré bude podané na príslušný ďaňový úrad po schválení hospodárskych výsledkov 
najvyšším orgánom Združenia Členskou schôdzou - podľa platných Stanov SSCC a v súlade 
so zákonom o účtovníctve.   
Predstavenstvo berie na vedomie Výročnú správu a hospodádrenie za rok 2018 a 
odporúča schválenie Členskou schôdzou. 

Bod 4/   Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2019  
Plán činnosti na rok 2019 predložila tajomníčka podľa zaslaných materiálov pred 
zasadnutím predstavenstva. V rámci diskusie k tomuto bodu predseda predstavenstva 
podrobne informoval o jednotlivých činnostiach. Jednotlivé činnosti budú rozdelené na 
úlohy budú v ďalšom období prerozdeľované podľa kompetencií pre výkonné orgány 
združenia a pre Pracovné skupiny združenia.  
Návrh rozpočtu pre rok 2019 predložila tajomníčka v zmysle nezmenej výšky členského z 
predchádzajúceho roka. (Pozn.: Výška členského príspevku na rok 2019 bola predmetom 
schvaľovania Členskej schôde združenia bezprostredne po zasadnutí Predstavenstva.) 

Návrh na UZNESENIE:  
Predstavenstvo SSCC schvaľuje Návrh činnosti a rozpočtu SSCC na rok 2019 podľa 
predloženého materiálu za podmienky schválenia výšky členského na rok 2019 Členskou 
schôdzou Združenia.  

HLASOVANIE: 

Prítomní:  7           Za: 7              Proti:  0          Zdržali sa hlasovania: 0                        
Schválené 

UZNESENIE č.2.1/2019:  
Predstavenstvo SSCC schvaľuje Návrh činnosti a rozpočtu SSCC na rok 2019 podľa 
predloženého materiálu za podmienky schválenia výšky členského na rok 2019 
Členskou schôdzou Združenia. 

 
Bod 5/  Návrh na prijatie nových členov na základe prijatých žiadostí  
Tajomníčka predstavenstva predložila prijatú Žiadosť o členstvo do SSCC Mesta Dubnica 
nad Váhom prijatú dňa  09.01.2019 v sídle Združenia. Ďalej informovala o ukončení 
členstva spoločnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o. podľa platných Stanov a ukončení 
členstva spoločosti Cisco System Slovakia, s.r.o. z dôvodu porušenia bodu 1d/ článku IV. 
Stanov Združenia a prerušenej komunikácie.  

Návrh na UZNESENIE:  
Predstavenstvo SSCC schvaľuje Žiadosť o členstvo do SSCC Mesta Dubnica nad Váhom. Ďalej 
berie na vedomie zrušenie členstva spoločností Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a Cisco 
System Slovakia, s.r.o. podľa platných Stanov Združenia. 
 
HLASOVANIE: 
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Prítomní:  7           Za: 7              Proti:  0          Zdržali sa hlasovania: 0                        
Schválené  
 
UZNESENIE č.3.1/2019:  
Predstavenstvo SSCC schvaľuje Žiadosť o členstvo do SSCC Mesta Dubnica nad Váhom. 
Ďalej berie na vedomie zrušenie členstva spoločností Atos IT Solutions and Services, 
s.r.o. a Cisco System Slovakia, s.r.o. podľa platných Stanov Združenia. 

 
Bod 6/ Kontrola plnenia úloh  
Predstavenstvo SSCC berie na vedomie kontrolu plnenia úloh podľa predloženého 
materiálu. Úlohy na doplnenie podľa diskusie sú súčasťou prílohy Zoznam úloh k Zápisnici. 

 
Bod 7/ Informácia o činnosti Rady SRI  
Predseda predstavenstva I. Wzoš informovali o priebehu 1. zasadnutia Rady pre smart 
riešenia a inovácie (Rada SRI) zo dňa 10.01.2019 v Bratislave. Zápisnica zo zasadnutia bola 
vopred distribuovaná ako príloha k dokumentom rokovania Predstavenstva.  Cieľom činnosti 
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 

Členská základňa k 15.02.2019

1. STU

2. Mesto Poprad

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

4. innogySolutions, s.r.o. VSE

5. Slovanet, a. s.

6. KOOR, s.r.o.

7. KEDROS, a.s.

8. Engie services, a.s. Asociovaný člen

9. ZSE, a.s. 12. Mesto Trenčín

10. OMS, a.s. 13. UMB Banská Bystrica

11. Sensus Slovensko, a.s. 14. Technická univerzita KE

15. (f)ITcubator, n.o.

16. Mesto Sabinov

17. Mesto Kežmarok

18. KOTRA

19. Mesto Dubnica nad Váhom
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a výskumnej sféry, neziskového sektora, podnikateľského prostredia ako aj zahraničných 
partnerov.  

Bod 8/ Rôzne 
Diskusia sa plynule presunula do rokovania 1. Členskej schôdze 2019 Združenia.  
 
Bod 9/ Záver  
Predseda predstavenstva I. Wzoš poďakoval prítomným za účasť, za konštruktívnu diskusiu. 
Nabližšie rokovanie predstavenstva je plánované cca o 1 mesiac predbežne s bodmi 
programu  ku 3. Konferencii SSCC v Poprade a  Pracovné skupiny v súvislosti s realizáciou 
projektu EVS. 

V Poprade, 19. 02. 2019 

Prílohy: 
1/1/2019 - Zoznam úloh 

Zapísala: 

Marta Kurpašová,  tajomníčka SSCC  ………………………………… 
 
 
Overovatelia zápisnice:  

Ján Michlík, člen predstavenstva.     ……………………………………. 

 
Milan Orlovský, člen predstavenstva ……………………………………… 
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Príloha 1/1/2019: 

Zoznam úloh k Zápisnici  
z 1/2019  zasadnutia Predstavenstva SSCC zo dňa 14. 02.2019 v Bratislave, budova 

STU, Vazovova 5.  

