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VÝROČNÁ  SPRÁVA  O ČINNOSTI  A  HOSPODÁRENÍ 

za rok 2021!
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 

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; 

(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, 
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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 čin-

nosti Združenia, 

k) prednášková a publikačná činnosť, 

l) koordinácia vybraných činností Združenia, ako napr. marketing, získavanie a triedenie informá-

cií, 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 ekonomic-

kých 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 spo-

lupráci 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 rea-

lizáciu 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. 

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. 2021 spolu 19 členov,!
Členská základňa mala 31. 12. 2021 spolu 18 členov:!
Zakladajúci členovia: 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 (6): Západoslovenská energetika, a.s., Schneider Electric Slovakia, s.r.o, KOOR, s.r.o., Antik tele-

com, s.r.o., VSE /innogy Solutions, a.s, Czech Smart City Cluster, z.s. 



 	 VÝROČNÁ  SPRÁVA za rok 2021	  3
Asociovaní členovia (12): Mesto Sabinov, Mesto Trenčín,  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tech-

nická univerzita v Košiciach, Mesto Kežmarok, Mesto Snina, KOTRA - Commercial Section of the Embassy 

of the Republic of Korea, (f)ITcubator, n.o., Mesto Dubnica nad Váhom, Mesto Vysoké Tatry, Slovenská 

technická univerzita v Bratislave, iROZVOJ iREGION, n.o. 

Počas roku 2021 sa na základe Žiadosti o členstvo v Združení sa členom stalo Mesto Snina, a iROZVOJ 

iREGION, n.o. 

Členstvo v Združení ukončila podľa platných stanov spoločnosť TransData, s.r.o. Na základe porušenia po-
vinnosti členov podľa Stanov Združenia boli vylúčení zo Združenia členovia Biotron Labs, s.r.o., Sensus 

Slovensko, a.s., OMS, a.s. 

Výška členského príspevku na rok 2021 bola Uznesením č. 5.1/2021 na základe hlasovanie Členskej 

schôdze dňa 12.03.2021 formou elektronického hlasovania schválená nasledovne: vo výške 1.500,- Eur / 

člen,   vo výške 1,- Eur / asociovaný člen v súlade so Stanovami Združenia.!
Predstavenstvo 
Členovia predstavenstva do 12. 03. 2021: 

• Mgr. Igor Wzoš - predseda predstavenstva  
• prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. - člen predstavenstva;  
• Ing. Peter Blaas, PhD. - člen predstavenstva;  
• PhDr. Zuzana Petrašová - členka predstavenstva;  
• Ing. Ján Michlík - člen predstavenstva; 
• Ing. Milan Orlovský, MBA - člen predstavenstva; 
• Ing. Peter Oravec - člen predstavenstva;  

Členovia predstavenstva od 15. 04. 2021 zápisom v registri záujmových združení  OÚ v Prešove na základe 

Uznesenia č.2.1/2021 z hlasovania Členskej schôdze z 12.03.2021: 
• Mgr. Igor Wzoš -  predseda predstavenstva  
• prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. - člen predstavenstva;  
• Ing. Peter Blaas, PhD. - člen predstavenstva;  
• Ing. Michal Sekáč - člen predstavenstva;  
• Ing. Ján Michlík - člen predstavenstva; 
• Ing. Milan Orlovský, MBA - člen predstavenstva; 
• Ing. Peter Oravec - člen predstavenstva;  

Poradný výbor 
Poradný výbor nebol menovaný. 

Tajomník predstavenstva 
Mgr. Marta Kurpašová - bol schválený 2/2020 na rokovaní dňa 01.10.2020 podľa Uznesenia č. 2.2/2020 z 

rokovania Predstavenstva, na obdobie do konca roka 2021. 

Združenie uskutočnilo v priebehu roka 2021 3 zasadnutia Predstavenstva a 1 zasadnutie Členskej schôdze. 
Plánované boli osobné stretnutia a zasadnutia orgánov Združenia. Stretnutia členov Združenia a členov 
Predstavenstva združenia boli ovplyvnené pokračovaním vzniknutej pandemickej situácie v súvislosti s 
opatreniami Vlády SR pre ochranu zdravia pre COVID-19. Z tohto dôvodu sa stretnutia a hlasovania orgánov 
Združenia konali online-formou.!
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!
Obdobie Január - Jún 2021: 
 
Slovak Smart City Cluster sa stalo partnerom Rady partnerstva pre realizáciu Integrovanej územnej stra-
tégie PSK v programovaom období 2021 - 2027 prostredníctvom členstva predsedu predstavenstva 
SSCC Igora Wzoša ako člena Komory ostatných sociálno-ekonomických partnerov Rady partnerstva PSK. 
Združenie zastupuje sociálno-ekonomickú oblasť zamestnávateľov. Úlohou Rady partnerstva PSK je prípra-
va a realizácia integrovanej územnej stratégie PSK v programovom období 2021 – 2027. Klaster sa podieľa 
na rozvoji regiónu aj touto priamou formou. 

Na základe Memoranda o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektu “Zlepšenie stredného odbor-
ného školstva v Prešovskom kraji” podpísaného s Prešovským samosprávnym krajom v novembri 2020, 
SSCC zastupovalo poradenstvo ako Člen odbornej skupiny pre spoluprácu so zamestnávateľmi a Člen od-
bornej skupiny pre inovácie počas roka 2021. Projekt je súčasťou Iniciatívy "Catching-up Regions”, ktorá je 
iniciatívou Európskej komisie (EK), realizovanej v spolupráci so Svetovou bankou (SB).  
 
“Slovensko na ceste k Smart Cities - Adaptácia na zmenu klímy v mestách” bola téma výročnej konferenciie 
nášho spolupracujúceho partnera Smart Cities Klubu. Uskutočnila sa v marci a SSCC sa podieľalo na orga-
nizácii odborného programu. Združenie prezentoval v priamom vstupe predseda predstavenstva.  

V apríli SSCC podpísalo Memorandum o spolupráci v oblasti regionálneho rozvoja a podpory konku-
rencieschopnosti MSP s dôrazom na digitalizáciu v regióne Prešovského kraja za účelom vytvorenia 
Európskeho centra digitálnych inovácií (ECDI). Projekt nebol úspešný v tejto fáze, napriek tomu otvorili ďal-
šie možnosti spolupráce v tejto oblasti - pre spoluprácu so Slovenským centrom digitálnych inovácií 
(SCDI). 
 
Združenie je aj v ďalšom období registrované na European Cluster Collaboration Platform (ECCP). ECCP 
- servisné zariadenie zamerané na poskytovanie moderných nástrojov klastrovým organizáciám na úrovni 
EÚ. Možnosti zviditeľnenia a propagácie touto formou prezentácie na EÚ platforme sú aktívne na https://
clustercollaboration.eu 

Dňa 17.02.2021 sa uskutočnlo 1/2021 rokovanie Predstavenstva online formou, na ktorom bol prijatý nový 
člen Združenia iROZVOJ iREGION, n.o. Predstavenstvo predložilo Výročnú správu za rok 2020 vrátane 
hospodárenia a odporučilo Členskej schôdzi na schválenie. Bol predložený Návrh činnosti a hospodárenia 
na rok 2021 pre doplnenie a schvaľovanie Členskou schôdzou.  
Vylúčení boli  členovia Združnia OMS, a.s. a Sensus Slovensko, a.s. podľa platných Stanov podľa čl. IV - 
Práva a povinnosti Člena Združenia.  
Na základe oznámenia členky predstavenstva Z. Petrášovej, že sa vzdala pozície člena predstavenstva, bol 
navrhnutý nový člen Predstavenstva Ing. Michal Sekáč, nominant zakladajúcej členskej spoločnosti VSE/
innogy. 

Podaná Žiadosť o NFP projektu zameraná na podporu sieťovania podnikov OPII-MH/DP/2020/9.5-28 s. 
Názvom pojektu” Rast, Inovácie a Sieťovanie Slovak Smart City Cluster” cez Operačný program Integrovaná 
infraštruktúra, bola v danom období v schvaľovacom procese.  Predmetom projektu je financovanie aktivit 
klastrových organizácií. Aktivity projektu vyplývajú zo schválenej Stratégie  rozvoja SSCC na roky 
2020-2025. 
Predstavenstvo navrhlo a odporučilo Členskej schôdzi schváliť výšku členského príspevku 1.500,- Eur pre 
členov a 1,- Eur pre asociovaných členov s možnosťou dobrovoľného členského príspevku. 
 
