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1. Otvorenie  
Prof. Maroš Finka privítal hostí podľa prezenčnej listiny a poďakoval za prijatie jeho pozvania na 
rokovanie  o spolupráci. Stretnutie nadävzuje na iniciatívu z česko-slovenského rokovania klastrov 
v Brne vo februári 2018, kde bol otvorený zámer spolupráce klástrov na úrovni krajín V4 v oblasti 
smart city riešení. 
 
2. Predstavenie prítomných hostí

Maroš Finka, STU, člen 
SSCC, predseda 
predstavenstva SSCC 
maros.finka@stuba.sk

Profesor Slovenskej Technickej univerzity, iniciátor založenia SSCC. Stretnutie 
nadävzuje na iniciatívu z česko-slovenského rokovania klastrov v Brne vo 
februári 2018, kde bol otvorený zámer spolupráce klástrov na úrovni krajín V4 v 
oblasti smart city riešení za účasti zástupcov rezortných ministerstiev ČR a SR.

Gabor Dávidházy, 
National Mobile 
Payment PLC., 
Maďarsko  
davidhazy.gabor@nmzrt.
hu

Zástupca spoločnosti National Mobile Payment PLC, (Národný mobilný 
platobný orgán) je štátna a.s., inovatívna organizácia 21. storočia, ktorá ako 
štátny koordinátor poskytuje verejné služby v oblasti technológií a uľahčuje 
jednotný mobilný platobný systém v Maďarsku. Sú súčasťou vytvárania 
platforiem spolupráce v tejto oblasti na národnej a nadnárodnej úrovni.

Janusz Kahl, South 
Poland Cleantech 
Cluster, Poľsko 
j.kahl@spcleantech.com

Zástupca klastra, ktorý vytvára platformy pre inovatívne riešenia pre prierezové 
aktivity z pozície súkromného sektora. Cieľom je prepojenie a spolupráca 
verejného, súkromného, neziskového a akademického sektora. Klaster je 
súčasťou spoločností a zoskupení v tejto oblasti.

Jozef Regec, riaditeľ 
Czech Smart City 
Cluster, Česko 
j.regec@smartcitycluster
.eu

Predstavil CSSC, jeho vízie a činnosti, organizáciu a spoluprácu s SSCC, ktorá 
bola dohodnutá podpísaním Memoranda v roku 2017. Uvítal nadnárodné 
rozšírenie vzájomnej spolupráce.

Kamila Gejdošová, 
MDaV SR 
 
kamila.Gejdosova@min
dop.sk

Predstavila aktivity rezortu, ktoré zahrňujú prípravu úloh pre vývojovú politiku a 
spoluprácu medzi sektormi, pripravujú koncepcie aj pre vývoj smart city z 
hľadiska rezortu. Ďalej smart city koncept pre slovenské mestá, pre ich rozvoj v 
tejto oblasti, dokument o realizácii smart riešení pre mestá a regióny, obsahovo 
pre prierezové aktivity v oblastiach - mobilita, životné prostredie, atď., s cieľom 
využitia tohto smart konceptu vo všetkých oblastiach.

Ján Michlík, Slovanet, 
člen SSCC, člen 
predstavenstva SSCC, 
Slovensko 
jan.michlik@slovanet.net

Predstavil spoločnosť, ktorá je zakladajúcim členom SSCC, podľakoval za 
účasť na 14. Konferencii Metroonline, ktorá má už 2.rok v programe tému Smart 
City. 

Jíři Stich, výkonný 
manažér CCSS, Česko 
jiri.stich@granthelp.org

Doplnil informácie o aktivitách CSCC a predstavil vytvorenie viack ako ročnej 
spoluprácie našich klastrov z pohľadu osobného iniciátora tejto spolupráce.