 
V Poprade 19. 02. 2019 

P.č. úlohy 
2019

Popis úlohy Zodp. / termín

1.1 Príprava ďalšieho spoločného stretnutia s CzSCC 2019 v 
Brne ako v 2/2017 so zástupcami VS ČR a SR 
- návrh témy stretnutia po dohode s CzSCC

Kurpašová/
priebežne, v plnení

1.2 Príprava programu 3. Konferencie SSCC 2019 Michlík/Wzoš/ 
priebežne do 
budúceho zasadnutia

1.3 Finalizácia Memoranda o spolupráci partnestva V4 (Maďarské 
partnerstvo)

Kurpašová / 
priebežne do 
budúceho zasadnutia

1.4 Zaslanie informácie o možnosti účasti na Konferencii Smart 
Cities Klubu 5.3.2019 

Kurpašová / asap

1.5 Vytvoriť ZOZNAM EXPERTOV SSCC - databázu odborníkov pre 
riešenia podľa oblastí pôsobenia z radov členov Združenia. 

Kurpašová / 
priebežne
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ZÁPISNICA 

z Členskej schôdze Slovak Smart City Cluster  1/2019 

 zo dňa  14. 02. 2019 od 12:00 h. v Bratislave, sídlo Slovenskej technickej 
univerzity,  Vazovova ul. č.5:  

Otvorenie 

1. Schvaľovanie programu a overovateľov zápisnice 
2. Schvaľovanie návrhu na výšku členského príspeku na rok 2019 
3. Schvaľvanie Výročnej správy za 2018 a Plánu činnosti a rozpočtu na rok 2019  
4. 3. Konferencia SSCC 2019 
5. Pracovné skupiny SSCC 
6. Rôzne 
7. Záver  

_________________________________________________________ 
 
Otvorenie  
Predseda predstavenstva Igor Wzoš otvoril zasadnutie, privítal prítomných  hostí a členov 
SSCC (podľa prezenčnej listiny). 

Bod 1/ Schválenie programu, schválenie overovateľov zápisu. 

Predseda predstavenstva I. Wzoš – otvoril zasadnutie, skonštatoval účasť nadpolovičnej 
väčšiny členov Združenia (17). Za overovateľov hlasovania a  zápisu navrhol člena 
predstavenstva Milana Orlovského a Jána Michlíka. Skonštatoval, že Členská schôdza je 
uznášaniaschopná.  
Tajomníčka predstavenstva M. Kurpašová navrhla doplnenie bodu rokovania - Schvaľovanie 
členov predstavenstva SSCC k bodu 6/.  

 
Návrh na UZNESENIE:  
Členská schôdza SSCC schvaľuje doplnený program zasadnutia. Za overovateľov  hlasovania 
a zápisu schvaľuje M. Orlovského  a J. Michlíka.  

HLASOVANIE: 
Prítomní:  17           Za: 17              Proti:  0          Zdržali sa hlasovania: 0                        
Schválené  
 
UZNESENIE č.1.1/2019:  
Členská schôdza SSCC schvaľuje doplnený program zasadnutia. Za overovateľov 
hlasovania a zápisu schváľuje M. Orlovského  a J. Michlíka. 
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Bod 2/   Schvaľovanie návrhu na výšku členského príspeku na rok 2019 

Predseda predstavenstva Zruženia predložil návrh na výšku členského na základe diskusie 
zo zasadnutia Predstavenstva SSCC, ktoré odporúča ponechať výšku členského príspevku  
rovnakú ako v minulých obdobiach. 
Diskusia:  
Diskusia k bodu 2/ bola otvorená predsedom predstavenstva - členovia diskutovali o 
možnosti zmeny výšky členského pre Asociovaných členovv. Názory sa rôznili v zmysle 
možností tejto kategórie členov. J. Michlík navrhol možnosť dobrovoľného príspevku tým 
Asociovanýcm členom, ktorí by mali záujem podporiť aj finančne jednotlivé aktivity 
Združenia a to v dobrovoľnej výške príspevku-na základe rozpočtových možností člena.  
 
Návrh na UZNESENIE:  
Členská schôdza schvaľuje výšku  ročného členského príspevku na rok 2019  v nezmenenej 
výške ako v predošlých obdobiach a súčasne podľa platných Stanov Združenia. T. j. 3.000,- 
Eur člen, 1,- Eur Asociovaný člen.  
Diskusia:  
Diskusia k bodu 2/ bola otvorená predsedom predstavenstva - členovia diskutovali o 
možnosti zmeny výšky členského pre Asociovaných členovv. Názory sa rôznili v zmysle 
možností tejto kategórie členov. J. Michlík navrhol možnosť dobrovoľného príspevku tým 
Asociovanýcm členom, ktorí by mali záujem podporiť aj finančne jednotlivé aktivity 
Združenia a to v dobrovoľnej výške príspevku-na základe rozpočtových možností člena.

HLASOVANIE: 
Prítomní:  17           Za: 16              Proti:  0                                  Zdržali sa hlasovania: 1 
Schválené  
 
UZNESENIE č.2.1/2019:  
Členská schôdza schvaľuje výšku  ročného členského príspevku na rok 2019  v 
nezmenenej výške ako v predošlých obdobiach a súčasne podľa platných Stanov 
Združenia. T. j. 3.000,- Eur člen, 1,- Eur Asociovaný člen.  

Bod 3/   Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2019 a Výročná správa za 
2018  
Výročnú správu za 2018 a Plán činnosti na rok 2019 predložila tajomníčka podľa zaslaných 
materiálov pred zasadnutím Členskej schôdze. V rámci diskusie k tomuto bodu predseda 
predstavenstva podrobne informoval o jednotlivých činnostiach. Jednotlivé činnosti budú 
rozdelené na úlohy budú v ďalšom období prerozdeľované podľa kompetencií pre výkonné 
orgány združenia a pre Pracovné skupiny združenia.  
Predstavenstvo odporúča Členskej schôdzi schváliť Výročnú správu za rok 2018 a 
predložený Návrh činnosti a rozpočtu pre rok 2019.  
 