SSCC spolupracuje s Radou pre smart riešenia a inovácie v zastúpení člena predstavenstva Jána Michlí-
ka ako  člena inovačnej skupiny Európskeho inovačného a technologického inštitútu ( IoT). Jedná sa o prí-
pravu mechanizmov projektov IoT.  Európsky inovačný a technologický inštitút sa usiluje o zvýšenie inovač-
nej kapacity členských štátov EÚ, podporu udržateľného hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti a o 
riešenie hlavných spoločenských výziev, ktorým čelí Únia. 

V dňoch 10.3. 221 až 12.03.2021  sa uskutočnilo 1/2021 rokovanie Členskej schôdze formou elektronického 
hlasovania, na ktorej boli schválené dokumenty Výročna správa za rok 2020 vrátane hospodárenia a účtov-
ná závierka za rok 2020.  Návrh činnosti a hospodárenia na rok 2021. Členská schôdza schválila výšku 
členského príspevku 1.500,- Eur pre členov a 1,- Eur pre asociovaných členov s možnosťou dobrovoľného 
členského príspevku pre kalendárny rok 2021. 
 
Združenie Slovak Smart City Cluster sa vďaka svojej iniciatíve zapojilo do aktivity vytvorenia “Eko – inovač-
nej mapy Slovenska”. Cieľom mapy je predstaviť podporné organizácie a nástroje, 

https://clustercollaboration.eu
https://clustercollaboration.eu
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ktoré môžu pomôcť preložiť často abstraktné ciele udržateľnosti do praxe, do podnikateľských, či organizač-
ných procesov. Eko-inovácie sú rôzne formy inovácií, ktoré preukázateľne prispievajú k udržateľnému rozvo-
ju znížením nepriaznivých dopadov na životné prostredie, posilnením odolnosti voči ekologickým tlakom, 
alebo účinnejším a zodpovednejším využívaním prírodných zdrojov: Podporný ekoinovačný ecosystem 
2021. 

Činnosť a plánované aktivity Rady pre smart riešenia a inovácie boli v roku 2021 prerušené z dôvodu úmr-
tia predsedu Rady pre SRI pána Milana Ftáčnika v máji 2021. Česť jeho pamiatke! Rada  pre SRI pripravuje 
formu činnosti a vedenia na ďaľšie obdobie. V priebehu roka Rada SRI zasadala spolu 1 krát.  
 
Spolupráca v rámci členstva SSCC v Únií klastrov Slovenska (ÚKS) pokračovala počas celého roka 2021. 
v zmysle úlohy posilnenia úlohy klastrov na Slovensku a presadenia sa na Európskej úrovni. Realizovaný bol 
spoločný postup klastrov pri získavaní nenávratných príspevkov a dotácií z príslušncýh OP a spolupráca so 
Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v tejto obasti.  
 
Združenie zahájilo spoluprácu v oblasti odborného pôsobenia expertov SSCC s Prešovským samosprávnym 
krajom, Trenčianskym saomprávnym krajom, na úrovní spolupráce v oblasti odborného poradenstva exper-
tov SSCC pre projekty “Moderné technológie II.” Členom Združenia - mestám Snina, Dubnica nad Váhom, 
Trenčín a ďalším spolupracujúcim mestám: Vranov nad Topľou, Krásno nad Kysucou, Nitra, Košice poskyto-
vali experti SSCC poradenstvo pre potreby miest a riešenia pri realizácie projektov “Moderné technológie I.”. 
Spoluráca bude pokračovať aj v budúcom období. 

Spolupráca so Združením miest a obcí Slovenska pokračovala počas celého roka 2021 formou spoluor-
ganizácie série workshopov a vzdelávacích podujatí. Tematikou boli energetika a správa budov v samosprá-
vach, problematika dopravy a parkovania, klíma a lokálny rozvoj samospráv - SMART možnosti v samosprá-
vach a ďalšie témy týkajúce sa správy miest a regiónov. Spolupráca priniesla prípravu Memoranda o spo-
lupráci medzi ZMOS a SSCC. Podpisovanie na 5. Konferencii SSCC. 

Zástupcovia SSCC sa zúčastnili na ďalšom ročníku významnej medzinárodnej konferencii jarná ITAPA 2021.  
 
V spolupráci so SME konferencie a hlavným partnerom spoločnosťou KOOR (člen SSCC) sa SSCC stalo 
opäť odborným garantom programu online - konferencie Smart City Summit 2021 s podnázvom "Mestám v 
pandémii vzrástlo sebavedomie” realizovanú 1.6.2021 
 
Obdobie Júl  - December 2021 

Dňa 23.08.2021 sa uskutočnilo 2/2021 stretnutie Predstavenstva online formou. Prijatý bol nový člen Mesto 
Snina za asociovaného člena SSCC. Ďalej sa novým členom Združenia stal na základe priajtej žiadosti o 
členstvo český partner Czech Smart City Cluster, z.s. 

V auguste 2021 bol Projekt s názvom “Rast, Inovácie  a Sieťovanie SSCC” vyhodnotený ako úspešný a 
Predstavenstvo schválilo podpísanie  Zmluvy o poskytnutí NFP.  
V auguste boli zahájené prípavay medzinárodnej konferencie METROONLINE 2021, ktorej súčasťou je kaž-
doročne výročná konferencia SSCC.  Prípravy boli zahájené pre termín 3.- 4.11.2021, miestom konania je 
Tokaj - Dolný Zemplín, rozpracované sú témy pre mobilitu, smart region, smart building, emisie, turizmus, 
záštitu konferencie prisľúbil minister rezortu dopravy A. Doležal. Proces organizácie 5. Konferencie SSCC 
bol ohrozený, konferencia nebola zrealizovaná z dôvodu sprísnených pandemických opatrení tohto obdobia. 
Realizácia sa presunula na obdobie budúceho roka.  
 
“Smart people for Smart city” -  event o smart technológiách, ktorý v júli 2021 zorganizoval  člen SSCC 
Technická univerzita v Košiciach v spolupráci so spoločnosťou HUAWEI.   

V septembri 2021 vznikla spolupráca so zahraničným Združením v oblasti smart dopravy CIVINET  z. s. 
so sídlom v ČR. Členstvo SSCC je  formou pridruženého členstva. 

SSCC získalo partnerstvo pri organizovaní novej “Biznis ceny FéliX” pre úspešné a prospešné podnikateľ-
ské príbehy organizátorov SLSP a Index SME, ktorá sa uskutočnila v októbri 2021.  
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SSCC sa podieľalo účasťou v zastúpení predsedu predstavenstva na verejnej odbornej diskusii 
s témou   "Vytváranie bezemisných inteligentných zón" na Štrbskom Plese  v septembri 2021.  
 
Žiadosť o poskytnutie NFP v hodnotení bola zo strany poskytovateľa schválená, projekt bol úspešný a Zmlu-
va o NFP vo výške 198.928,28 Eur bola podpísaná. Spoluúčasť na projekte je vo výške 20% z oprávnených 
výdavkov projektu.  Zmluva o NFP je  účinná od 22. 9.2021. Projekt s názvom “Rast, Inovácie  a Sieťovanie 
SSCC” so začiatkom realizácie aktivít projektu od 1.11.2021. Realizácia projektu počas trvania finančne pri-
spieva na riadenie klastrovej organizácie a zdroje na realizáciu plánovaných aktivít projektu v súlade v Plá-
nom činnosti a Stratégiou rozvoja klastrovej organizácie SSCC na roky 2020-2025.  
 
Združenie spoločne s členmi SSCC Mestom Trenčín a neziskovou organizáciou (f)ITcubator úspešne ukonči-
li realizáciu projektu "Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja" pre mesto Trenčín. 
Experti finalizáciou návrhov riešení a ich usporiadaním do jednotnej koncepcie zavŕšili projekt a predstavili 
jednotlivé návrhy smart riešení na Záverečnej konferencii projektu dňa  24. novembra 2021 v online priesto-
re.  
 