Peter Chochol, Atos 
člen SSCC, člen 
predstavenstva SSCC, 
Slovensko 
peter.Chochol@sfera.sk

Predstavil francúzsku spoločnosť Atos, ktorej zstúpenie v SR je zakladajúcim 
členom SSCC. Sú významným vývojárom a  riešiteľom vo viacerých oblastiach 
smart inovácií. 
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3. Diskusia 

Gábor Dávidházy - pred rokom hovorili o iniciatíve, ale teraz sme po prvý krát hovorili o stretnutí 
na spoluprácu. Hovoríme o vytvorení základného konceptu spolupráce v prierezových témach 
smart city (SC). Zastupuje Národný mobilný platobný orgán - je za čistý dialóg V4 strán o 
oblastiach, kde by sa začala spolupráca na konkrétnych projektoch, projekty medzi mestami pre 
získanie benefitov zo spoločných aktivít pre obyvateľov a tiež pre turistov. Chcú začať dialóg s 
cieľom vytvorenia elektronických službieb, čo je hlavná téma a oblasť SC. Snaha prepojiť a urobiť 
spoluprácu aj s vládnymi zástupcami, pripraviť oblasti krajín a  témy pre začiatok spolupráce. 
Vytvoriť koncept vo rorme dokumentu, kde by sa zapojili všetci prítomní a indetifikovať príležitosti, 
skúsenosti pre synchronizáciu aj v legislatíve. Zamerať sa na regióny. Mestá spájajú regióny doma 
i v zahraničí.  Prezentoval spoluprácu napr. s Bratislavou. Nie je potrebné nastavovať na začiatok 
veľkú víziu, treba nastaviť zámery na testovanie, overiť a potom pokračovať v projekte 
implementácoiu pre riešenia v konkrétnych oblastiach. Oslovujú aj národnú banku pre rôzne 
projekty, ale oni tiež chcú konkrétne podmienky, zámery, návratnosť. Tiež hľadajú formu pre 
koncepčne zázemie - pre získanie podpory aj zapojením vládnych zložiek. Prioritou je vytvoriť 
niečo pre krajiny a to nie len formálne.  Pri štarte v NMP - začali s pár partnermi, identifikovali 
možnosti a príležitosti a ďalej sa postupne rozširujú. Na začiatku je balík problémov a postupne 
ich je potrebné rozdeľovať a riešiť. Je tu dnes priestor pre začiatok spolupráce - začať a bllízko 
spoluracovať pri koordinácii tejto realizácie na začiatok spolupráce. 

Partnermi The National Mobile Payment Plc. sú ministerstvá MR - podľa oblasti pôsobenia. 
Vytvárajú smart koncepty, spolupracujú aj s SR, ČR, PL na rôznych úrovniach - témach:  doprava, 
komunikácie, atď. Nie je možné implementovať všetko naraz a tiež treba rozložiť zdroje. Rozlišuje 
sa, čo je dôležitejšie a to zameranie sa podľa toho nastavuje. Projekty musia byť formalizované 
pre realizáciu.  
Maroš Finka - u nás je potrebné vyjasniť a sptransparentniť pozície pre vytvorenie funkčnej 
platformy.

Janusz Kahl - možnosti sú zapojiť jednotlivé odvetvia a finančné odvetvia. A ďalšia možnosť je 
vytvorenie “klastrovej” spolupráce a smerovať aj financie na priority. Reprezentuje ako zástupca 
firmy a aj ako kláster v ďalších krajinách. SC sú mnohé oblasti a priority, z čoho výplývajú veľké 
možnosti spolupráce v oblasti SC.

Gabor Dávidházy - na otázku ako pripravujú programy:  NMP je lider projektu, má  zadané úlohy 
na riešenie. Ďalej iniciujú a hľadajú  zdroje , v národnej banke, bankách - ale chýba koordinátor 
pre zázemie pre získanie zdrojov.

Na otázku Janusza Kahla pre zástupcu UPVII ako oni poskytujú, zabezpečujú zdroje na projekty, 
uviedol Jozef Ridzik: úrad nedisponuje vlastnými  zdrojmi  na projekty, ale vytvárajú ich cez  
 

Jozef Ridzik, Odbor 
finančných nástrojov, 
sekcia riadenia investícií 
ÚPVII SR 
jozef.ridzik@vicepremier.
gov.sk

Predstavil činnosť sekcie - prípravu pilotných rozvojových projektov 
zameraných prierezovo na rozvoj miest a regiónov. Zapájajú privátnych 
investorov a spájajú prostriedky, poskytujú vývoj pre koncové riešenia. 
Problémy sú niekedy s vyriešením zákonov, administráciou. 