Návrh na UZNESENIE:  
Členská schôdza SSCC schvaľuje výročnú správu za rok 2018 a Návrh činnosti a rozpočtu 
SSCC na rok 2019 podľa predloženého materiálu, ktorý tvorí prílohu tejto Zápisnice. 
  
HLASOVANIE: 
Prítomní:  17           Za: 17              Proti:  0          Zdržali sa hlasovania: 0                        
Schválené 
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UZNESENIE č.3.1/2019:  
Členská schôdza SSCC schvaľuje Návrh činnosti a rozpočtu SSCC na rok 2019 podľa 
predloženého materiálu, ktorý tvorí prílohu tejto Zápisnice.  
 
Bod 4/  3. Konferencia SSCC 2019  
Informáciu o príprave 3. Konferencie SSCC v Poprade v dňoch 11.-13. Mája 2019 Združenie 
organizuje v spoluráci s organizátorom medzinárodnej konferencie Metroonline 2019 podal 
J. Michlík. V diskusii vyzval členov o participáciu na príspevkoch k pripraveným témam a v 
najbližšom čase bude  zasielať informácie o programe a rozpočte konferencie.   

Bod 5/ Pracovné skupiny SSCC  
Predseda predstavenstva I. Wzoš informoval o príprave realizácie projektu na základe 
schválebej ŽoNFP, ktorú získal člen Združenia (f)ITcubator, n.o. s názvom “Smart koncepty 
v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja”. Prepojenie expertných kapacít 
Pracovných skupín SSCC a projektového zámeru bude upresnené na najbližšom zasadnutí 
Predstavenstva v závislosti od termínu začatia aktivít projektu. Informácie pre vedúcich a 
členov Pracovných skupín budú zasielané v potrebnom čase.  

 
Bod 6/ Schvaľovanie členov predstavenstva SSCC  

Návrh na UZNESENIE:  
Členská schôdza SSCC schvaľuje členov predstavenstva SSCC nasledovne Igor Wzoš - 
predseda predstavenstva, Maroš Finka - člen predstavenstva, Daniel Rušin - člen 
predstavenstva, Ján Michlík - člen predstavenstva, Peter Oravec - člen predstavenstva, 
Milan Orlovský - člen predstavenstva, Peter Chochol - člen predstavenstva. 

HLASOVANIE: 
Prítomní:  17           Za: 17              Proti:  0          Zdržali sa hlasovania: 0                        
Schválené 

UZNESENIE č.4.1/2019:  
Členská schôdza SSCC schvaľuje členov predstavenstva SSCC nasledovne Igor Wzoš - 
predseda predstavenstva, Maroš Finka - člen predstavenstva, Daniel Rušin - člen 
predstavenstva, Ján Michlík - člen predstavenstva Peter Oravec - člen predstavenstva, 
Milan Orlovský - člen predstavenstva, Peter Chochol - člen predstavenstva. 

Bod 7/ Rôzne 
Hosťom stretnutia bol p. Ladislav Šimko riaditeľ odboru  prierezových priorít ÚPVII SR, 
ktorý informoval prítomných aktuálnych aktivitách - predstavil prípravu národný projekt, v 
zmysle konceptu smart cities pre mestá a regióny. Zámer bude pripravený na základe 
podrobnej analýzy, spolupráce 3 sektorov a výstupy budú kontinuálne a dômyselné.  

Prof. M. Finka informoval, že Slovensko sa vdaka STU stalo na konci roka 2018 súčasťou EIT 
manufacturing, čo umožňuje firmám zo Slovenska získať podporupre inovačné aktivityod 
VaV cez protoptypové riešenia, zavedenie inovatívnych produktov na trh azžpo edukačné 
aktivity na podporu transformácie ekonomiky na inovačne založenú. podrobnejšie 
informácie zašle všetkým členom ASAP.  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Bod 9/ Záver  
Predseda predstavenstva I. Wzoš poďakoval prítomným za účasť, za konštruktívnu diskusiu. 
Najbližšie rokovanie predstavenstva je plánované cca o 1 mesiac predbežne s bodmi 
programu  ku 3. Konferencii SSCC v Poprade a  Pracovné skupiny v súvislosti s realizáciou 
projektu EVS. 

V Poprade, 21. 02. 2019 

Prílohy: 
1/1/2019 - Výročná správa a hospodárenie za rok 2018  
2/1/2019 - Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2019 

Zapísala: 

Marta Kurpašová,  tajomníčka SSCC …………………………………  
 
 
Overovatelia zápisnice:  

Ján Michlík, člen predstavenstva ……………………………………. 

 
Milan Orlovský, člen predstavenstva ……………………………………… 
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_____________________________________________________________  

ZÁPISNICA z rokovania 2/2019 Predstavenstva 
 Slovak Smart City Cluster formou  elektronického hlasovania 

 v dňoch 30. - 31.05.2019 s termínom ukončenia hlasovania dňa  31.05.2019 o 14:38 h. 

Program: 

1. Schválenie programu a overovateľov zápisnice a hlasovania. 
2. Návrh na prijatie nového člena na základe Žiadosti o členstvo - Antik Telecom, s.r.o. 
3. Návrh na zmenu člena predstavenstva SSCC  

_______________________________________________________________________ 
Pozvánka na rokovanie 2/2019 Zasadnutia Predstvenstva SSCC bola zvolaná predsedom 
predstavenstva a tajomníčkou zaslaná dňa 29.05.2019 elektronickou formou.  
 
Hlasovanie elektronickou formou bolo otvorené dňa 29. 05. 2019. Hlasovanie bolo 
ukončené 31.05. 2019 o 14:38 h., keďže všetci členovia (7) hlasovali. Súčasťou 
pozvánky boli príslušné materiály k hlasovaniu.  

Bod 1/  Schválenie programu a overovateľov hlasovania a zápisnice. 