Posledné stretnutie Predstavenstva sa konalo online formou dňa 7.12.2021. 
 
Vznik spolupráce so Slovenským centrom digitálnych inovácií - SCDI, ktoré získalo štatút Európskeho 
Digitálneho inovačného hub-u,  je predovšetkým v poskytovaní služieb a inovácií v oblasti verejnej správy.  
SCDI je záujmové združenia právnických osôb z oblasti digitalizácie (digitálnych zručností a zmenách spô-
sobených nasadzovaním riešení z oblasti Priemyslu 4.0., automatizácie a robotizácie v zmysle konceptu 
„test before invest“. Spolupráca bude na základe prípravovaného Memoranda o spolupráci s plánovaným 
termínom podpisu začiatkom roku 2022.  

V priebehu roku 2021 jednotliví členovia Predstavenstva združenia a zástupcovia členov združenia prezen-

tovali ciele a poslanie SSCC na odborných konferenciách, workshopoch, prezentáciách  s tematikou Smart 

City síce v obmedzenom režime pre stále pretrvávajúcu pandemickú situáciu. Tiež boli ohrozené a nesplne-

né úlohy súvisiace s ďaším šírením a propagáciu SSCC v plánovanom rozsahu. Informácie a aktivity sú pre-

zentované na web sídle www.smartcluster.sk, FB profile Slovak Smart City Cluster, v médiách a odborných 

časopisoch. Materiály, príspevky na stránke a prezentácia SSCC na ECCP  platforme prezentujú činnosť 

všetkých členov SSCC. Ďalšie aktivity členov sú prezentované v médiach - záznamy sú zdokumentované na 

web a fb stránke Združenia.  

Členovia SSCC k 31. 12. 2021

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

2. innogySolutions / VSE, s.r.o.

3. KOOR, s.r.o.

4. ANTIK telecom, s.r.o.

5. ZSE, a.s.

6. Czech Smart City Cluster, z.s.

http://www.smartcluster.sk
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 Tab.1: Zoznam členov Združenia k 31. 12. 2021 

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 živnostenskom 

oprávnení; 

g) ostatné. 

V roku 2021 boli príjmy Združenia: 
1. Členské príspevky vo výške      9.012,-Eur 
2. Dotácie - projekt                      67.600,- Eur !
"#$%&'()polu:                           76.612,- 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 vý-

davkov alebo iné výdavky spojené s Aktivitami Združenia; 

Asociovaný člen

7. Mesto Sabinov

8. Mesto Trenčín

9. Mesto Kežmarok

10. Mesto Dubnica nad Váhom

11. Mesto Vysoké Tatry 

12. Mesto Snina

13. Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici

14. Slovenská technická univerzita v Bratislave

15. Technická univerzita v Košiciach

16. KOTRA

17. (f)ITcubator, n.o.

18. iROZVOJ iREGION, n.o.
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e) náklady na verejné obstarávanie a obstaranie hmotného a nehmotného majetku v súlade s úče-

lom Združenia. 

V roku 2020 boli výdavkami Združenia: 
1. prevádzkové náklady:                             

z toho:!
*lužby - energie za kancelárie, služby RPVS, web,                 3.283,-    Eur  
            - odmena za výkon funkcie Tajomníka predst.              3.000,-    Eur 
            - členské ÚKS                                                                   100,-   Eur !
+,)-.'  - web stránka                                                                    51,-    Eur !
Mzdy                                                                                          2.529,-    Eur !
(((((((((((/(0-1)234((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((567589/((((:;#!

2. <)2=234(/()0-2#>.3?(&=2>#1,@9(0#$)@6((vybavenie kanc.          !
cestovné,  poštovné, kolky, poplatky).   (((((((((((((((((((((((((((((((((((56ABC9/((((((:;#!
(  Výdavky spolu:                                                                      11.645,-    Eur 

Zhodnotenie základných údajov ročnej účtovnej závierky 
Ročná účtovná závierka Združenia za rok 2021 bola k 31.12.2021 
Následne účtovná závierka je predložená Predstavenstvu a Členskej schôdzi. 

Dosiahnutý hospodársky výsledok v rámci schválenej štruktúry rozpočtu je nasledovný: 
!
Výdavky spolu: 11.645  € 
Príjmy spolu:    77.812,-  € 
Výsledok hospodárenia:  66.167,-  € 

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:  73.023,- € 
v tom: !
zásoby                    0,-  € 
pohľadávky             0 ,- € !
peniaze                  19,- € 
finančné účty   73.004,- €!

záväzky:          11.148,- € 
v tom: mzdy za obdobie 12/2021          3.948,- € 
           pôžička                                       1.200,- €        
           za konferenciu 2019 (doplatok)  6.000,- € 
            
Rozdiel majetku a záväzkov:        + 61.875,-  € 

Združenie účtuje v systéme jednoduchého účtovníctva a nie je platcom DPH. 
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4. ZÁVER 
 
V roku 2021 vykonávalo Združenie aktivity v súlade so Zakladacou zmluvou a Stanovami, tiež na základe plánu čin-
nosti na rok 2021. V období  roku 2021 sa uskutočnilo celkom 1 zasadnutie Členskej schôdze a 3 zasadnutia Predsta-
vestva združenia.  Členské príspevky boli do 31.12.2021 uhradené všetkými členmi. Výročná správa a ročná uzávierka 
bude predložená Predstavenstvu a následne najvyššiemu orgánu Združenia Členskej schôdzi SSCC na doplnenie a 
schválenie podľa platných stanov. 

Správu Členskej schôdzi 1/2022 dňa 28.02.2022 za Predstavenstvo SSCC pripravila: 
 
Marta Kurpašová 
Tajomníčka predstavenstva SSCC 
 

V Poprade 23. 02. 2022 

Výročná správa schválená Členskou schôdzou dňa 28. 02. 2022 Uznesenie č. 2.1/2022. 
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VÝROČNÁ  SPRÁVA  O ČINNOSTI  A  HOSPODÁRENÍ 

za rok 2020!
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 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 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. 2020 spolu 20 členov,!
Členská základňa mala 31. 12. 2020 spolu 19 členov:!
Zakladajúci členovia: 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 So-
lutions, s.r.o  !
Členovia (9): Západoslovenská energetika, a.s., OMS, a.s.,Innogy Solutions, s.r.o, Schneider 
Electric Slovakia, s.r.o, KOOR, s.r.o., Antik telecom, s.r.o., Biotron Labs, s.r.o., TransData, s.r.o. 
Slovanet, a.s.!
Asociovaní členovia (10): 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., Mesto Dubnica nad Váhom, Mesto Vysoké Tatry, 
Slovenská technická univerzita v Bratislave. 
Počas roku 2020 členstvo v Združení ukončila spoločnosť Slovanet a.s. !
Výška členského príspevku na rok 2020 bola Uznesením č. 3.1/2020 na základe hlasovanie 
Členskej schôdze dňa 28.01.2020 v Poprade schválená nasledovne: vo výške 3.000,- Eur / člen,   
vo výške 1,- Eur / asociovaný člen v súlade so Stanovami Združenia.!
Predstavenstvo 
Členovia predstavenstva do 28.01.2020: 

• Mgr. Igor Wzoš, - predseda predstavenstva  
• prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD., člen 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;  

Členovia predstavenstva do 17.02.2020 zápisom v registri záujmových združení  OS v Prešove na 
základe Uznesenia č.5.1/2020 z hlasovania Členskej schôdze z 28.01. 2020 na ďalšie funkčné ob-
dobie 3 rokov: 

• Mgr. Igor Wzoš, - predseda predstavenstva  
• prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD., člen predstavenstva;  
• Ing. Peter Blaas, PhD., člen predstavenstva;  
• Ing. Richard Pieger, člen predstavenstva; 
• Ing. Ján Michlík, člen predstavenstva; 
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• Ing. Milan Orlovský, MBA, člen predstavenstva; 
• Ing. Peter Oravec, člen predstavenstva;  

Členovia predstavenstva od 12.05.2020 zápisom v registri záujmových združení  OS v Prešove na 
základe Uznesenia č.2.2/2020 z hlasovania Členskej schôdze z 23. 4. 2020: 

• Mgr. Igor Wzoš, - schválený za predsedu predstavenstva  
• prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD., člen predstavenstva;  
• Ing. Peter Blaas, PhD., člen predstavenstva;  
• PhDr. Zuzana Petrašová, členka predstavenstva;  
• Ing. Ján Michlík, člen predstavenstva; 
• Ing. Milan Orlovský, MBA, člen predstavenstva; 
• Ing. Peter Oravec, člen 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 na rokovaní dňa 01.10.2020 podľa 
Uznesenia č. 2.2/2020 z rokovania Predstavenstva online formou. 

