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ŠTATISTIKA / Konjunkturálny prieskum štatistického úradu

Nálada v stavebníctve v januári 
stúpla o 3 body na úroveň -11,5
V januári sezónne upravený 

indikátor dôvery v staveb-
níctve oproti predchádza-

júcemu mesiacu stúpol o 3 body 
na -11,5 vplyvom priaznivejších 
hodnotení celkovej úrovne ob-
jednávok. Aktuálny výsledok pre-
vyšuje dlhodobý priemer o 12,5 
bodu.  Oznámil to Štatistický 
úrad (ŠÚ) SR. 

Indikátor trendu stavebnej ak-
tivity za posledné tri mesiace sa 
v porovnaní so stavom pred me-
siacom zhoršil o 1 bod na hodno-
tu -6. Zníženie stavebnej aktivity 
zaznamenalo 25 perc. respon-

dentov, jej zvýšenie uviedlo 6 
perc. a 69 perc. podnikov ju 
posudzovalo ako nezmenenú. 
Hodnotenie súčasnej celkovej 
úrovne objednávok sa oproti 
decembru zlepšilo o 6 bodov na 
-23, predovšetkým vplyvom pod-
nikov vykonávajúcich výstavbu 
budov. 

Za viac ako dostatočnú ju 
označili 2 perc. respondentov, 
za dostatočnú 71 perc. a pre 27 
perc. odpovedajúcich bola sú-
časná úroveň objednávok nedo-
statočná. Medzi najvýraznejšie 
faktory obmedzujúce v súčas-

nosti rast stavebnej produkcie 
zaradilo 34 perc. respondentov 
poveternostné podmienky, 31 
perc. nedostatok zamestnancov, 
30 perc. nedostatočný dopyt, 29 
perc. finančné obmedzenia a 17 
perc. nedostatok materiálu ale-
bo mechanizmov. Respondenti 
ďalej uvádzajú výrazný nárast 
cien stavebných materiálov a s 
tým súvisiaci znížený dopyt po 
zákazkách, opatrenia v súvislosti 
s pandémiou koronavírusu, ne-
dostatok kvalifikovaných pracov-
níkov a sezónnosť. 

> Pokračovanie na s. 3

REALITY / Má vzniknúť viac ako 350 bytov a nebytové priestory

Do bývalých kasární v Kežmarku by mohlo ísť 
40 mil. eur, mesto sa musí dohodnúť s krajom
Projekt zmeny areálu bývalých kasární 

v Kežmarku na obytnú a rekreačno-
-oddychovú zónu počíta s investíciou 

viac ako 40 mil. eur. Mesto už pripravilo štú-
diu na rozvoj tejto zóny a chce ju predsta-
viť verejnosti. Uviedol to pre médiá primátor 
mesta Ján Ferenčák, podľa ktorého by malo 
v lokalite v centre mesta vzniknúť viac ako 
350 bytov a nebytové priestory. Najprv však 
musí samospráva podľa jeho slov vysporia-
dať pozemky v areáli, ktoré sú vo vlastníctve 
mesta aj Prešovského samosprávneho kraja 
(PSK). Ten chce zrealizovať spätnú zámenu 

nehnuteľností, mesto má však podľa neho aj 
ďalšie požiadavky.

V areáli bývalých kasární s rozlohou pri-
bližne dva ha sa nachádza desať budov. Tri 
z nich a zhruba pol ha pôdy získal od mesta 
zámenou Prešovský samosprávny kraj v máji 
2017. Ten tam plánoval vybudovať študent-
ské mestečko či kampus, od zámeru však 
napokon odstúpil. Investičný vstup do objek-
tu bývalých vojenských kasární označil ako 
za najmenej vhodný a najmenej hospodárne 
riešenie. Mesto prišlo následne s nápadom 
využiť chátrajúcu lokalitu na vybudovanie 

bytového komplexu s oddychovými zónami, 
promenádou okolo rieky Poprad či cyklotra-
sami. „Je to priestor v centre mesta, ktorý je 
veľmi hodnotný a neradi by sme, aby bol v 
takom stave, ako je teraz. Potrebujeme nájsť 
dohodu s vedením Prešovského kraj ohľa-
dom zámeny, kde to celé stojí už viac ako 
polroka,“ poznamenal J. Ferenčák. Mesto 
Kežmarok kraju podľa jeho slov ponúka bu-
dovy, v ktorých by mohol ďalej investovať do 
rozvoja školstva. Súčasťou týchto zámen je 
podľa neho aj viacero objektov a parciel.