Návrh na UZNESENIE č. 1.2/2019: 
Predstavenstvo  SSCC schvaľuje Program zasadnutia predstavenstva formou elektronického 
hlasovania podľa pozvánky.  Za overovateľov  Zápisu schvaľuje:  M. Orlovský a M. Kurpašová   

HLASOVANIE 1: 
Prítomní na hlasovaní: 7            Za: 6            Proti: 0               Zdržali sa hlasovania: 1  
Schválené 
UZNESENIE č. 1.2/2019: 
Predstavenstvo  SSCC schvaľuje Program zasadnutia predstavenstva formou elektronického 
hlasovania podľa pozvánky.  Za overovateľov  Zápisu schvaľuje:  M. Orlovský a M. 
Kurpašová 

Bod 2/ Návrh na prijatie nového člena na základe Žiadosti o členstvo - Antik Telecom, s.r.o. 

Návrh na UZNESENIE č. 2.2/2019: 
Predstavenstvo SSCC schvaľuje podľa platných stanov záujmového združenia právnických osôb 
Slovak Smart City Cluster schvaľuje Antik Telekom, s.r.o. ako riadneho člena Z druženia.  
Odôvodnenie: 
Dňa 28. 04. 2019 bola doručená Žiadosť o členstvo od spoločnosti Antik Telecom, s.r.o. podpísanú 
konateľom spoločnosti - Ing. Igor Kolla PhD. Všetky formálne náležitosti prijatia boli splnené.  
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HLASOVANIE 2: 
Prítomní na hlasovaní: 7            Za: 7            Proti: 0               Zdržali sa hlasovania: 0  
Schválené 
UZNESENIE č. 2.2/2019: 
Predstavenstvo SSCC schvaľuje podľa platných stanov záujmového združenia právnických osôb 
Slovak Smart City Cluster schvaľuje Antik Telekom, s.r.o. ako riadneho člena Združenia. 

Bod 3/ Návrh na zmenu člena predstavenstva SSCC 

Návrh na UZNESENIE č. 3.2/2019: 
Predstavenstvo SSCC berie na vedomie odstúpenie člena predstaenstva SSCC Daniela Rušina a 
súhlasí a odporúča Členskej schôdzi schváliť za člena predstavenstva  SSCC p. Jána Bocoru zástupcu 
člena SSCC spoločnosti Innogy Solutions / VSE.  
Odôvodnenie: 
Dňa 22. 04. 2019 člen predstavenstva p. Daniel Rušin zaslal mailom oznámenie o ukončení 
pracovného pomeru v členskej spol. Innogy Solution s.r.o. k 31.05.2019 a súčasne aj oznámenie o 
odstúpení z funkcie člena Predstavenstva SSCC. Navrhol do funkcie člena Predstavenstva nového 
kandidáta za členskú spoločnosť Innogy Solutions / VSE - p. Jána Bocoru. Návrh je v zmysle platných 
stanov Združenia.  

HLASOVANIE 3: 
Prítomní na hlasovaní: 7            Za: 7            Proti: 0               Zdržali sa hlasovania: 0  
Schválené 
UZNESENIE č. 3.2/2019: 
Predstavenstvo SSCC berie na vedomie odstúpenie člena predstaenstva SSCC Daniela Rušina a 
súhlasí a odporúča Členskej schôdzi schváliť za člena predstavenstva  SSCC p. Jána Bocoru zástupcu 
člena SSCC spoločnosti Innogy Solutions / VSE.  

Neoddeliteľnou súčasťou tohto zápisu sú vytlačené záznamy o hlasovaní jednotlivých členov 
Predstavenstva SSCC (7) o navrhovaných Uzneseniach č.1.2/2019, č.3.2/2019, kde je jasne 
preukázateľná voľba hlasovania nasledovne: 

1. Daniel Rušin  
UZNESENIE č.1.2/2019 - hlasovanie: zdržal sa  
UZNESENIE č.2.2/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.3.2/2019 - hlasovanie: za  
 30.05.2019, 11:51 h.  

2. Peter Oravec  
UZNESENIE č.1.2/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.2.2/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.3.2/2019 - hlasovanie: za  
 29.05.2019, 17:04 h.  

3. Maroš Finka 
UZNESENIE č.1.2/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.2.2/2019 - hlasovanie: za  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UZNESENIE č.3.2/2019 - hlasovanie: za  
 29.05.2019, 14:12 h.  

4. Ján Míchlík  
UZNESENIE č.1.2/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.2.2/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.3.2/2019 - hlasovanie: za  
30.05.2019, 11:46 h.  

5. Igor Wzoš  
UZNESENIE č.1.2/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.2.2/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.3.2/2019 - hlasovanie: za  
31.05.2019, 12:25 h.  

6. Peter Chochol 
UZNESENIE č.1.2/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.2.2/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.3.2/2019 - hlasovanie: za  
31.05.2019, 12:48 h.  

7. Milan Orlovský  
UZNESENIE č.1.2/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.2.2/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.3.2/2019 - hlasovanie: za  
31.05.2019, 13:29 h. 

Záver:  
Návrhy na uznesenia č.1.2/2019  a  č.2.2/2019  predložené dňa 29.05.2019  elektronickou  formou 
Predstavenstvu SSCC boli schválené všetkými členmi predstavenstva SSCC podľa priloženého 
návrhu bez pripomienok.  

Zapísala a overila:  
Mgr. Marta Kurpašová, tajomníčka SSCC …………………………………………………  
Overil: 
Ing. Milan Orlovský, člen predstavenstva SSCC …………………………………………..

 V Poprade 03. 06. 2019
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_____________________________________________________________  

ZÁPISNICA z rokovania 2/2019 Predstavenstva 
 Slovak Smart City Cluster formou  elektronického hlasovania 

 v dňoch 30. - 31.05.2019 s termínom ukončenia hlasovania dňa  31.05.2019 o 14:38 h. 

Program: 

1. Schválenie programu a overovateľov zápisnice a hlasovania. 
2. Návrh na prijatie nového člena na základe Žiadosti o členstvo - Antik Telecom, s.r.o. 
3. Návrh na zmenu člena predstavenstva SSCC  

_______________________________________________________________________ 
Pozvánka na rokovanie 2/2019 Zasadnutia Predstvenstva SSCC bola zvolaná predsedom 
predstavenstva a tajomníčkou zaslaná dňa 29.05.2019 elektronickou formou.  
 