Združenie uskutočnilo v priebehu roka 2020 2 Zasadnutia predstavenstva a 3 členské schôdze.  
Plánované boli osobné stretnutia a zasadnutia orgánov Združenia. Stretnutia členov Združenia a 
členov Predstavestva združenia boli ovplyvnené vznikom pandemickej situácie v súvislosti s 
opatreniami Vlády SR pre ochranu zdravia pre COVID-19. Z tohto dôvodu sa stretntuia a hlasova-
nia orgánov Združenia konali online-formou.!
!
Obdobie Január - Marec 2020: 
Dňa 28.01.2020 sa uskutočnlo 1/2020 rokovanie Predstavenstva v Poprade, na ktorom boli prijatí 
noví členovia Združenia - TransData, s.r.o.  Biotron Labs, s.r.o.  Predstavenstvo predložilo Výročnú 
správu za rok 2019 vrátane hospodárenia a odporučilo Členskej schôdzi na schválenie. Bol pred-
ložený Návrh činnosti a hospodárenia na rok 2020 pre doplnenie a schvaľovanie členskou schô-
dzou. 2 spoločnosti vystúpili z radov členov SSCC (KEDROS, a.s., ENGIE services, s.r.o.) v súla-
de so stanovami v 12/ 2019. 
Dňa 28.01.2020 sa uskutočnlo 1/2020 rokovanie Členskej schôdze v Poprade, na ktorej boli 
schválené dokumenty Výročna správa za rok 2019 vrátane hospodárenia, Návrh činnosti a hospo-
dárenia na rok 2020 a účtovná závierka za rok 2019.  
Pokračovala činnosť a plánované aktivity Radu pre smart riešenia a inovácie na rok 2020 s cie-
ľom poradenstva pre programového vyhlásenia Vlády SR. V priebehu roka Rada SRI zasadala 
spolu 3 krát.  
V rámci činnosti Združenia bola plánovaná účasť návšteve vyslaných zástupcov z Číny na oficiál-
nu návštevu SR. Členovia predstavenstva navrhli zorganizovať workshop so zástupcami vyslaných 
spoločností s členmi SSCC za účelom vytovorenia obchodných vzťahov.  
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Vo februári 2020 - na základe návrhu členov predstavenstva a schválenia členstva SSCC ešte v 
minulom roku do Únie klastrov Slovenska (ÚKS) sa Združenie stalo riadnym členom ÚKS. Spo-
lupráca členov tohto zoskupenia predpokladá posilnenie úlohy klastrov na Slovensku a presadenia 
sa na Európskej úrovni. Tiež bol očakávaný spoločný postup klastrov pri získavaní nenávratných 
príspevkov a dotácií z príslušncýh OP a spolupráca so Slovenskou inovačnou a energetickou 
agentúrou v tejto obasti.  
Združenie zahájilo spoluprácu v oblasti odborného pôsobenia expertov SSCC s Trnavským sa-
mosprávnym krajom, Nitrianskym samosprávnym krajom, Trenčianskym saomprávnym krajom, na 
úrovní spolupráce so záujmovými zoskupeniami so ZMOS-om. Spolupráca pokračovala počas ce-
lého roka 2020.  
Klaster pripravil Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory na základe výzvy Nadácie Ministerstva 
hospodárstva SR v rámci priority 4 - podpora perstpektívnych projektov s implementovanými ino-
vatívnymi progresívnymi metódami , postupmi, technológiami alebo materiálmi. Projekt s názvom 
Podpora digitálnej ekonomiky v regiónoch alebo Data ako ropa budúcnosti” bol vypracovaný a po-
daný 28. 02. 2020 s rozpočtom vo výške 48.590,-. Projekt nebol schválený a nebol realizovaný.  
V tomto období Združenie plánovalo svoju 4. Výročnú konferenciu v Poprade, v rámci medziná-
rodnej konferencie MetroOnline 2020 v máji. Plnenie úlohy  prípravy a organizáciu programu kon-
ferencie bolo prekazené z dôvodu vzniku a šírenia ochorenia COVID-19.  
V spolupráci s agentúrou Mafra boli zahájené prípravy odborného programu ďalšieho ročníka jed-
nodňovej konferencie v Bratislave s tematikou smart cities, ktorú SSCC spoločne s HN Konferen-
cie organizuje ako odborný garant programu. Prípravy konferencie boli prerušené organizátorom.  
Obdobie poznačil vznik pandemickej situácie v súvislosti s COVID-19 a potrebnými opatreniami 
Vlády SR pre ochranu zdravia. Obmedzenia priniesli aj riziká pre plnenie plánovaných úloh a čin-
nosti.  
K 31.03.2020 sa Ing. Ján Bocora vzdal mandátu člena Predstavenstva a navrhol zastúpenie za 
člena innogy Solutions VSE nové personálne zastúpenie. 
!
Obdobie Apríl  - Jún  2020 !
Vo apríli 2020 boli zapísané zmeny v Registri záujmových združení právnických osôb na základe 
Uznesenia č.2.2/1/2020 z hlasovania Členskej schôdze z 23.04.2020. Zmena sa uskutočnila na 
pozícii člena predstavenstva člena innogy Solution VSE, ktorý z dôvodu rozviazania pracovného 
pomeru ukončil činnosť - Ing. Daniel Rušin a spoločnosť nominovala na pozíciu PhDr. Zuzanu 
Petrášovú. Zmena bola zapísaná 12.05.2020 príslušným OÚ.  

Združenie reagovalo na Výzvu Ministerstva hospodárstva SR na predkladanie žiadostí o poskytnu-
tie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu sieťovania podnikov, kde bolo Zdru-
ženie možným oprávneným žiadateľom - možnosť získania nenávratného finančný príspevku z EÚ 
fondov (OPII-MH/DP/2020/9.5-28). Združenie zahájilo prípravné práce na žiadosti o NFP.  
Proces organizácie 4. Konferencie SSCC v máji 2020 v Poprade bol ohrozený, prijímali sa ná-
hradné termíny - september 2020, ktoré však neboli realizovateľné pre pandemické opatrenia tohto 
obdobia.  
Zástupcovia predstavenstva SSCC sa zúčastnili na ďalšom ročníku významnej medzinárodnej 
konferencii jarná ITAPA 2020. v máji a v júni 2020 v Braislave prezentoval SSCC predseda pred-
stavenstva ako člen poroty Cena ITAPA, ako moderátor a hosť člen Rady SRI.  
V máji 2020 bolo Združenie registrované na European Cluster Collaboration Platform (ECCP). 
ECCP je servisné zariadenie zamerané na poskytovanie moderných nástrojov klastrovým organi-
záciám na úrovni EÚ. SSCC bolo po kontrole splnenia parametrov zaregistrované v júli 2020. Vý-
hody a možnosti  
propagácie touto formou prezentácie na EÚ platforme boli odkomunikované s člemni Združenia 
(https://clustercollaboration.eu).  

https://clustercollaboration.eu
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!
!
Obdobie Júl - September 2020 

