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Návrh na uznesenie 
 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov:  

 
A. schvaľuje 

1. vstup Prešovského samosprávneho kraja do záujmového združenia právnických osôb 
Košice IT Valley z.p.o. formou pridelenia štatútu riadneho člena, 

2. základný členský poplatok pre kalendárny rok vo výške 500 EUR. 
 
B. poveruje 

predsedu Prešovského samosprávneho kraja požiadať v zmysle Stanov záujmového 
združenia právnických osôb Košice IT Valley z.p.o. o pridelenie štatútu riadneho člena. 

 
C. berie na vedomie 

Stanovy záujmového združenia právnických osôb Košice IT Valley z.p.o.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
Združenie Košice IT Valley vzniklo v marci 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích 
inštitúcií, verejnej správy a popredných IT spoločností. V roku 2012 sa pretransformovalo na 
klaster.  
 
V roku 2015 bol klaster certifikovaný na „Cluster Management Excellence Label GOLD“ ako 
prvý v strednej Európe a je jedným z troch certifikovaných klastrov v oblasti informačných a 
komunikačných technológií. 
 
Klaster Košice IT Valley v súčasnosti reprezentuje 55 členov. Od svojho vzniku v roku 2007 
narástol z 10 zakladajúcich členov na 55 subjektov. Medzi členmi združenia sú aj 
reprezentanti regionálnej a miestnej samosprávy - Košický samosprávny kraj, Mesto Košice, 
Mesto Prešov, Mesto Poprad. 
 
Združenie sa predmetom svojej činnosti zameriava na vytváranie ekonomických, 
spoločenských a technologických podmienok a stimuláciu rozvoja ľudských zdrojov za 
účelom vybudovania Centra excelencie informačných a komunikačných technológií v regióne 
východného Slovenska. V tomto duchu podporuje proces neustáleho zlepšovania kvality 
vzdelávacích a tréningových programov ponúkaných vzdelávacími inštitúciami v regióne a 
motiváciu detí a mládeže k štúdiu a neskôr k práci v oblasti informačných a komunikačných 
technológií.  
 
Svojimi aktivitami rovnako prispieva k transformácii ekonomiky, spoločnosti a regiónu na 
znalostnú ekonomiku a znalostnú spoločnosť a vytváraniu podnikateľsky priateľského 
prostredia stimulujúce všetky formy spolupráce a inovácií v regióne východného Slovenska.  
 
Medzi ciele, ktoré má Prešovský samosprávny kraj zadefinované vo svojom programe rozvoja 
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 
2014 - 2020, patrí aj podpora podnikania a inovácií so zámerom zvýšiť zamestnanosť v 
regióne, zvýšiť konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov, podporovať lokálnu 
ekonomiku a využívať miestny potenciál. 
 
V tejto súvislosti považujeme za vhodné rozvíjať bližšiu spoluprácu so záujmovým združením 
právnických osôb Košice IT Valley z.p.o. formou pridelenia štatútu riadneho člena. 
S uvedeným členstvom je spojený základný poplatok pre kalendárny rok vo výške 500 EUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Komentár k predkladanému materiálu 
 
Cieľ združenia 
1) Cieľom združenia je: 

a) vytvárať predpoklady a vhodné podmienky na vznik a rozvoj Centra excelencie 
informačných a komunikačných technológií na území východného Slovenska a 
zatraktívňovať jeho sociálno-ekonomické prostredie a to predovšetkým pre mladých 
ľudí. Zároveň chce prispievať k budovaniu informačnej a znalostnej spoločnosti v 
regióne východného Slovenska a vytvoriť komunikačnú platformu medzi verejnou 
správou, podnikateľským sektorom a vzdelávacími inštitúciami, ktorá povedie k 
urýchleniu rozvoja priemyslu informačno-komunikačných technológií (IKT) v regióne. 
Aktivity IT Valley budú zamerané predovšetkým na zlepšenie kvality vzdelávacích a 
tréningových programov ponúkaných univerzitami, strednými školami, ďalšími 
vzdelávacími inštitúciami a IT sektorom, motiváciu detí a mládeže k štúdiu a neskôr k 
práci v IKT, podporu a rozvíjanie iniciatív, výsledkom ktorých bude zatraktívnenie 
regiónu pre pracovnú silu v sektore informačných a komunikačných technológií, pre 
študentov a pre samotný IT priemysel zo Slovenska aj zahraničia. Plánuje rozvíjať 
spoluprácu členov združenia v rámci ako aj mimo IT Valley, podporovať inovácie a 
realizovať aj spoločné vedecko-výskumné projekty. Rozvoj informačnej spoločnosti v 
regióne by mal viesť aj k zvyšovaniu sociálnej inklúzie využitím informačných a 
komunikačných technológií a k znižovaniu regionálnych rozdielov. V neposlednom 
rade bude združenie vyhľadávať finančné zdroje a iné podporné fondy pre realizáciu 
svojich aktivít a dosiahnutie svojich cieľov, 

