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Stratégia mesta Žiar nad Hronom

▪ Zachytiť SMART trendy a inštalovať užitočné riešenia pre mesto a jeho obyvateľov.

▪ Máme snahu byť pilotným mestom a vytvoriť tak priestor na inštaláciu viacerých SMART

riešení.

▪ Vytvoríme priestor a základňu na posudzovanie jednotlivých SMART riešení, ich výhod a

nevýhod.

▪ Na základe reálnych skúseností so SMART riešeniami, v spolupráci so Smart Cities klubom,

budeme vedieť prijímať odporúčania pre ostatné mestá.

▪ Zriadili sme SMART komisiu, ktorá je poradným orgánom primátora, kde je široké zastúpenie

- mesto, podnikateľská a univerzitná obec a aj verejný sektor.

Samotné SMART riešenie by nemalo byť drahšie ako úžitok, ktorý jeho zavedenie prinesie.

Benefit môže byť v zásade ekonomický vo forme finančnej úspory, sociálny vo forme zlepšenia

kvality života obyvateľov mesta alebo environmentálny v oblasti tvorby, ochrany a zlepšenia

životného prostredia.

Trend SMART riešení...



Rozbehnuté SMART riešenia mesta v oblasti životného prostredia

Pokiaľ hovoríme o SMART riešeniach v oblasti ŽP, tak mesto Žiar nad Hronom už dnes rieši

okrem odpadového hospodárstva, ktoré je v spolupráci so Smart Cities klubom prioritnou

témou, aj:

▪ ekologické osvetlenie - 2016-17 zrealizovaná kompletná výmena 1 700 svetelných bodov

VO za stmievané LED + výmena LED v MŠ a ZŠ,

▪ inteligentné parkovanie - 2016-17 vybudovaných viac ako 100 miest v centre mesta, ktoré

sú dnes pripravené na zavedenie inteligentného pakovania, príprava VO,

▪ zadržiavanie dažďovej vody v území - ukončené VO na projekt, zadržiavanie a následné

využitie dažďovej vody na zavlažovanie a polievanie,

▪ tepelný a energetický menežment budov - inteligentné riešenia v oblasti distribúcie

energií, ich meranie a regulácia, zriadenie okruhov, zadaný projekt,

▪ monitorovanie prejazdu vozidiel cez mesto - sledovanie EČV pomocou kamier, vytla-

čenie tranzitu nákladných vozidiel nad 7,5 t cez centrum mesta na už vybudovaný obchvat

mesta; podaný projekt „Monitorovanie vjazdov a výjazdov mesta Žiar nad Hronom“ cez MV

SR,

▪ monitorovanie kvality ovzdušia – v niekoľkých zónach, aby si obyvatelia vedeli vybrať.

Trend SMART riešení...



Čo už máme za sebou? 

Vízia zavedenia inteligentného odpadového hospodárstva v meste Žiar nad Hronom, ako

pilotného mesta v súčinnosti so Smart Cities klubom, vychádza najmä zo skutočnosti, že Žiar

nad Hronom je v príprave na zavedenie systému SMART riešení v odpadovom hospodárstve

najďalej, keďže už dnes máme zrealizované:

▪ projekt Optimalizácia umiestnenia a estetizácia zberových stanovíšť (stojísk) v meste

Žiar nad Hronom

- vybudované uzamykateľné stojiská na umiestnenie zberných nádob pre obyvateľov mesta

▪ projekt EÚ Intenzifikácia separovaného zberu (ISZ)

- dobudovanie stojísk pre potreby školských zariadení a iných inštitúcií na území mesta

- spolu je dnes na území mesta 127 stojísk, v ktorých je aktuálne umiestnených 786

zberných nádob na komunálny odpad

▪ projektu EÚ Centrum zhodnocovania odpadov (CZO)

- 4 samostatné prevádzkové zariadenia

Trend SMART riešení...



Centrum zhodnocovania odpadov
je v rámci SR jedinečné svojou komplexnosťou týkajúcou sa nakladania s komunálnymi odpadmi. Plynule

nadväzuje na projekt ISZ ako nástroj na plnenie priorít OH, a to od predchádzania vzniku odpadu až po jeho

zneškodňovanie. Jednotka CZO sa skladá zo 4 samostatných a zároveň na seba plynule nadväzujúcich

prevádzkových zariadení:

▪ Mechanická úprava nie nebezpečných odpadov (kapacita : 40 000 ton KO)

• Technologická linka slúži na rozdrvenie a dotriedenie zmesového komunálneho odpadu a na

získanie druhotných surovín na výrobu bioplynu z komunálneho odpadu.