Ocenil spoluprácu s predsedom SSCC Marošom Finkom na príprave viacerých 
projektov. 

František Suchý, Odbor 
finančných nástrojov, 
sekcia riadenia investícií 
ŮPVII SR 
frantisek.suchy@vicepre
mier.gov.sk

Zástupca Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, predstavil 
úrad z organizačného pohľadu a aktivít.

Petr Smolník , aktívny 
spolupracovník s CSCC 
v oblasti prezentácie a 
PR, Česko

Predstavil spoluprácu s CSCC a v  rámci pripravovanej nadnárodnej 
spolupráce navrhol aj oblasť prezentácie. 
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prierezové  ministerstvá pre konkrétne SC témy. Ďalej vytvárajú  spoločné platformy pre zdroje na 
riešenie projektov, aj za účasti zahraničných partnerov. 


Janusz Kahl - uviedol možnosť  spolupráce klástrov V4  a  iniciovať aj vládne úrady krajín V4 pre 
vytvorenie spoločnej komunikácie medzi V4.  S využitím výziev Višegrádskeho fondu na realizáciu 
projektov. Takáto spolupráca je aj medzi inými krajinami (Nórsko, Fin) s cieľom výmeny informácií 
a skúseností pri spolupráci na konkrétnych projektoch. Je tu možnosť využita aj regionálnej 
spolupráce -  PL a SR , MR a SR cez programy Interreg a regióny (Prešovský kraj). 

Maroš Finka  -  informoval o spoločnom projekte Európskej komisie, Svetovej banky 
a  Prešovským samosprávnym krajom Catching-up Regions. Ide o  adresnú podporu menej 
rozvinutým regiónom. Bude sa prezentovaná 12.6. aj na konferencii. 

Ďalej ocenil iniciatívu k otvorenej spolupráci od UVPII na prípave propozícií a navrhuje predstaviť 
iniciatívu odpoveďami na otázky zo strany UPVII:

1. Ako začať so spoluprácou?

2. Koho kontaktovať medzi V4 v súvislosti v vládnymi možnosťami?

Jíři Stich - SR a ČR klástre sú vo veľmi úzkej spolupráci a vidí možnosť vytvorenia 1. funkčnej  
platformy pre spoluprácu V4.

Ján Michlík  -  je potrebné navrhnúť konkrétnu iniciatívu a zdroje na začatie spolupráce. 
Programy Višegradskeho  fondu - možno majú zdroje, treba v prvom štádiu navrhnúť konkrétny 
projekt pre začatie spolupráce. Ako v Brne - treba to formalizovať a nájsť podobné možnosti a 
systematickú postupnosť. 

Gábor Dávidházy - členovia platformy vytvoria témy, prednesú si navzájom, potom spoločne 
môžu presadzovať na V4 platforme.

Maroš Finka - teraz je tu prvé stretnutie - navrhuje priparaviť témy spolupráce v bodoch, so 
zastrešením UPVII - ako partner pre medzinárodnú spoluprácu. Realizácia môže byť spoločne, 
pod vedením každej krajiny striedavo.  


Záver: 
Prítomní súhlasili s návrhmi na začatie vzájomnej spolupráce. Spoločne navrhli ako prvé kroky 
nasledovné úlohy: 


Úlohy: 

Zapísala: Kurpašová

Poprad, 21. júna 2018


č. Úloha Zodpovený Termín

1. Komunikačným bodom je Slovak Smart City Cluster, Poprad, 
SR. 
sscc@smartcluster.sk

Kurpašová, 
tajomníčka SSCC

ASAP

2. Príprava a definovanie tém na spoluprácu v tímoch SR-ČR a 
MR-PL. Po výmene návrhov spoločné odsúhlasenie tém.

spoločne 07/2018

3. Oslovennie ÚVPII SR pre zastrešenie iniciatívy. SSCC 08/2018

4. Príprava ďalšieho stretnutia na dialóg. SSCC - 
Kurpašová

08-09/201
8

5. Informovanie prezidenta a vládnych zástupcov o vytváraní 
platformy.

J. Regec
 ASAP

6. Príprava Memoranda o spolupráci zástupcov krajín V4 v 
oblasti Smart City s dohodnutými témami.

SSCC 09/2018
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