Hlasovanie elektronickou formou bolo otvorené dňa 29. 05. 2019. Hlasovanie bolo 
ukončené 31.05. 2019 o 14:38 h., keďže všetci členovia (7) hlasovali. Súčasťou 
pozvánky boli príslušné materiály k hlasovaniu.  

Bod 1/  Schválenie programu a overovateľov hlasovania a zápisnice. 

Návrh na UZNESENIE č. 1.2/2019: 
Predstavenstvo  SSCC schvaľuje Program zasadnutia predstavenstva formou elektronického 
hlasovania podľa pozvánky.  Za overovateľov  Zápisu schvaľuje:  M. Orlovský a M. Kurpašová   

HLASOVANIE 1: 
Prítomní na hlasovaní: 7            Za: 6            Proti: 0               Zdržali sa hlasovania: 1  
Schválené 
UZNESENIE č. 1.2/2019: 
Predstavenstvo  SSCC schvaľuje Program zasadnutia predstavenstva formou elektronického 
hlasovania podľa pozvánky.  Za overovateľov  Zápisu schvaľuje:  M. Orlovský a M. 
Kurpašová 

Bod 2/ Návrh na prijatie nového člena na základe Žiadosti o členstvo - Antik Telecom, s.r.o. 

Návrh na UZNESENIE č. 2.2/2019: 
Predstavenstvo SSCC schvaľuje podľa platných stanov záujmového združenia právnických osôb 
Slovak Smart City Cluster schvaľuje Antik Telekom, s.r.o. ako riadneho člena Z druženia.  
Odôvodnenie: 
Dňa 28. 04. 2019 bola doručená Žiadosť o členstvo od spoločnosti Antik Telecom, s.r.o. podpísanú 
konateľom spoločnosti - Ing. Igor Kolla PhD. Všetky formálne náležitosti prijatia boli splnené.  
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HLASOVANIE 2: 
Prítomní na hlasovaní: 7            Za: 7            Proti: 0               Zdržali sa hlasovania: 0  
Schválené 
UZNESENIE č. 2.2/2019: 
Predstavenstvo SSCC schvaľuje podľa platných stanov záujmového združenia právnických osôb 
Slovak Smart City Cluster schvaľuje Antik Telekom, s.r.o. ako riadneho člena Združenia. 

Bod 3/ Návrh na zmenu člena predstavenstva SSCC 

Návrh na UZNESENIE č. 3.2/2019: 
Predstavenstvo SSCC berie na vedomie odstúpenie člena predstaenstva SSCC Daniela Rušina a 
súhlasí a odporúča Členskej schôdzi schváliť za člena predstavenstva  SSCC p. Jána Bocoru zástupcu 
člena SSCC spoločnosti Innogy Solutions / VSE.  
Odôvodnenie: 
Dňa 22. 04. 2019 člen predstavenstva p. Daniel Rušin zaslal mailom oznámenie o ukončení 
pracovného pomeru v členskej spol. Innogy Solution s.r.o. k 31.05.2019 a súčasne aj oznámenie o 
odstúpení z funkcie člena Predstavenstva SSCC. Navrhol do funkcie člena Predstavenstva nového 
kandidáta za členskú spoločnosť Innogy Solutions / VSE - p. Jána Bocoru. Návrh je v zmysle platných 
stanov Združenia.  

HLASOVANIE 3: 
Prítomní na hlasovaní: 7            Za: 7            Proti: 0               Zdržali sa hlasovania: 0  
Schválené 
UZNESENIE č. 3.2/2019: 
Predstavenstvo SSCC berie na vedomie odstúpenie člena predstaenstva SSCC Daniela Rušina a 
súhlasí a odporúča Členskej schôdzi schváliť za člena predstavenstva  SSCC p. Jána Bocoru zástupcu 
člena SSCC spoločnosti Innogy Solutions / VSE.  

Neoddeliteľnou súčasťou tohto zápisu sú vytlačené záznamy o hlasovaní jednotlivých členov 
Predstavenstva SSCC (7) o navrhovaných Uzneseniach č.1.2/2019, č.3.2/2019, kde je jasne 
preukázateľná voľba hlasovania nasledovne: 

1. Daniel Rušin  
UZNESENIE č.1.2/2019 - hlasovanie: zdržal sa  
UZNESENIE č.2.2/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.3.2/2019 - hlasovanie: za  
 30.05.2019, 11:51 h.  

2. Peter Oravec  
UZNESENIE č.1.2/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.2.2/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.3.2/2019 - hlasovanie: za  
 29.05.2019, 17:04 h.  

3. Maroš Finka 
UZNESENIE č.1.2/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.2.2/2019 - hlasovanie: za  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UZNESENIE č.3.2/2019 - hlasovanie: za  
 29.05.2019, 14:12 h.  

4. Ján Míchlík  
UZNESENIE č.1.2/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.2.2/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.3.2/2019 - hlasovanie: za  
30.05.2019, 11:46 h.  

5. Igor Wzoš  
UZNESENIE č.1.2/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.2.2/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.3.2/2019 - hlasovanie: za  
31.05.2019, 12:25 h.  

6. Peter Chochol 
UZNESENIE č.1.2/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.2.2/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.3.2/2019 - hlasovanie: za  
31.05.2019, 12:48 h.  

7. Milan Orlovský  
UZNESENIE č.1.2/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.2.2/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.3.2/2019 - hlasovanie: za  
31.05.2019, 13:29 h. 

Záver:  
Návrhy na uznesenia č.1.2/2019  a  č.2.2/2019  predložené dňa 29.05.2019  elektronickou  formou 
Predstavenstvu SSCC boli schválené všetkými členmi predstavenstva SSCC podľa priloženého 
návrhu bez pripomienok.  

Zapísala a overila:  
Mgr. Marta Kurpašová, tajomníčka SSCC …………………………………………………  
Overil: 
Ing. Milan Orlovský, člen predstavenstva SSCC …………………………………………..