▪ Dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu (kapacita: 20 000 ton KO)

• Linky sú určené na dotrieďovanie komodít z triedeného zberu odpadov (papiera, kartónu, fólií, PET-

fliaš, iných plastových odpadov, kovových obalov, tetrapakov) a na vyseparovaného odpadu zo skla.

▪ Energetické zhodnocovanie bio-aktívnych odpadov - Fermentácia a Bioplynová stanica

(kapacita: 15 000 ton KO)

• Suchá fermentácia (vznik bioplynu) umožňuje metanizáciu sypkej biomasy bez nutnosti zmeny ich

konzistencie do kvapalného stavu (zelené zložky, drevná štiepka, kuchynský a reštauračný odpad).

▪ Energetické zhodnocovanie bio-aktívnych odpadov - Gasifikácia (kapacita: 6 000 ton KO)

• Inštalované technologické zariadenia umožňujú kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla,

odvádzaného vo forme teplej vody a/alebo tepla na sušenie vstupných bio-aktívnych odpadov.

Trend SMART riešení...



Trend SMART riešení...

Energetické zhodnocovanie bioodpadov – Fermentácia a bioplynová 

stanica



Trend SMART riešení...

Triediaca linka na druhotné suroviny



Trend SMART riešení...

Triediaca linka na sklo



Trend SMART riešení...

Mechanická úprava nie nebezpečných odpadov



Trend SMART riešení...

Analýza obsahu zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad



Predpoklad úspešnej aplikácie systému IOH je množstvový zber

▪ zásadný princíp a požiadavka účinného triedeného zberu

▪ pôvodcovia odpadov platia len za množstvo reálne vyprodukovaného ZKO

▪ za komodity v rámci triedeného zberu (papier, plasty, sklo a kovy) pôvodcovia neplatia

▪ zavedený množstvový zber odpadov na celom území mesta (FO a PO)

▪ aktuálne pôvodcovia odpadov platia za zbernú nádobu bez ohľadu na množstvo (objem),

ktoré sa v nej nachádza

▪ inteligentné a spravodlivé riešenie bude o monitoringu naplnenosti zberných nádob

Trend SMART riešení...



Trend SMART riešení...

Stojisko zberných nádob 



Trend SMART riešení...

Mesto Žiar nad Hronom 
- inteligentné odpadové hospodárstvo (IOH)

Prehľad počtov - aktuálny stav k 30.11.2017

Mesto
Školy 

a inštitúcie
Celkom

Počet stojísk a stanovíšť 110 17 127

Zmesový KO 220 30 250

Plasty 126 17 143

Papier 118 18 136

Sklo 111 17 128

Olej 109 0 109

BRKO 20 0 20

Spolu 704 82 786

senzorom osadené kontajnery
575 82 657

počet stojísk a stanovíšť 
110 17 127

priemerný počet kontajnerov
na stojisko 5,23 4,82 5,17



Trend SMART riešení...

Rozmiestnenie stojísk zberných nádob



SMART riešenie inteligentného odpadového hospodárstva - IOH

▪ IOH nám umožní merať naplnenosti zberných nádob pomocou ultrazvukových senzorov

umiestnených v zbernej nádobe.

▪ Senzory budú opakovane merať naplnenosť nádoby a dáta „posielať“ cez nízkoenergetickú

dátovú sieť na spracovanie.

▪ Podmienkou fungovania a pripojiteľnosti senzorov je celoplošné pokrytie mesta

nízkoenergetickou dátovou sieťou.

▪ Aktívna práca so získanými dátami - je nutné mať naprogramovanú správcovskú aplikáciu,

ktorá dáta zobrazí a umožní užívateľovi s nimi ďalej pracovať.

▪ Získame on-line informácie o naplnenosti zberných nádob – dynamické plánovanie termínov

a trás zvozov.

▪ Zvážať sa budú len plné nádoby, prípadne celá skupina stojísk, ktorá vykazuje naplnenie nad

stanovené %.