Intenzívne sa pripravovala Žiadosť o NFP z EÚ fondov (OPII-MH/DP/2020/9.5-28). Predstavenstvo  
pripravilo dokument Stratégia rozvoja klastrovje organizácie SSCC na roky 2020-2025. Strategický 
dokument bol realizovaný a prerokovaný, schválený a prijatý Členskou schôdzou Združenia uzne-
sením č.2.3/2020 z 14.08.2020. Bol prijatý v súlade s cieľmi a činnosťami Združenia. Jeho súčas-
ťou je akčný plán na uvedené obdobie. Ďalej je v súlade so stretégiami SR v oblasti hospodárske-
ho rozvoja. Dokument je na web stránke Združenia. 
V auguste 2020 sa Združenie zúčastnilo procesu certifikácie klastrovcýh organizácií ECEI Cluster 
Management Benchmarking, ktoré organizuje Európsky sekretariát pre klastrovú analýzu (ESCA) 
VDI / VDE Innovation. Úspešným procesom certifikácie SSCC získalo „Značku excelentnosti 
riadenia klastrov BRONZE - Usilujeme sa o excelentnosť klastrov“. Certifikácia je platná do 31. 
augusta 2022. Po uplynutí a splnení zadaných kritérií a odporúčaní hodnotiteľov sa môže klaster 
uchádzať o vyšší stupeň cestifikácie - strieborný level. Certifikácia je prínosná pre ďalšie 
zvyšovanie úrovne riadenia, spoluprácu pre novú partnerskú  spoluprácu v rámci EÚ,  pre 
zvýšenie významu SSCC na národnej a Európskej úrovni.  
31. 08. 2020 Združenie podalo vypracovanú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku zameraná na podporu sieťovania podnikov OPII-MH/DP/2020/9.5-28 s. Názvom 
pojektu” Rast, Inovácie a Sieťovanie Slovak Smart City Cluster” cez Operačný program 
Integrovaná infraštruktúra.  
Septembrový termín organizácie 4. Výročnej konferencii SSCC bol zrušený, pandemické opatrenia  
a situácia s ochorením nedovolila organizovať podujatie v tejto forme.  
2.9.2020 zaslalo  Združenie projektový zámer pre založenie Európskeho centra digitálnych inovácií 
na Slovensku “VER SI SK-2030 -VEdomostný Región – Startupy a Inovácie”. Projektový zámer bol 
podaný na základe výzvy Národná súťaž - Európske centrá digitálnych inovácií (ECDI) vyhlásenú 
Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.  
SSCC poskytlo odborné konzultácie našich expertov 8 mestám pri tvorbe štúdií uskutočniteľnosti 
v rámci výzvy Moderné technoôgie  (Snina, Trenčín, Dubnica n/Váhom, Krásno nad Kysucou, 
Vranov nad Topľou, D.Streda, Sládkovičovo, Topoľčany) v oblasti zamerania IoT.  
Členovia predstavenstva SSCC sa stretli  so štátnym tajomníkom MIRRaI M. Antalom na pôde 
MIRRaI v zastúpení SSCC členov I Wzoš. M.Finka, P. Magic, kde priblížili zámery, aktivity klastra, 
návhry ďalšej spolupráce s novým ministerstvom. 
Člen Združenia (f)ITcubator n.o. v septembri organizoval podujatie 1. Tatranský Hackhaton 2020 v 
Poprade, kde mentormi pre súťaž mladých inovatívnych ľudí boli práve experti SSCC. Aktivita 
mala veľký úspech a členovia Predstavenstva prezetovali Združenie počas celého 4-dňového 
podujatia. 

Obdobie Október - December 2020 

2/2020 stretnutie Predstavenstva sa konalo online formou dňa 1.10.2020 napriek plánovanému 
osobnému stretnutiu v Bratislave, kvôli pandemickým opatreniam.  
Podľa platných Stanov SSCC je tajomník Združenia navrhovaný a schvaľovaný jedenkrát ročne 
Predstavensvom SSCC. Predstavenstva schválilo tajmoníčku predstavenstva združenia na ďalšie 
obdobie 1 roka uznesením č. 2.2/2020 rokovania predstavenstva.  
Vzhľadom na tohtoročné pandemické opatrenia SSCC zahájilo prípravu  zorganizovať tohtoročnú 
konferenciu online formou. Hlavný program je venovaný aktuálnym smart riešeniam a príkladom 
dobrej praxe, ktoré ponúkajú firemní členovia SSCC. Hlavnou cieľovou skupinou konferencie sú  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zástupcovia smaospráv, verejnej správy. Navrhovaný termín - december 2020. 
Člen predstavenstava Ján Michlík sa stal členom inovačnej skupiny Európskeho inovačného 
a technologického inštitútu ( EIT).  Európsky inovačný a technologický inštitút sa usiluje o zvýšenie 
inovačnej kapacity členských štátov EÚ, podporu udržateľného hospodárskeho rastu a 
konkurencieschopnosti a o riešenie hlavných spoločenských výziev, ktorým čelí Únia. Inštitút EIT je  
 
súčasťou rámcového programu HORIZONT je výskum a  inováciu v  EÚ, čím je zabezpečená 
partnerská previazanosť EIT s ďalšími iniciatívami a programami EÚ a  aktualizáciou nariadenia o 
EIT a nový strategický inovačný program pre EIT na obdobie 2021 – 2027. https://ec.europa.eu/
education/policies/innovation-in-education/the-european-institute-of-innovation-and-technology-
eit_sk 
SSCC podpísalo Zámer o budúcej spolupráci medzi SSCC so zástupcom mesta Trenčín pre 
prípavu kandidatúry mesta Trenčín na získanie titulu Európske hlavné mesto kiltúry 2026. 
V novembri 2020 bolo odpísané Memorandum o spolupráci pri implemnetícii projektu “Zlepšenie 
stredného odborného školstva v PSk”. Medzi SSCC a Prešovským samosprávnym krajom. SSCC 
sa stalo stalo súčasťou Rady partnerstva Prešovského samoprávneho kraja v zastúpení predsedu 
predstavenstva Igora Wzoša ako člena Komory ostatných sociálno-ekonomických partnerov. 
Úlohou Rady partnerstva PSK je príprava a realizácia integrovanej územnej stratégie PSK v  
programovom období 2021 – 2027. Klaster sa bude podieľať na rozvoji regiónu aj touto priamou 
formou. 
„BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÝCH MIEST A REGIÓNOV PO KORONA KRÍZE“ bola hlavná téma 4. 
konferencie SSCC, ktorá sa uskutočnila 9. decembra 2020 od 9:00 – 12:00 hod. ako live stream 
prenos z priestorov Univerzitného  vedeckého  parku  TECHNICOM –  člena klastra Technickej 
univerzity v Košiciach. SLEDOVALO NÁS ONLINE SPOLU VIAC AKO  350 ZÁUJEMCOV. Záznam 
jcelej konferencie je na web stránke Združenia.  
3/2020 stretnutie Predstavenstva SSCC bolo Pozvánkou plánované na  13.12.2020. Pre aktuálnu 
zložitú pandemickú situácia a zdravotný stav členov Predstavenstva nebolo Predstavenstvo 
uznášaniaschopné.  

V priebehu roku 2020 jednotliví členovia Predstavenstva združenia a zástupcovia členov združenia 
prezentovali ciele a poslanie SSCC na konferenciách, workshopoch, prezentáciách  s tématikou 
Smart City síce v obmedzenom režime pre pendemickú situáciu. Tiež boli ohrozené a nesplnené 
úlohy súvisiace s ďaším šírením a propagáciu SSCC v plánovanom rozsahu. Informácie a aktivity 
sú prezentované na web sídle www.smartcluster.sk, FB profile Slovak Smart City Cluster, v mé-
diách a odborných časopisoch. Materiály, príspevky na stránke a prezentácia SSCC na ECCP  
platforme prezentujú činnosť všetkých členov SSCC. Na všetkých (2) workshopoch (f)ITcubatora 
počas 1. polroka, tiež na stretnutiach so študentmi pri akciách v coworkingovom centre.  Ďalšie 
aktivity členov sú prezentovvané v médidach - záznamy sú zdokumentované na web a fb stránke.  

Členovia SSCC k 31. 12. 2020

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

2. innogySolutions / VSE, s.r.o.

3. KOOR, s.r.o.

4. TransData, s.r.o.

http://www.smartcluster.sk
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 Tab.1: Zoznam členov Združenia k 31. 12. 2020 

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 2020 boli príjmy Združenia: 
1. Členské príspevky vo výške      17.010,-Eur 
2. Ostatné - príspevok spoluorganizátorov na výdavky konferencie, pvo výške  300 ,- Eur!