 V Poprade 03. 06. 2019
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_____________________________________________________________  

ZÁPISNICA z rokovania 3/2019 Predstavenstva 
zo dňa 30.09. 2019 o 10:30 h. v Bratislave, sídlo STU Vazovova 5,  

 Zahraničné oddelenie - Ústav mamažmentu STU, zasadacia miestnosť č. 5/1, 5. Poschodie  

Program: 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice a hlasovania. 
3. Prehľad činnosti a plnenie úloh 
4. Návrh zmeny rozpočtu  

- úprava položky rozpočtu nákladov na 3. konferenciu SSCC  
- návrh Mandátnej zmluvy tajomníka na ďalšie obdobie 

5. Rôzne 
____________________________________________________________________  

Bod 1/  Otvorenie 
Predseda Predstavenstva I.Wzoš otvoril stretnutie, skonštatoval uznášasnia schopnosť  
zasadnutia - prítomní členovia Predstaventva v počte 5 zo 7. Ospravedlnili sa p. Oravec a p. 
Chochol. 
Bod 2/  Schválenie programu a overovateľov hlasovania a zápisnice. 
Návrh na UZNESENIE č. 1.3/2019: 
Predstavenstvo  SSCC schvaľuje Program zasadnutia predstavenstva podľa pozvánky.  Za 
overovateľov  Zápisu schvaľuje:  I.Wzoš a M. Kurpašová   
HLASOVANIE 1: 
Prítomní na hlasovaní: 5/7            Za: 5            Proti: 0               Zdržali sa hlasovania: 0  
Schválené 
UZNESENIE č. 1.3/2019: 
Predstavenstvo  SSCC schvaľuje Program zasadnutia predstavenstva podľa pozvánky.  Za 
overovateľov Zápisu schvaľuje:  I.Wzoš a M. Kurpašová 
Bod 2/ Prehľad činnosti a plnenie úloh  
Predseda predstavenstva informoval o činnosti za uplynulé obdobie a doplnil aktuálne aktivity. 
Rozvinula sa diskusia o možnostiach činnosti. J. Michlík informoval o priebehu a výstupoch 
3.konferencie SSCC v rámci Metroonline, zdôvodnil výšku výdavkov. K téme budúcoročnej 
konferencie navrhol jednodňovú konferenciu a spojenie so spolupracujúcim partnermi Smart city klub.  
P. Blaas navrhol motivovať účasť starostov a primátorov priamymi vstupmi, prezentáciami. I. Wzoš 
súhlasil a navrhol inovovať koncepciu priebehu a pripraviť silnú spoločnú konferenciu. Informoval 
ďalej o ponuke možnej spolupráce pri organizácii konferencie s denníkom SME. M. Finka navrhol 
doplniť o spoluprácu aj pri prezentácii odborného dokumentu “metodika”, ktorá je v súčasnosi vo fáze 
finalizácie,  prezentácia aplikovanie do praxe, výstupy a príklady dobrej praxe našich členov.  
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Dokument Metodika PHR s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) 
rozvoja je v súčasnosti vo fáze finalizácie a jej súčasťou v časti “Katalóg riešení”, ktorý bude súčasťou 
dokumentu. Príklady dobrej praxe spracované podľa spoločnej dohody na stretnutí formou príspeku 
riešení každého firemného člena SSCC.  V. Ondrejička pripraví šablónu pre zverejnenie  praktické 
riešenia, ktoré naše spoločnosti realizujú resp.  majú s nimi skúsenosť, môžu byť súčasťou dokumentu 
ako katalóg riešení “best practice”. ÚLOHA : Pripraviť šablónu a sprostredkovať členom na 
doplnenie. V. Ondrejička, M. Kurpašová /T: asap. M. Finka dodal, že vytvorenie odborného 
doukumentu prinesie zvýšeni odbornú autoritu SSCC. M. Orlovský ponúkol konkrétny výstup spol. 
KOOR - projekt mesta Hlohovec, ktoré cez výzvu MHSR získalo podporuvu v oblasti energetických 
úspor. Budú to prezentovať na ITAPE, navrhol spoluprácu a možnosť prezentovať riešenie spol. 
KOOR ako člena SSCC. P. Bogoly ponúkol riešenia hlavne v oblasti úspor na komodite voda.  
V diskusii ďalej M. Finka informoval o príprave Partnerskej dohody 2021 - 27 na ďaľsie programové 
obdobie, pripomienky a návrhy realizuje aj za SSCC ako odbornej autority prostredníctvom Rady SRI 
a v rámci svojho osobného zastúpenia. I. Wzoš uviedol informáciuo príprave zdrojom na realizáciu 
dlhodobých rozvojových projektov cez EIB  (možnosti realizácie inovatívnych riešení pre firemných 
členov SSCC).  
Bod 4/  Návrh zmeny rozpočtu  
- úprava položky rozpočtu nákladov na 3. konferenciu SSCC 
Tajomníčka Združenia predložila Prehľad financií za obdobie 3.Q 2019 návrh na zmenu rozpočtu na 
základe predložených záväzkov. J. Michlík zdôvodnil výšku nákladov na 3.konferenciu SSCC 2019 v 
sume 10.000,- Eur + 2.000,- Eur DPH. Príloha č.1 - Financie SSCC k 30.9.2019  
- návrh Mandátnej zmluvy tajomníka Predstavenstva na ďalšie obdobie 
Predseda predstavenstva predložil návhr na schválenie Mandátnej zmluvy pre tajmoníčku 
Predstavenstva Združenia za rovnakých podmienok ako v minulom období. V diskusii bola vzájomne 
dohodnutá zmena odmeny za plnenie predmetu zmluvy vo výške 1.500,- Eur mesačne a obdobie od 
01.09.2019 do 31.08.2020. 

Návrh na UZNESENIE č. 2.3/2019: 
Predstavenstvo SSCC schvaľuje na základe dohody vyplývajúcej z diskusie a podľa platných stanov 
záujmového združenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster:  
- úpravu položky rozpočtu výdavky o náklady na 3. konferenciu SSCC vo výške 12.000,- Eur  
- návrh Mandátnej zmluvy tajomníka Predstavenstva na obdobie od 01.09.2019 do 31.08.2020 s 
odmenou za plnenie predmetu zmluvy vo výške 1.500,- Eur mesačne.  
 