b) vytvorenie regionálneho partnerstva IT firiem, univerzít a samosprávy prispeje k 
rozšíreniu a skvalitneniu ponuky vzdelávacích programov, vytvoreniu širokého portfólia 
pracovných príležitostí pre kvalifikovanú pracovnú silu a vypracovaniu spoločnej 
stratégie nevyhnutnej pre dosiahnutie prosperity regiónu východného Slovenska a 
postupné zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov, 

c) priniesť do regiónu východného Slovenska nových IT investorov a pracovné miesta v 
sektore IKT s vysokou pridanou hodnotou vďaka úzkej spolupráci IT firiem, univerzít, 
škôl a samosprávy, 

d) poskytnúť možnosti vzdelávania potrebného pre tieto pracovné miesta, 
e) prispievať k vypracovaniu a realizácii stratégie rozvoja znalostnej ekonomiky a 

informačnej spoločnosti s využitím konceptu “učiaceho sa” a implementácie digitálnych 
ekosystémov, 

f) vytvárať v regióne východného Slovenska podnikateľsky priateľské prostredie 
stimulujúce všetky formy spolupráce a inovácií. 

2) Každý jeden z členov združenia sa zaväzuje konať tak, aby umožnil združeniu splniť  
stanovené ciele podľa bodu 1 tohto článku Stanov. 

3) Združenie nie je založené za účelom podnikania. Tým nie je dotknutá možnosť združenia  
vykonávať hospodársku činnosť za účelom podpory svojej činnosti na základe 
živnostenského oprávnenia. 

 
Členstvo v združení a štatút pozorovateľa 
1) Združenie je otvorené a o členstvo v ňom sa môžu uchádzať všetky tuzemské ako aj  

zahraničné právnické osoby a to na základe vlastnej iniciatívy alebo na základe 
odporúčania iného člena združenia. 

2) Členstvo v združení môže vzniknúť pri kumulatívnom splnení nasledovných podmienok: 
a) podaním písomnej žiadosti, v slovenskom a anglickom jazyku, riaditeľovi združenia, 

obsahom ktorej je zdôvodnenie záujmu o členstvo v združení a uvedením činností, 



ktorými budúci člen mieni napĺňať účel založenia združenia. Žiadateľ o členstvo 
zároveň zasiela vyplnený evidenčný list člena, výpis z registra (obchodného / z.p.o. / 
n.o. / iného príslušného registra), základné informácie o žiadateľovi formou prezentácie 
/ propagačného materiálu, referencie z podobných organizácií, ktorých je členom a 
prípadne referencie od riadneho člena združenia; riaditeľ je povinný bez zbytočného 
odkladu predložiť danú písomnú žiadosť Správnej rade združenia, 

b) schválením členstva Správnou radou združenia ku konkrétnemu dátumu. 
3) Všetkých žiadateľov hodnotí a schvaľuje Správna rada. Podklady pre Správnu radu 

pripravuje riaditeľ združenia. Po ubehnutí hodnotenia riaditeľ združenia informuje 
žiadateľa, či jeho žiadosť Správna rada schválila alebo nie. Žiadateľ získava požadovaný 
status člena. 

4) Právnické osoby, v prípade ich záujmu o činnosť združenia, môžu namiesto členstva v 
združení požiadať o udelenie statusu pozorovateľa. 