Spolu    17.310,- Eur 

Podľa platných Stanov Združenia sú výdavkami Združenia: 

a) získavanie, ochrana a zhodnotenie majetku Združenia; 

5. ZSE, a.s.

6. Biotron Labs, s.r.o.

7. Sensus Slovensko, a.s.

8. OMS, a.s.

9. ANTIK telecom, s.r.o.

Asociovaný člen

10. Mesto Sabinov

11. Mesto Trenčín

12. Mesto Kežmarok

13. Mesto Dubnica nad Váhom

14. Mesto Vysoké Tatry 

15. UMB BB

16. STU v Bratislave

17. Technická univerzita KE

18. KOTRA

19. (f)ITcubator, n.o.
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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 2020 boli výdavkami Združenia: 
1. prevádzkové náklady:                             

z toho:!
služby - energie za kancelárie vo výške    2.204,75     Eur !
           -  web stránka                                    552,-       Eur !
           -  služby vedenia  RPVS                    144,-       Eur !
!
Prevádzková réžia (vybavenie kanc.          !
cestovné,  poštovné, kolky, poplatky)           1.057,70 Eur 

2. odmena za výkon funkcie Tajomníka predstavenstva  vo výške 12.500,- Eur 
3. podpora účelu Združenia (konferencie, workshopy, prezentácie) vo výške 6.000,- Eur 
4. členské ÚKS vo výške 250,- Eur!

Spolu prevádzkové náklady   22.708,45 Eur 

Zhodnotenie základných údajov ročnej účtovnej závierky 
Ročná účtovná závierka Združenia za rok 2020 bola k 31.12.2020 
Následne účtovná závierka je predložená Predstavenstvu a Členskej schôdzi. 

Dosiahnutý hospodársky výsledok v rámci schválenej štruktúry rozpočtu je nasledovný: 
!
Výdavky spolu: 22.708,45  € 
Príjmy spolu:    17.310,-  € 
Výsledok hospodárenia:  - 5 398,45  € 

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:  10.020,20 € 
v tom: !
zásoby 0,-  € 
pohľadávky 6.000 ,- €!
peniaze  32,40 € 
finančné účty  3.987,80 €!

záväzky:  9.002,- € 
Rozdiel majetku a záväzkov: + 1.018,20  € 
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4. ZÁVER 
 
V roku 2020 vykonávalo Združenie aktivity v súlade so Zakladacou zmluvou a Stanovami, tiež na 
základe plánu činnosti na rok 2020. V období  roku 2020 sa uskutočnili celkom 3 stretnutia Člen-
skej schôdze a 2 stretnutia Predstavestva združenia.  Členské príspevky neboli do 31.12.2020 uhra-
dené členmi OMS, a.s. , Sensus Slovensko, s.r.o., KOOR, s.r.o a TransData, s.r.o. Členovia boli 
oboznámení formou upomienky a sú v komunikácii so Združením. Výročná správa a ročná uzávier-
ka bude predložená Predstavenstvu a následne najvyššiemu orgánu Združenia Členskej schôdzi 
SSCC na schválenie podľa platných stanov. 

Správu Členskej schôdzi 1/2021 predkladá: 
Marta Kurpašová 
Tajomníčka predstavenstva SSCC 

V Poprade 15. 02. 2021 

SCHVÁLENIE: 

Výročná správa a účtovná závierka za rok 2020 bola schválená  dňa 12.03.2021 na 1/2021 Člen-
skej schôdzi elektronickou formou  UZNESENIE č. 4.1/2021 podľa Zápisnice z rokovania z 1/2021 
Členskej schôdze zo dňa 16.03.2021. 
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VÝROČNÁ  SPRÁVA  O ČINNOSTI  A  HOSPODÁRENÍ 

za rok 2019 
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. 2019 spolu 19 členov, 
Členská základňa mala 31. 12. 2019 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 (6): Kedros,a.s., ENGIE Services, a.s., Západoslovenská energetika, a.s., OMS, a.s., 
Sensus Slovensko, a.s., Biotron Labs, s.r.o. 
Asociovaní členovia (9): 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., Mesto Dubnica nad Váhom, Mesto Vysoké Tatry. 
Výška členského príspevku na rok 2019 bola Uznesením č. 2.1/2019 na základe hlasovanie 
Členskej schôdze dňa 14.02.2019 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 14.02.2019: 

• Mgr. Igor Wzoš, - predseda predstavenstva  
• prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD., člen 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;  

Členovia predstavenstva od 04. 03.2019, na základe Uznesenia č.4/1/2019 z hlasovania Členskej 
schôdze zo 14. 02. 2019: 

• 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;  



� 	 VÝROČNÁ  SPRÁVA 	 �4
 
Členovia predstavenstva od 26.09.2019, na základe Uznesenia č.2/2/2019 z hlasovania Členskej 
schôdze z 10.-12.09. 2019 elektronickou formou: 

• Mgr. Igor Wzoš, - schválený za predsedu predstavenstva  
• prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD., člen predstavenstva;  
• Ing. Peter Chochol, PhD., člen predstavenstva;  
• Ján Bocora, PhD. člen predstavenstva; 
• Ing. Ján Michlík, člen predstavenstva; 
• Ing. Milan Orlovský, MBA, člen predstavenstva; 
• Ing. Peter Oravec, člen 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 30. 09. 2019 podľa 
Uznesenia č. 2.3/2019. 

Združenie uskutočnilo v priebehu roka 2019 4 Zasadnutia predstavenstva a 2 členské schôdze. 
 
Obdobie Január - Marec 2019: 
Združenie v spolupráci s partnerom Smart Cities klub Slovensko po predošlých rokovaniach založi-
li Radu pre smart riešenia a inovácie. Rada pre smart riešenia a inovácie (ďalej len „Rada SRI“) 
vzniká na základe spoločnej dohody partnerov, ktorými sú Smart Cities klub a Slovak Smart City 
Cluster, o intenzívnejšej spolupráci v oblasti inteligentných riešení a inovácií pre mestá, obce a 
mestské oblasti a samosprávne kraje. Cieľom vytvorenia Rady SRI je efektívna koordinácia akti-
vít 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 kraj-
skej samosprávy, akademickej a výskumnej sféry, neziskového sektora, podnikateľského prostre-
dia ako aj zahraničných partnerov. Zakladaciu listinu podpísali zástupcovia partnerských subjektov 
dňa 10.01.2019 v Bratislave s účinnosťou založenia  od  20.12.2018. V priebehu roka Rada zasa-
dala spolu 9 krát. Výstupy z jednotlivých zasadnutí sú zverejnené na domovských web stránkach 
partnerských subjektov. Spolupráca Rady SRI sa rozšírila na pôdu Úradu podpredsedu vlády pre 
investície a informatizáciu, s MH SR, s Trnavským samosprávnym krajom, Nitrianskym samos-
právnym krajom, Trenčianskym saomprávnym krajom, so ZMOS-om. Spolupráca pokračovala po-
čas celého roka 2019. 
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V januári 2019 Združenie nadviazalo spoluprácu so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemysel-
nou komorou v Bratislave na projekte “Smart cities” Spolkového ministerstva hospodárstva v rámci 
iniciatívy pre vstup na zahranicčné trhy.  
Predstavenstvo a tajomník Združenia pripravovali program zasadnutia Predstavenstva a Členskej 
schôdze  a potrebno dokumenty na rokovanie a schvaľovanie.  
Dňa 14.02.2019 sa v Bratislave uskutočnilo 1/2019 zasadnutie Predstavenstva a Členskej schôdze 
Združenia, na ktorom boli schválné povinné materiály činnosti SSCC - Výročná správa za rok 2018 
vrátane ročnej účtovnej závierky, plán činnosti a rozpočet na rok 2019. Výsledky hosdpoárenia sú 
súčasťou uznesení predmetnej členskej schôdze.  
Spoločnosti CISCO bolo podľa platných stanov ukončené členstvo z dôvodu prerušenia komuniká-
cie a neuhradenia členského príspevku. V zmysle Stanov na základe žiadosti vystúpila z členskej 
základne spoločnosť Atos IT Solutions and services, s.r.o. od 01. 01. 2019. Dôvodom bolo zníženie 
personálnej kapacity spoločnosti a ich vnútorná reštrukturalizácia. Zakladajúci člen Mesto Poprad 
požiadalo o zrušenie členstva na základe uznesenia zo zasadnutia MsZ z 28.02.2019. Novým 
asociovaným členom sa stalo Mesto Dubnica nad Váhom. Počet členov k danému obdobiu bol 19.   
Činnosť Pracovných skupín sa zamerala na tvorbu Metodiky tvorby a implementácie progra-
mov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov a obcí s uplatnením princípov 
udržateľného smart rozvoja ako výstup z prípravu materiálu “Príručka ako naplánovať a realizo-
vať koncept rozvoja mesta a regiónu budúcnosti”, ktorej cieľom je sprostredkovať skúsenosti čle-
nov SSCC slovenským regiónom, mestám a obciam, posúdiť východiskový stav, pomôcť s kreova-
ním vízie inteligentných 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.  
Mesto Poprad vypovedalo zmluvu o prenájme kancelárie Združenia v 02/2019 s ukončením nájmu 
k 31.5.2019. Z tohto dôvodu sa Združenie zapojilo do OVS na prenájom kancelárskych priestorov 
v Strednej priemyselnej škole techniky a dizajnu v Poprad. OVS bola úspešná pre Združenie a zís-
kalo do prenájmu nové kancelárske priestory potrebné pre výkon činnosti. Od marca 2019 sa ad-
ministratíva presťahovala do nových prenajatých priestorov.  
Vo februári 2019 boli zapísané zmeny v Registri záujmových združení právnických osôb na zákla-
de Uznesenia č.4/1/2019 z hlasovania Členskej schôdze zo 14. 02. 2019. Zmena sa uskutočnila 
na pozícii člena predstavenstva zakladajúceho člena innogy Solution VSE, ktorý z dôvodu rozvia-
zania pracovného pomeru ukončil činnosť Ing. Richard Pieger a zakladajúca spoločnosť nomino-
vala na pozíciu Ing. Daniela Rušina. Zmena bola zapísaná 04.03.2019 príslušným OÚ.    
SSCC v zastúpení členov predstavenstva sa zúčastnilo na regionálnych odborných podujatiach.  
Združenie zahájilo prípravné aktivity pre realizáciu 3. výročnej konferencie SSCC v máji 2019.  