HLASOVANIE 2: 
Prítomní na hlasovaní: 5            Za: 5            Proti: 0               Zdržali sa hlasovania: 0  
Schválené 
UZNESENIE č. 2.3/2019: 
Predstavenstvo SSCC schvaľuje na základe dohody vyplývajúcej z diskusie a podľa platných stanov 
záujmového združenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster:  
- úpravu položky rozpočtu výdavky o náklady na 3. konferenciu SSCC vo výške 12.000,- Eur  
- návrh Mandátnej zmluvy tajomníka Predstavenstva na obdobie od 01.09.2019 do 31.08.2020 s 
odmenou za plnenie predmetu zmluvy vo výške 1.500,- Eur mesačne. 

Bod 4/  Rôzne 
V diskusii podal ucelenú informáciu M. Finka o činnosti Rady pre smart riešenia a inovácie, ďalej 
informoval o príprave Národnej stratégie rozvoja do roku 2030, ktorá bola predmetokm komunikácie. 
V diskusii bola vyzdvihnutá dôležitosť plnenia a realizácie za každej vládnej  pôsobnosti, bez ohľadu 
na politické zastúpenie. Snaha o zabezpečenie realizácie, nie len prijatia strategických dokumnetov v 
tejto oblasti. Podpora a  dodržanie implamentácií môžu ovplyniť odborné autority na základe 
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spoločných iniciatáív (SSCC, ZMOS, kraje a pod.), čo vyjadrili aj nau vedenej diskusii. I. Wzoš 
uviedol návrh na vytvorenie spôsobu oslovenia politických zoskupení pre podporu kontinuity v oblasti 
smart cities a smart regiónu, prípravy výziev, intergrovaných investícií, plnenia strategických 
dokumentov. Členovia SSCC súhlasili s návrhom. ŮLOHA: Pripraviť návrh na oslovenie vlády, 
politických zoskupení s podporiť kontinuitu pre realzáciu prijatých dokumentov, výziev za podpory 
odbornej verejnosti (relevantných zoskupení) prostredníctvom Rady pre SRI. M. Finka, I. Wzoš. 
T:asap

Záver:  
Návrhy na uznesenia č.1.3/2019  a  č.2.3/2019  boli  schválené  všetkými  prítomnými  členmi 
predstavenstva SSCC 5 zo 7. Hlasovanie je platné.  

Predseda predstavenstva poďakoval prítomným za aktívnu účasť na stretnutí.  

Zapísala a overila:  
Mgr. Marta Kurpašová, tajomníčka SSCC …………………………………………………  
Overil: 
Mgr. Igor Wzoš, predseda predstavenstva SSCC …………………………………………..

 V Poprade  07.  10. 2019
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_____________________________________________________________  

ZÁPISNICA  
z rokovania 4/2019 Predstavenstva SSCC formou  elektronického hlasovania  
od 10. 12. 2019 s termínom ukončenia hlasovania dňa 12. 12. 2019 do 24:00 h. 

Program: 

1. Schválenie programu a overovateľov zápisnice a hlasovania. 
2. Návrh na prijatie nových členov na základe Žiadostí o členstvo  

- Biotron Labs, s.r.o.  
- Mesto Vysoké Tatry 

3. Návrh na vstup SSCC do združenia právnických osôb ÚNIA KLÁSTROV 
SLOVENSKA 

4. Informácia o termíne konania 1. Členskej schôdze SSCC 2020  
_____________________________________________________________________ 
 
Pozvánka na rokovanie 4/2019 Zasadnutia Predstvenstva SSCC bola zvolaná predsedom 
predstavenstva a tajomníčkou zaslaná dňa  10.12.2019 elektronickou formou.  
 
Hlasovanie elektronickou formou bolo otvorené dňa 10.12. 2019 o 14:49 h. Hlasovanie 
bolo ukončené 12.12. 2019 o 24:00 h.. Hlasovali všetci členovia predstavenstva (7). 
Súčasťou pozvánky boli príslušné materiály k hlasovaniu.  

Bod 1/  Schválenie programu a overovateľov hlasovania a zápisnice. 

Návrh na UZNESENIE č. 1.4/2019: 
Predstavenstvo  SSCC schvaľuje Program zasadnutia predstavenstva formou elektronického 
hlasovania podľa pozvánky.  Za overovateľov  Zápisu schvaľuje: Ján Michlík, člen predstavenstva, 
Marta Kurpašová, tajmoníčka predstavenstva  
 
HLASOVANIE 1: 
Prítomní na hlasovaní: 7            Za: 7           Proti: 0               Zdržali sa hlasovania: 0  
Schválené 
UZNESENIE č. 1.4/2019: 
Predstavenstvo  SSCC schvaľuje Program zasadnutia predstavenstva formou elektronického 
hlasovania podľa pozvánky.  Za overovateľov  Zápisu schvaľuje: Ján Michlík, člen predstavenstva, 
Marta Kurpašová, tajmoníčka predstavenstva  

Bod 2/ Návrh na prijatie nového člena na základe Žiadosti o členstvo  
Návrh na UZNESENIE č. 2.4/2019: 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Predstavenstvo SSCC schvaľuje podľa platných stanov záujmového združenia právnických osôb 
Slovak Smart City Cluster schvaľuje :  
- Biotron Labs, s.r.o. za riadneho člena Združenia  
- Mesto Vysoké Tatry za asociovaného člena Združenia  
 
Odôvodnenie: 
Dňa 10. 10. 2019 bola doručená Žiadosť o členstvo od spoločnosti Biotron Labs, s.r.o. Podpísanúá 
konateľom spoločnosti  - p. Pavol Magic. Všetky formálne náležitosti prijatia boli splnené. 

Dňa 10. 12. 2019 bola zaslaná Žiadosť o členstvo mesta Vysoké Tatry schválená MsZ Mesta V. Tatry a 
podpísané primátorom Ing. J. Mokošom. Uznesenia Msz v prílohe č.1. Všetky formálne náležitosti 
prijatia boli splnené. 