5) Štatút pozorovateľa trvá od rozhodnutia Správnej rady o prijatí za pozorovateľa, najdlhšie 
do konca kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bola právnická osoba 
prijatá za pozorovateľa. Pozorovateľ sa stane členom prvým dňom po uplynutí doby podľa 
predchádzajúcej vety, a to bez rozhodnutia Správnej rady, ak počas tohto obdobia 
nepožiadal pozorovateľ o vystúpenie zo združenia, nebol zo združenia vylúčený alebo 
nezanikol bez právneho nástupcu. Pozorovateľ sa stane členom aj pred uplynutím doby 
trvania statusu pozorovateľa, a to dňom doručenia oznámenia riaditeľovi združenia o tom, 
že sa stáva členom. Právo hlasovať už pre najbližšie riadne, mimoriadne Valné 
zhromaždenia členov, ako aj pre najbližšie hlasovanie per rollam vzniká až zaplatením 
členského poplatku. 

6) Pre pozorovateľa platia primerane ustanovenia bodu 2 tohto článku Stanov. 
7) Status člena a pozorovateľa zaniká: 

a) písomným vystúpením člena alebo pozorovateľa zo združenia, a to uplynutím 
trojmesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť v prvý deň mesiaca, ktorý 
nasleduje po mesiaci, v ktorom bol doručený takýto písomný prejav vôle člena alebo 
pozorovateľa združenia riaditeľovi združenia, 

b) vylúčením zo združenia, 
c) zánikom člena alebo pozorovateľa ako právnickej osoby, bez právneho nástupcu. 

8) Vylúčiť člena alebo pozorovateľa zo združenia môže Správna rada v prípade, ak člen alebo 
pozorovateľ združenia: 
a) koná v rozpore so záujmami a cieľmi združenia, alebo 
b) ani po písomnej výzve riaditeľa združenia nezaplatil príslušný poplatok, alebo 
c) porušil povinnosti člena alebo pozorovateľa združenia stanovené zakladateľskou 

zmluvou, Stanovami alebo uznesením Valného zhromaždenia členov. Návrh na 
vylúčenie člena alebo pozorovateľa zo združenia spolu s odôvodnením podáva Správnej 
rade riaditeľ združenia alebo Dozorná rada. 

9) Dňom právoplatného rozhodnutia krajského úradu o registrácii združenia sa všetci  
zakladatelia stávajú jeho členmi. 

 
Kategórie a práva a povinnosti členov a pozorovateľov 
1) Všetci členovia združenia sa zaväzujú:  

a) dbať o dosiahnutie účelu založenia združenia a za týmto účelom podporovať činnosť 
združenia,  

b) dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa výkonu činnosti realizovaných v rámci 
činnosti združenia,  

c) dodržiavať Stanovy a iné vnútorné organizačné predpisy prijaté valným zhromaždením 
členov, ktoré ukladajú povinnosti členom združenia.  



2) Združenie pozná tieto typy členov a pozorovateľov:  
a) Riadny člen  
b) Nadštandardné členské kategórie  

� Strieborný člen  
� Zlatý člen  

c) Pozorovateľ  
3) Riadni členovia združenia sú oprávnení:  

a) sa zúčastňovať a hlasovať na Valnom zhromaždení členov združenia, kde má každý 
riadny člen jeden platný hlas,  

b) voliť a nominovať osoby, ktoré budú volené do orgánov združenia,  
c) zúčastňovať sa na aktivitách a byť informovaní o činnosti a o zámeroch združenia, 

zapájať sa do procesu definovania a ovplyvňovania aktivity združenia a tvoriť tak jeho 
stratégiu a ciele, dopad, mať prístup ku kontaktom v rámci združenia,  

d) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a žiadať ich o stanoviská,  
e) zapájať sa do projektov združenia (EÚ, SVK a i.),  
f) nárokovať si zľavnený (alebo potenciálne voľný) vstup na spoplatnené podujatia 

združenia (napr. workshopy, semináre, ...),  
g) mať prístup do členskej sekcie kolaboračného portálu združenia a aktívne využívať jeho 

benefity, možnosť komunikovať prostredníctvom kanálov, ktoré vytvoril/udržiava 
združenie, s cieľom propagovať aktivity združenia. 