 
Obdobie Apríl  - Jún  2019  

V tomto období sa SSCC v zastúpení členov predstavenstva zúčastnilo na významných odbor-
ných podujatiach: 
Ústecký kraj Českej republiky zosrganizoval odbornú konferenciu Smart region fórum v meste 
Chomutov 25.04.2019, na ktorej aktívne prezentoval Združenie predseda predstavenstva. Pozva-
nie vzniklo na základe  dlhodobej spolupráce s Czech smart city cluster - prartner z ČR. 
Združenie ako partner člena združenia (f)ITcubator, n.o. získalo nenávratný finančný príspevok z 
EÚ fondov na základe podanej žiadosti o NFP v rámci výzvy OP Efektívna verejná správa s náz-
vom „Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja“. Projekt bol schválený a 
aktivity boli zahájené od 01.05.2019.  



� 	 VÝROČNÁ  SPRÁVA 	 �6

Pokračoval proces organizácie 3. Konferencie SSCC v máji 2019 v Poprade a v dňoch 
13.-14.05.2019 sa v Poprade uskutočnila 3.  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, skúse-
ností a riešení vo všetkých prierezových oblastiach správy miest, obcí a regiónov. Popri hlavnom 
prgrame prebiehali tematické workshopy. Účastníkmi konferencie boli zástupcovia samospráv,  
verejnej správy, združení z odbornej 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. Celkový počet účastníkov kon-
ferencie vzrástol o 100 oproti predošlému ročníku.  
Člen Združenia spoločnosť Schneider electric zoranizoval 23.05.2019 medzinárodné stretnutie 
Inovatian Summit 2019 v Prahe ČR, na ktorom sa prezentovala aj účasť spoločnosti v Združení a 
to prezentoval predseda predstavenstva. 
Na významnej medzinárodnej konferencii jarná ITAPA 2019 28. Mája 2019 v Braislave ako speaker 
prezentoval SSCC predseda predstavenstva. 
Združenie na podujatí Techsummit 2019 v Bratislave zastupoval a aktívne prezentoval predseda 
predstavenstvva v dňoch 29.-30.5.2019. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Ministerstva dopra-
vy a výstavby SR.  
V dňoch  30. - 31. 05. 2019  sa uskutočnilo 2/2019 rokovanie predstavenstva SSCC elektronickou 
formou. Predmetom rokovania bolo prijatie nového člena Združenia spoločnosť Antik telecom, 
s.r.o. so sídlom v Košiciach. 
05.- 06.06. 2019 sa v Brne uskutočnila výstava URBIS Smart City Fair 2019 ako druhý ročník me-
dzinárodného veľtrhu smart riešení pre mestá a obce s názvom “Chytrá řešení pro města a obce”. 
Na podujatí sa aktívne zúčastnili členovia predstavenstva Združenia. 
V spolupráci s agentúrou Mafra boli zahájené prípravy odborného programu jednodňovej konfe-
rencie, ktorá sa uskutočnila v hoteli Saffron v Bratislave dňa 18. Júna 2019 ako druhý ročník od-
bornej konferencie s tematikou smart cities  s názvom „Budovanie inteligentných miest a regió-
nov„, ktorú SSCC spoločne s HN Konferencie organizuje ako odborný garant programu. Tohtoroč-
né témy boli zamerané na vízie a stratégie miest, ktorých cieľom bolo predstaviť inovatívny postup 
miest, ich rozvoj a premenu na inteligentné mestá. Pozvaní hostia diskutovali a priniesli účastní-
kom cenné skúsenosti na tému inovácií a technológií vo všetkých oblastiach správy a rozvoja 
miest a regiónov. Odborným garantom a zostavovateľom programu bolo opäť SSCC. Svoje ino-
vačné riešenia a skúsenosti prezentovali členovia Združenia počas odborného hlavného progra-
mu. 
 
Obdobie Júl - September 2019 

Spolupráca so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou v Bratislave na projekte 
“Smart cities” Spolkového ministerstva hospodárstva v rámci iniciatívy pre vstup na zahranicčné 
trhy vyústila do prípravy a realizácie obchodnej cesty do nemeckého Stuttgartu, ktorá bola 
plánovaná v terníne 20.-23.01.2020 ako finálny termín ekurzie. Pozvanie a možnosť zúčastniť sa 
dostali aj naši členovia. Exkurziu Smart City, digitalizácia & IKT-riešenia komunikovalo viacero 
členov Združenia. Odborná exkurzia je krokom v spoznávaní nových, už aplikovaných prístupov v 
Nemecku v oblastiach Smart City, digitalizácie a IKT-riešení. Slovenskí účastníci exkurzie budú 
mať možnosť dozvedieť sa o postupoch Best-Practice v rôznych nemeckých mestách a nadviazať 
kontakty s nemeckými miestnymi samosprávami, špecializovanými inštitúciami a spoločnosťami. 

