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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 
ČESTNÝ TITUL PRE STAROSTU OBCE KECHNEC 
 
Kechnec 12. decembra 2012 – Starosta obce Kechnec JUDr. Ing. Jozef Konkoly si dnes 
prevzal čestný titul „Honoris Causa“, ktorý mu odovzdali na slávnostnom zasadnutí 
Akademického senátu Kyjevskej právnickej univerzity Národnej akadémie vied Ukrajiny. 
Čestný titul je poďakovaním za doterajšiu vzájomnú a prospešnú spoluprácu medzi 
Kyjevskou právnickou univerzitou a obcou Kechnec. 
 
Ocenenie si starosta obce Kechnec JUDr. Ing. Jozef Konkoly prevzal z rúk zástupcu Kyjevskej 
právnickej univerzity – rektora Jurija Bošického. „S veľkou úctou a vďakou som prijal poctu 
a ocenenie, ktoré mi univerzita udelila. Vysoko si to vážim a tento čestný titul osobne považujem za 
výnimočný,“ povedal starosta krátko po slávnostnom ceremoniáli.  
 
S cieľom vyjadriť vzájomné vzťahy a spoluprácu v budúcnosti podpísali JUDr. Ing. Jozef Konkoly a  
prof. Jurij Bošický Memorandum o porozumení medzi obcou Kechnec a Kyjevskou právnickou 
univerzitou Národnej akadémie vied Ukrajiny. Memorandum sa týka zabezpečenia výmeny 
informácií v rámci vzdelávacieho a vedeckého procesu, výmeny skúseností v technických 
a praktických zručnostiach pre študentov a výmeny školiacich programov, rozširovania informácií 
a výsledkov výskumu i vzdelávania oboch strán a zváženie možnosti krátkodobých výmenných 
pobytov pre členov fakulty a študentov. 
 
 
Doplňujúce informácie: 

Obec Kechnec od svojho osamostatnenia v roku 1990 dokázala výrazne zlepšiť kvalitu života miestnych občanov. V obci 

je vybudovaná kompletná infraštruktúra, profesionálne športové centrum a nové futbalové ihrisko, sociálno-zdravotný 

komplex, spoločenský komplex, kongresová sála, moderná 40-bytová jednotka a nové centrum obce s amfiteátrom 

a farebnými fontánami. Výraznou rekonštrukciou prešiel aj obecný dom smútku. V súčasnosti obec pracuje  na 

projektoch Európskej integrovanej školy a Akvaparku. 

 

Priemyselná zóna Kechnec je všeobecne považovaná za jednu z najlepšie pripravených na prijatie investorov                          

na Slovensku. Za posledných 8 rokov sa v Kechneci etablovalo, resp. začalo svoje projekty pripravovať už 15 

slovenských a zahraničných spoločností. Od svojho vzniku PP Kechnec pritiahol investície v celkovej výške takmer 800 

miliónov eur a dokázal vytvoriť približne 3000 priamych pracovných príležitostí a 10000 nepriamych pracovných miest, 

s celkovým potenciálom až 30 000 miest v horizonte 10 rokov. Celková rozloha parku je 332 ha. Viac informácií na 

www.kechnec.sk. 
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Ďalšie informácie poskytne:  

JUDr. Ing. Jozef Konkoly, starosta obce Kechnec, tel.: 055/728 25 12, obeckechnec@mail.t-com.sk 
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