4) Nadštandardné členské kategórie sú určené pre členov združenia, ktorí chcú byť aktívnejší 
a majú ambíciu zapájať sa do aktivít združenia a podporovať združenie a jeho špecifické 
strategické iniciatívy v danom roku. Riadny člen sa stane nadštandardným strieborným 
alebo zlatým členom buď dňom doručenia písomného oznámenia riaditeľovi združenia o 
tom, že sa stáva strieborným alebo zlatým členom, alebo neskorším dňom, ktorý uvedie v 
takomto oznámení. Riaditeľ o doručení takého oznámenia oboznámi bez odkladu Správnu 
radu. Nadštandardný status je platný vždy do konca najbližšieho mesiaca február. Právo 
hlasovať s extra hlasmi je platné už pre najbližšie riadne, mimoriadne Valné zhromaždenia 
členov, ako aj pre najbližšie hlasovanie per rollam. Podmienkou pre uplatnenie extra 
hlasov je uhradený poplatok za nadštandardné členstvo. 

 
Členské poplatky 
1) Všetkým členom je účtovaný základný poplatok pre daný kalendárny rok. 
2) V dvanástom mesiaci každého kalendárneho roka sú členovia povinní aktualizovať u 

združenia informácie o ich spoločnosti, vrátane počtu zamestnancov organizácie na 
Slovensku. Základné členské pre nadchádzajúci kalendárny rok je účtované na základe 
týchto údajov. V prípade, že člen neposkytne túto informáciu, účtuje sa mu najvyšší 
základný poplatok v jeho kategórii. 

3) Základný poplatok sa účtuje v prvom mesiaci za daný rok a platby sa revidujú na 
najbližšom Valnom zhromaždení. Neexistuje možnosť účtovania alikvotnej výšky 
členských poplatkov (napr. za alikvotnú časť roka podľa dátumu, keď sa osoba stane 
členom alebo pozorovateľom) pozorovateľského, riadneho ani nadštandardného členského 
poplatku. Novým členom, a pozorovateľom, ktorí vstúpia do združenia počas roka, sa 
účtuje plná výška poplatku bez výnimky a rovnako sa nevracia alikvotná časť už 
zaplateného poplatku v prípade zániku statusu člena alebo pozorovateľa. Rovnako sa 
účtuje plná výška poplatku nového strieborného a zlatého člena za celý kalendárny rok, v 
ktorom nastala zmena statusu. Neexistuje možnosť vypočítať členský poplatok v 
naturáliách. 

4) Výška poplatkov 
a) Pozorovateľ 



Výška poplatku pozorovateľa zodpovedá ½ poplatku riadneho člena. Výška poplatku 
pre pozorovateľa je teda: 
i. podnikateľský subjekt (Malý (M) 1-49 zamestnancov, stredný (S) 50-249 
zamestnancov, veľký (V) 250+ zamestnancov.) 
1. Malý: 500 eur/rok 
2. Stredný: 750 eur/rok 
3. Veľký: 1,000 eur/rok, 
ii. nepodnikateľský subjekt: 250 eur/rok. 

b) Riadny člen 
i. podnikateľský subjekt (Malý (M) 1-49 zamestnancov, stredný (S) 50-249 
zamestnancov, veľký (V) 250+ zamestnancov.) 
1. Malý: 1,000 eur/rok, 
2. Stredný: 1,500 eur/rok, 
3. Veľký: 2,000 eur/rok. 
ii. nepodnikateľský subjekt: 500 eur/rok, 

c) Nadštandardné členské kategórie 
i. Strieborný člen: 4,000 eur/rok (spolu vrátane základného členského poplatku toho 
ktorého subjektu), 
ii. Zlatý člen: 8,000 eur/rok (spolu vrátane základného členského poplatku toho ktorého 
subjektu). 

 
Orgány združenia 
1) Zakladatelia združenia sa dohodli, že v rámci združenia vytvoria nasledovné orgány: 

a) Valné zhromaždenie členov, 
b) Riaditeľ, 
c) Správna rada, 
d) Dozorná rada. 


