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2018
Mechanizmus pilotnej schémy pre
mestá a obce v oblasti Smart Cities
financovaných z prostriedkov EŠIF a
nástrojov podpory EÚ vrátane
návratných foriem financovania -
materiál schválený uznesením vlády
SR č. 322/2018

2018
SPUSTENIE VÝZIEV,WEBOVEJ PLATFORMY, PRÍPRAVA 
PROJEKTU, KTORÝ ZABEZPEČÍ EXPERTNÚ PODPORU

2017
UZNESENIE VLÁDY SR č.
570/2017 - Úloha vytvoriť
mechanizmus pilotnej schémy pre
mestá a obce v oblasti smart cities
financovaných z prostriedkov EŠIF

2017
PRACOVNÁ SKUPINA CKO PRE 

SMART CITIES

Na ceste k podpore
Smart cities



Plnenie úloh
z uznesenia vlády SR

Vytvoriť webovú platformu, ktorá bude na 
národnej úrovni agregovať informácie o téme
Smart Cities 
- SPLNENÉ

Zadefinovať aktivity oprávnené na podporu
z operačných programov, ktoré budú
podporovať Smart Cities
- SPLNENÉ

Vyhlásiť výzvy na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok, ktoré budú
podporovať aktivity Smart Cities
- PLNÍ SA PRIEBEŽNE



VYHLASOVANIE 
VÝZIEV



160 mil. EUR výzvy vyhlásené od 

07/2018

200 mil. EUR pripravované

výzvy

Prehľad finančnej podpory zo 
zdrojov EŠIF



Vyhlásené výzvy/vyzvania v oblasti Smart Cities/Regions

Wifi pre teba (OP II)
bezplatný internet na verejných
priestranstvách po celom Slovensku

eInklúzia - elektronické riešenie
parkovania osôb s ŤZP (OP II)
Riešenie zneužívania ŤZP parkovacích
preukazov,   neoprávneného parkovanie na 
vyhradených miestach, navigácia na park. 
miesta pre osoby s ŤZP v mestách

Malé zlepšenia eGOV služieb (OP II)
zlepšenia najčastejšie využívaných služieb
zo strany občanov a podnikateľov

Manažment údajov (OP II)
nastavenie systematického manažmentu 
údajov, ich zdieľanie a publikovanie vo 
forme referenčných a otvorených údajov, 
využívanie dát v rámci procesov inštitúcií, 
ako aj aktivity čistenia údajov pre 
dosiahnutie požadovanej kvality dát



Príprava nízkouhlíkových 
stratégií (OP KŽP)
Vypracovanie a implementácia
nízkouhlíkových stratégií najmä pre
mestské oblasti

Účinnejšie zásobovanie teplom (OP 
KŽP)
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko
účinnou kombinovanou výrobou s 
maximálnym tepelným príkonom 20 MW

Vodozádržné opatrenia (OP KŽP)
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine
(v intraviláne obcí)

Nízkoemisné zariadenia vo verejných
budovách (OP KŽP) Náhrady zastaraných
spaľovacích zariadení vo verejných budovách
za nízkoemisné (s výnimkou OZE) s povinnými
SMART prvkami

Vyhlásené výzvy/vyzvania v oblasti Smart Cities/Regions



WEBOVÁ 
PLATFORMA



www.smartcity.gov.sk

Cieľom je priblížiť všetky dostupné
informácie a poskytnúť pomoc a 
podporu pri budovaní a rozvoji
inteligentného mesta



Čo je SmartCity
Definície, metodiky, aktuality

Poraďte sa
Kontakty na expertov
ÚPPVII SR a SIEA

Aktuálne výzvy
Informácie o výzvach z EŠIF a 
iných zdrojov

Obsah webovej platformy

1

2

3

Inšpirujte sa
Príklady projektov v SR aj v 
zahraničí

4



ANALYTICKO 
– METODICKÁ 

JEDNOTKA



Analytická a expertná
jednotka ÚPPVII SR

Expertná podpora

Stratégia a metodika

Analýzy a hodnotenia



Základné poslanie novovytvorenej jednotky
na ÚPPVII SR

Zavedenie princípu Value for Money pri investíciách do
inteligentných riešení

Zvýšenie schopnosti miest a regiónov uviesť do praxe
koncepty inteligentných miest a regiónov

Zvýšenie schopnosti štátnej správy poskytovať
komplexnú podporu samospráve pri budovaní
inteligentných miest a regiónov



Cieľové skupiny

Občania Samospráva

Štátna
správa

Podnikatelia



Hlavné aktivity

01

02 Benchmark pre oblasť inteligentných 
miest/regiónov

Národná stratégia pre rozvoj
inteligentných regiónov

03 Metodika pre tvorbu strategických 
materiálov miest a regiónov

05

06 Konzultačná podpora a peer review pri 
vypracovávaní investičných stratégií a 
zámerov

Podpora pri angažovaní miestnej
komunity a rozvoji prierezových
sektorových partnerstiev

07 Návrhu vhodných zdrojov financovania a 
ich kombinácie

04 Hodnotenia analyzujúce efektívnosť
investícii

08 Jednotné kontaktné miesto a 
kontaktný bod pre URBIS



PILOTNÉ 
PROJEKTY

pre zavedenie mestských 
IKT platforiem



17IKT Platforma
mesta/regiónuAnalýza zavedenia vhodných

IKT riešení pre budovanie inteligentného
mesta a regiónu

Implementácia informačných systémov 
inteligentného mesta a regiónu (vrátane
senzorov)

Vytvorenie ďalších aplikácií využívajúcich
dáta, ktoré mesto, produkuje a 
vytvorenie podmienok pre tvorbu
takýchto aplikácií.