HLASOVANIE 2: 
Prítomní na hlasovaní: 7            Za: 7           Proti: 0               Zdržali sa hlasovania: 0  
Schválené 
UZNESENIE č. 2.4/2019: 
Predstavenstvo SSCC schvaľuje podľa platných stanov záujmového združenia právnických osôb 
Slovak Smart City Cluster schvaľuje :  
- Biotron Labs, s.r.o. za riadneho člena Združenia  
- Mesto Vysoké Tatry za asociovaného člena Združenia  
 
Bod 3/  Návrh na vstup SSCC do združenia právnických osôb ÚNIA KLÁSTROV SLOVENSKA 

Predseda predstavenstva Igor Wzoš navrhuje vstup SSCC za člena Ůnie klástrov Slovenska.  
 
Odôvodnenie: 
Únia klastrov Slovenska je záujmové združenie právnických osôb so sídlom v Nitre. Je jedinou 
organizáciou zastupujúcou klastre na Slovensku. Vízia ÚKS “Vytvoriť kvalitné a konkurencieschopné 
podnikateľské prostredie prostredníctvom úzkej spolupráce regionálnej samosprávy, akademickej 
sféry a výskumu s podnikateľskou praxou, najmä v oblasti inovácií” je v súlade s víziou a cieľmi 
SSCC. Naše združenie má zahájenú spoluprácu s ÚKS a má záujem spoločne participovať na 
spolupráci na nových projektoch v rámcí odvetví ako subjekt Združenia. Stanovy ÚKS sú v príl. č.2.  

Návrh na UZNESENIE č. 3.4/2019: 
Predstavenstvo SSCC schvaľuje vsup SSCC do združenia právnických osôb ÚNIA KLÁSTROV 
SLOVENSKA so sídlom v Nitre a ako člen súhlasí so Stanovami Združenia. Zabezpečením 
administratívnych procesov pre vznik členstva poveruje tajomníčku M.Kurpašovú. 

HLASOVANIE 3: 
Prítomní na hlasovaní: 7            Za: 7           Proti: 0               Zdržali sa hlasovania: 0  
Schválené 
UZNESENIE č. 3.4/2019: 
Predstavenstvo SSCC schvaľuje vsup SSCC do združenia právnických osôb ÚNIA KLÁSTROV 
SLOVENSKA so sídlom v Nitre a ako člen súhlasí so Stanovami Združenia. Zabezpečením 
administratívnych procesov pre vznik členstva poveruje tajomníčku M.Kurpašovú. 

Bod 4/ Informácia o termíne konania 1/2020 Členskej schôdze SSCC. 
 
Predseda predstavenstva SSCC zvoláva a pozýva na prvú Členskú schôdzu SSCC v roku 2020 dňa 30. 
Januára 2020 (štvrtok) v Poprade. Návrh programu je v prílohe. V prípade záujmu zasielajte 
doplňujúce body do programu Predstavenstva a Členskej schôdze najneskôr do 15.01.2020 tajomníčke 
predstavenstva SSCC.  
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Neoddeliteľnou súčasťou tohto zápisu sú vytlačené záznamy o hlasovaní jednotlivých členov 
Predstavenstva SSCC (7) o navrhovaných Uzneseniach č.1.4/2019 až č.3.4/2019, kde je jasne 
preukázateľná voľba hlasovania nasledovne: 

1. Ján Bocora  
UZNESENIE č.1.4/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.2.4/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.3.4/2019 - hlasovanie: za  
 10.12.2019, 15:01 h.  

2. Ján Michlík  
UZNESENIE č.1.4/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.2.4/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.3.4/2019 - hlasovanie: za  
 10.12.2019, 15:02 h.  

3. Igor Wzoš  
UZNESENIE č.1.4/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.2.4/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.3.4/2019 - hlasovanie: za  
 10.12.2019, 15:37  h.  

4. Peter Chochol 
UZNESENIE č.1.4/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.2.4/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.3.4/2019 - hlasovanie: za  
 10.12.2019, 15:40 h.  

5. Maroš Finka 
UZNESENIE č.1.4/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.2.4/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.3.4/2019 - hlasovanie: za  
 10.12.2019, 18:35 h.  

6. Peter Oravec  
UZNESENIE č.1.4/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.2.4/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.3.4/2019 - hlasovanie: za  
11.12.2019, 08:50 h.  
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7. Milan Orlovský  
UZNESENIE č.1.4/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.2.4/2019 - hlasovanie: za  
UZNESENIE č.3.4/2019 - hlasovanie: za  
12.12.2019, 22:00 h.  

Záver:  
Návrhy na uznesenia č.1.4/2019 až č.3.4/2019 boli schválené všetkými prítomnými členmi 
predstavenstva SSCC 7 zo 7. Hlasovanie je platné.  Vítame v Združení SSCC novýh členov : Biotron 
Labs, s. r. o. , Mesto Vysoké Tatry 

Zapísala a overila:  
Mgr. Marta Kurpašová, tajomníčka SSCC …………………………………………………  
Overil: 
Ing. Ján Michlík, člen predstavenstva SSCC ………………………………………………

 V Poprade  16. 12. 2019 

Členská základňa k 13.12.2019

1. STU v Bratislave

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

3. innogySolutions, s.r.o. VSE

4. Slovanet, a. s.

5. KOOR, s.r.o.

6. KEDROS, a.s.

7. Engie services, a.s. Asociovaný člen

8. ZSE, a.s. 13. Mesto Trenčín

9. OMS, a.s. 14. UMB Banská Bystrica

10. Sensus Slovensko, a.s. 15. Technická univerzita KE

11. ANTIK telecom, s. r. o. 16. (f)ITcubator, n.o.

12. Biotron Labs, s. r. o. 17. Mesto Sabinov

18. Mesto Kežmarok

19. KOTRA

20. Mesto Dubnica nad Váhom

21. Mesto Vysoké Tatry
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