2/2019 členská schôdza sa konala formou elektronického hlasovania v dňoch 10.-12.09.2019  s 
bodom programu  hlasovania o zmene člena predstavenstva zakladajúceho člena innogy Sulutions 
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/ VSE z Ing. Daniela Rušina za Jána Bocoru, PhD. ako nominanta zakladajúceho člena.  Zápisom 
do príslušného registra bola zmena vykonaná od 26.09.2019.   
Spolupráca so Smart Cites klubom sa posunula do spolupráce pri odbornom poradenstve pre 
realizáciu projektov z odborného hľadiska našich expertov. 
19.-21.09.2019 bolo Združenie prezentované na konferencii spoločnosti DATALAN DIGITÁLE 
MESTO 2019 v Jasnej prostredníctvom vstupu v hlavnom programe konferencie. Príspevok na 
odbornú tému uviedol predseda predstavenstva.  
24.09. 2019 ako speaker hlavného programu prezentoval Združenie na medzinárodnej konferencii  
Smart City 2019 predseda predstavenstva organizátora Trend konferencie. Pri tejto príležitosti bola 
nadviazaná sbudúca spolupráca pri organizovaní ďalšiero ročníka tejto konferencie s požiadavkou 
od organizátora, aby SSCC prevzalo záštitu a garanciu odborného programu v roku 2020.   
Člen SSCC (f)ITcubator n.o. Oficiálne otvorli prevádzku coworkingového centra v Poprade na 
Námestí sv. Egídia. Oficiálne otvorenie sa uskutočnilo 26.09.2019 a Združenie bolo prezentované 
ako partner pre aktivity a mentoring odboníkov z radov členov pre študentskú základňu činnosti 
tohto centra. Aktivity sú plánované v odborných smart city témach, na ktorých bude Združenie so 
svojou expernou základňou participovať a viesť mladú generáciu študentov. Formou vzdelávania, 
workshopov a prednášok, realizáciou priamych zadaní zo strany donorov a tiež zo strany mladých 
aktívnych študentov.  
30.09.2019 sa konalo 3. zasadnutie Predstavenstva Združenia v Bratislave, predmetom bola 
úprava rozpočtu o zmeny vo výdavkovej časti a informácia o pripravených projektoch a 
konzultačných aktivitách pre spolupracujúce subjekty. Predstavenstvo schválilo mandát pre výkon 
pozície tajomníka predstavestva na ďalšie obdobie. Po ukončení zasadnutia stretnutie pokračovalo 
pracovných workshopom členov SSCC. Zúčastnili zástupcovia VSE Holding, ENGIE Services, 
a.s., KOOR, s.r.o., Slovanet, a.s., Sensus Slovensko, a.s., Kedros, a.s., ANTIK telecom, s.r.o. 
Prezentovali svoje aktuálne ponuky riešení formou vzájomnej diskusie. Prítomní zástupcovia si 
vzájomne prezentovali inovatívne riešenia,  činnosti spoločností, aktuálne produkty a možnosti 
prínosu spolupráce v Združení. Témou okrem prezentácií boli aj návrhy na vytvorenie spoločného 
projektu, kde by si členské spoločnosti vytvorili referencie v oblasti svojej činnosti.  Ďalej by bolo 
možné spoločne prezentovať tieto riešenia a projekty, ktoré by boli adekvátne pre budúce 
programové obdobie.  
 
Obdobie Október - December 2019  
Združenie sa prezentovalo na SlovakiaTech Forum Expo workshope v Bratislave, ďalej na jesennej 
časti ITAPA 2019 v novembri. Prostredníctvom príspevkov v hlanom programe bolo prezentované 
SSCC.  
V dňoch 10.-12.12.2019 sa uskutočnilo na základe pozvania predsedeu prestavenstva posledné 
zasadnutie Predstavenstva v danom roku. Schaľované bolo prijatie nových členov - spoločnosti 
Biotron Labs, s.r.o. a Mesto Vysoké Tatry ako asociovaný člen. Na návrh predsedu predstavenstva 
bol prijaté uznesenie so súhlasom pre vstup Združenia do Únie klastrov Slovenska ako združenia 
právnických osôb. Vstupu predchádzal až predošlá vzájomná spolupráca počas uplynulého roka. 
Členstvo v uvedenom združení prispeje aj k možnostiam financovania Združenia v rámci projektov 
v súvislosti s režijnými nákladmi a výdavkami na zabezpečenie prevádzky kancelárie Združenia. 
Súčasťou rokovania bola aj informácia o najbližšom zasadnutí členskej chôdze a Predstavenstva 
Združenia plánovaná na Január 2020. 

V priebehu roku 2019 jednotliví členovia Predstavenstva združenia a zástupcovia členov 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.s-
martcluster.sk, FB profile Slovak Smart City Cluster, v médiách a odborných časopisoch. Na poro-

http://www.smartcluster.sk
http://www.smartcluster.sk
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pagačné účely boli použité informačné letáky formátu A5 v SJ a AJ v počte cca 200 ks.  4 rol-upy a  
banery na interiérovú propagáciu. Všetky materiály prezentujú činnosť všetkých členov SSCC. Po-
užité boli na všetkých aktivitách v roku 2019.  Na všetkých  (6) workshopoch (f)ITcubatora počas 2. 
polroka, tiež na stretnutiach so študentmi pri akciách otvorených dvier v coworkingovom centre. 
Návštevy na stredných škôlách regiónu, na ktorých predseda predstavil činnosť a členskú základ-
ňu Zduženia sa vo štvrtom štvrťroku uskutočnili 3. Ďalšie aktivity členov sú prezentovvané v médi-
dach - zánamy sú zdokumentované na web a fb stránke Združenia (napríklad SPECTRA v Číne, 
člena STU v BA,  OMS aktivity v riešeniach, a pod.)  
 
 

 Tab.1: Zoznam členov Združenia k 31. 12. 2019 

Členovia SSCC k 31. 12. 2019

1. STU

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

3. innogySolutions / VSE, s.r.o.

4. KEDROS, a.s.

5. Slovanet, a. s.

6. KOOR, s.r.o.

7. ZSE, a.s.

8. Engie Services, a.s.

9. Sensus Slovensko, a.s.

10. OMS, a.s.

11. ANTIK telecom, s.r.o. Asociovaný člen

12. Biotron Labs, s.r.o. 13. Mesto Sabinov

14. Mesto Trenčín

15. UMB BB

16. Technická univerzita KE

17. (f)ITcubator, n.o.

18. Mesto Kežmarok

19. KOTRA

20. Mesto Dubnica nad Váhom

21. Mesto Vysoké Tatry
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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 2019 boli príjmy Združenia: 
1. Členské príspevky vo výške 25.758,-Eur 
2. Ostatné - príspevok spoluorganizátorov na výdavky konferencie, poradenstvo v príprave od-

borných stanovísk a posudkov v oblasti Smart City, vo výške 13.900,- Eur 
Spolu 39.658,- 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 201í boli výdavkami Združenia: 
1. prevádzkové náklady:                             3.834,30 Eur  

z toho: 
služby - energie za kancelárie vo výške 2.519,19 Eur  
                                    web stránka           516,-    Eur  
                                    zápis do RPVS      144,-    Eur  
poštovné, kolky                                            45,76 Eur    
Prevádzková réžia (vybavenie kanc.           
cestovné predseda predstav.)                   608,64 Eur 

2. odmena za výkon funkcie Tajomníka predstavenstva vrátane režijných, cestovných nákladov 
vo výške 18.500,- Eur 

3. podpora účelu Združenia (konferencie, workshopy, prezentácie) vo výške 16.000,- Eur 
Spolu 38.334,30 Eur 

Zhodnotenie základných údajov ročnej účtovnej závierky 
Ročná účtovná závierka Združenia za rok 2018 bola k 31.12.2019.  
Následne účtovná závierka bude predložená Predstavenstvu a Členskej schôdzi. 

Dosiahnutý hospodársky výsledok v rámci schválenej štruktúry rozpočtu je nasledovný: 



� 	 VÝROČNÁ  SPRÁVA 	 �10
 
Výdavky spolu: 38.334,30  € 
Príjmy spolu: 39.658,- € 
Výsledok hospodárenia:  + 1323,70 € 

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: 15.418,65 € 
v tom:  
zásoby 0,-  € 
pohľadávky 6.000,- € 
peniaze 57,85 € 
finančné účty 9.360,80 € 

záväzky: 14.000,- € 
Rozdiel majetku a záväzkov: + 1.418,65 € 

4. ZÁVER 
V roku 2019 vykonávalo Združenie aktivity v súlade so Zakladacou zmluvou a Stanovami, tiež na 
základe plánu činnosti na rok 2019. Členské príspevky neboli do 31.12.2018 uhradené členmi 
OMS, a.s. , Sensus Slovensko, s.r.o. Členovia boli oboznámení formou upomienky a sú v komuni-
kácii so Združením. Výročná správa a ročná uzávierka bude predložená Predstavenstvu a následne 
najvyššiemu orgánu Združenia Členskej schôdzi SSCC na schválenie podľa platných stanov dňa 28. 
01. 2020. 

Správu Členskej schôdzi 1/2020 predkladá: 
Marta Kurpašová 
tajomníčka SSCC 

V Poprade 20. 01. 2020 

______________________________________________________________ 
Schválené:  
1/2020 Členskou schôdzou z 28. 01. 2020 v Poprade, Uznesenie č. 2.1/2020
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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. 
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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 
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.