Výstavba fyzickej 
infraštruktúry (cesty, 

cyklochodníky, parkoviská 
rekonštrukcia staníc)

Zmena 
procesov v 

samospráve

Rekonštrukcia 
budov a 

zatepľovanie

Výstavba a 
inštalácie 

zariadení OZE

Ďalšie investície do fyzickej 
infraštruktúry ako sú nabíjacie 

stanice, verejné osvetlenie, 
kamerové systémy, zastávky)

Vrstva senzorov - ŠC 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7

Komunikačná vrstva – Wifi/Broadband/RR spoje - ŠC 7.1

Dátová vrstva – spracovanie dát, otvorené údaje, big data, štatistiky a analýzy – ŠC 7.5, 7.7

Aplikačná vrstva – platforma pre manažment mesta – ŠC 7.7

Aplikačná vrstva – služby občanom a podnikateľom + inteligentné aplikácie – ŠC 7.2, 7.3, 7.4, 7.6

B
ezp

ečn
o

stn
á vrstva -

ŠC
 7

.9

IKT Platforma Inteligentného mesta

Prvky Inteligentného mesta Oprávnené aktivity PO 7 
OP II

Aktivity v rámci iných 
OP

Zapojenie 
občanov do 

rozhodovacích 
procesov



B
ezp

ečn
o

stn
á vrstva

IKT Platforma Inteligentného mesta – príklady riešení

Prvky Inteligentného mesta

Aplikačná vrstva

Dátová vrstva

Komunikačná 
vrstva

Vrstva senzorov
Senzory 

obsadenosti
Senzory kvality 

ovzdušia
Senzory kvantity 

premávky 
Senzory zaplnenia 

odpadových nádob
Smart 
metre

a iné

Optický internet Radioréléové (RR) spoje Wifi infraštruktúra

Manažment dát Open data Big Data Štatistiky a analýzy

eGovernment služby Inteligentná doprava

Inteligentná správa 
verejných budov

Odpadové hospodárstvo

Platforma pre správu 
mesta

Bezpečnosť a krízové 
riadenie

Správa mestských utilít

a iné

N
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Výstavba fyzickej 
infraštruktúry (cesty, 

cyklochodníky, parkoviská 
rekonštrukcia staníc)

Zmena procesov 
v samospráve

Rekonštrukcia 
budov a 

zatepľovanie

Výstavba a 
inštalácie 

zariadení OZE

Ďalšie investície do fyzickej 
infraštruktúry ako sú nabíjacie 

stanice, verejné osvetlenie, 
kamerové systémy, zastávky)

Zapojenie občanov 
do rozhodovacích 

procesov



Smart Parking

Monitorovanie obsadenosti
parkovacích miest v meste

Monitorovanie stavu budov

Monitorovanie fyzického stavu budov, 
najmä historických budov, mostov a 
pod.

Hlukové mapy mesta

Monitorovanie úrovne hluku
v meste v reálnom čase

Elektromagnetické žiarenie

Monitorovanie stavu
elektromagnetického žiarenia v meste

Dopravné zaťaženie

Monitorovanie pohybu vozidiel a osôb a 
optimalizácia dopravných trás

Inteligentné riadenie dopravy

Prispôsobovanie svetelných križovatiek
na základe dát o pohybe osôb

Praktické príklady využitia IoT prvkov (senzory, zariadenia, riadiace 
jednotky) v rámci Smart Cities



Odpadové hospodárstvo

Zisťovanie úrovne odpadu v kontajneroch
za účelom optimalizácie trás zberu
odpadu

Inteligentné dopravné

značenie

Zverejňovanie správ o stave vozovky, 
klimatických podmienkach a udalostiach, 
ako sú nehody alebo dopravné zápchy

Znečistenie ovzdušia

Monitorovanie úrovne znečistenia
ovzdušia v meste a informovanie
obyvateľstva

Výstraha pred prírodnými

katatrofami

Monitorovanie stavu ohrozených častí
mesta pred potopami, zosuvmi a pod.

Monitorovanie stavu pitnej vody

Monitorovanie kvality pitnej vody vo
verejnom vodovode v reálnom čase

Monitorovanie kvality vody

v riekach

Monitorovanie kvality vody a úrovne
znečistenia vody v riekach v reálnom čase

Praktické príklady využitia IoT prvkov (senzory, zariadenia, riadiace 
jednotky) v rámci Smart Cities



Úniky vody

Monitorovanie tlaku vody vo
vodovodnom systéme, zisťovanie
miest úniku vody.

Smart Grid

Monitorovanie spotreby energií ale aj
vody vo verejných budovách a 
domácnostiach a manažment ich
spotreby

Monitorovanie nebezpečných

javov

Monitorovanie špecifických veličín napr. v 
blízkosti tovární ako napr. chemické látky, plyn, 
radiácia a pod.

Monitorovanie podmienok

vo verejných budovách

Monitorovanie stavu ovdušia, teploty, 
úniku vody, prípadne iných látok v 
budovách

Vzdialená správa zariadení

Vypínanie a zapínanie elektrických
zariadení v správe mesta pre účely
šetrenia energií

Inteligentné osvetlenie

Inteligentné verejné osvetlenie schopné
prispôsobiť úroveň osvetlenia stavu
počasia

Správa vozového parku

Monitorovanie trás vozidiel mestských
služieb. 

Fyzická bezpečnosť

Kontrola narušenia uzavretých zón, 
kamerové systémy v meste

Detekcia pádov, SOS tlačítko

Pomoc starším a odkázaným ľuďom, 
privolanie pomoci v prípade núdze

Praktické príklady využitia IoT prvkov (senzory, zariadenia, riadiace 
jednotky) v rámci Smart Cities



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