▪ Optimalizácia zberných trás prispeje k šetreniu nákladov na zvoz – pohonné hmoty,

človekohodiny zamestnancov a opotrebenie zvozových áut.

▪ Okrem optimalizácie zberných trás môže prevádzkovateľ vyhodnocovať správne nastavenie

objemu a umiestnenia zberných nádob.

Trend SMART riešení...



Motivačné programy a zapojenie verejnosti do IOH

▪ Máme záujem aj o aktívne zapojenie obyvateľov a správcov bytových domov do IOH

prostredníctvom mobilnej aplikácie (iOS a Android).

▪ Aplikácia umožní sledovať zberné nádoby v ich okolí, ich naplnenosť pre rôzne druhy odpadu

a aj sledovať , či je dobre plánovaný zvoz.

▪ Občania budú môcť nahlásiť akýkoľvek problém so svojím stojiskom priamo

prevádzkovateľovi aj s fotodokumentáciou cez mobilnú aplikáciu.

▪ Budeme vedieť porovnávať jednotlivé bytové domy, budeme môcť spustiť motivačné

kampane a balíky pre najlepšie bytové spoločenstvá.

▪ Budeme vyhlasovať súťaže, plánujeme do systému IOH zapojiť aj deti v MŠ a ZŠ tak, aby

nám dávali „pozor“ na rodičov, či dostatočne separujú.

▪ Musíme do systému IOH zapojiť širokú verejnosť a dosiahnuť čo najširšiu angažovanosť

a získať nadšenie pre systém IOH u obyvateľov tak, aby separovanie odpadov nebolo

záležitosťou pár angažovaných a uvedomelých jedincov.

Trend SMART riešení...



Rozsah IOH a následná analýza

▪ Veľmi dôležitým a zodpovedným rozhodnutím mesta je to, v akom rozsahu sa pustíme do

pokrytia mesta v pilotnej fáze.

▪ Celoplošné riešenie - senzory budú osadené na všetkých 786 zberných nádobách a vo

všetkých 127 stojiskách a stanovištiach.

▪ Pilotný projekt na vzorke napr. 10 stojísk - nižšie prvotné náklady a jednoduchšie VO, bez

potreby zmeny VZN a ostatných pravidiel, ktoré sa budú môcť kreovať priebežne.

▪ Na základe rokovaní so spoločnosťou Technické služby – Žiar nad Hronom, a. s. (10% podiel

mesto Žiar nad Hronom) sa mesto v prípade vlastného financovania aktuálne prikláňa

k obmedzenej alternatíve 2), t. j. pilotná prevádzka na 60 kontajneroch v 10-tich stojiskách.

Analýza, štúdia uskutočniteľnosti

▪ Nechceme robiť štúdiu na základe katalógov a pravdepodobností, že ako to asi bude

fungovať. V krátkom čase spustíme pilot IOH v 10 stojiskách na 60-tich kontajneroch.

Z reálnych skúseností vyjde materiál vypracovaný na základe poznatkov vychádzajúcich

z reálnej praxe.

Trend SMART riešení...



Prínos SMART riešenia IOH

▪ Zmena prístupu obyvateľov k nakladaniu s odpadmi v uvedomení si toho, že platia len za

plnú nádobu na zmesový komunálny odpad a je len na nich, ako často ju naplnia.

▪ Motivácia k separovaniu tak, aby čo najmenej plnili nádoby na komunálny odpad a čo najviac

nádoby na separovaný zber.

▪ Zmena VZN s úpravou ceny za komunálny odpad tak, aby to pôsobilo motivačne.

▪ Ďalšou podstatnou otázkou je, kto vlastne bude šetriť na zavedení systému IOH, lebo

investíciu do systému IOH bude znášať mesto a zberová spoločnosť.

▪ Ak výslednom zavedenia IOH bude zníženie počtu vývozov nádob na KO, budú šetriť

pôvodcovia odpadov. Z hľadiska mesta pôjde o investíciu, ktorá má ekologický benefit.

Nebude možné hovoriť o ekonomickom prínose.

Preto bude veľmi žiadúce, aby systém IOH bol predmetom dotácií, lebo

inak nebude priestor na jeho reálne celoplošné zavedenie...

Trend SMART riešení...