> Pokračovanie na s. 4
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DOPRAVA / Cestu poškodil erózny vplyv toku rieky

BBSK opraví zosuv komunikácie 
v obci Rykynčice za viac ako 1,7 mil. eur
Banskobystrický samosprávny kraj 

(BBSK) pripravil sanáciu zosuvu na 
ceste III/1556 v obci Rykynčice v Kru-

pinskom okrese. Podľa údajov zverejnených 
vo Vestníku verejného obstarávania je pred-
pokladaná hodnota stabilizovania cestného 
telesa, rozšírenia cesty, jej odvodnenia a sta-
bilizácie brehu rieky Krupinica stanovená na 
1,76 mil. eur. 

Ako uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Šte-
páneková, na financovanie má krajská sa-
mospráva vyčlenené vlastné prostriedky. 
Cesta III/1556 okrem obslužnosti obcí prepá-

ja cesty prvej triedy I/66 a I/75. „V úseku pri-
bližne 13,720 až 14,091 km je pôvodné tele-
so cestnej komunikácie poškodené eróznym 
vplyvom toku Krupinice, ktorý sa nachádza 
v bezprostrednej blízkosti komunikácie. Pri 
zvýšenej hladine toku voda postupne odobe-
rala materiál z päty násypu, až sa zosunula 
krajnica vozovky,“ objasnila vzniknutú situá-
ciu hovorkyňa.

Kraj predpokladá, že ak sa nebude pre-
dlžovať lehota na predloženie ponúk, ktorá 
uplynie 18. februára, a nebudú uplatnené re-
vízne postupy vo verejnom obstarávaní, tak 

by mohla byť podpísaná realizačná zmluva 
so zhotoviteľom v druhej polovici marca. Sa-
motné práce by sa tak mohli začať v apríli 
tohto roka.

„Stavebné práce sa budú realizovať pri 
čiastočnej uzávierke cesty, teda v polovič-
nom profile, pričom doprava bude riadená 
dopravným značením so svetelnou signalizá-
ciou,“ dodala L. Štepáneková a doplnila, že 
práce majú byť v zmysle zmluvy o dielo ukon-
čené najneskôr do 350 kalendárnych dní odo 
dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.

(sita, sn)

Minister A. Doležal po mesiaci 
potvrdil personálne zmeny vo vedení NDS
Minister dopravy a výstavby Andrej 

Doležal s odstupom viac ako mesia-
ca potvrdil personálne zmeny vo ve-

dení Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). 
Generálny riaditeľ spoločnosti Vladimír Jac-
ko po novom vykonáva aj funkciu predsedu 
predstavenstva, v ktorej po viac ako roku a 
pol skončil Juraj Tlapa. Minister na sociálnej 
sieti informoval, že vyhovel žiadosti J. Tlapu 
o uvoľnenie, ktorého vymenoval pôvodne v 
apríli 2020 krátko po tom, čo sa postavil na 
čelo rezortu dopravy. J. Tlapa ako predseda 
predstavenstva do vlaňajšieho septembra 
paralelne zastával aj funkciu generálneho 
riaditeľa NDS, ktorým sa vtedy stal V. Jacko.

Bývalý predseda predstavenstva skončil 
vlani 23. decembra a o deň neskôr ho na 
tomto poste nahradil generálny riaditeľ. Sta-
lo sa tak niekoľko dní po tom, ako minister 
dopravy ostro kritizoval prvostupňové roz-
hodnutie (zatiaľ neprávoplatné) Úradu pre 
verejné obstarávanie, ktorý nariadil zrušiť 
súťaž na výstavbu úseku rýchlostnej cesty 
R2 pri Košiciach, ale diaľničiari sa proti tomu 
odvolali. Ministerstvo dopravy ani NDS zme-
ny vo vedení spoločnosti verejne neoznámili, 
predtým o tom informoval denník N.

„Ku koncu mesiaca rovnako skončí ako 
člen predstavenstva aj Miloš Vicena (je aj in-
vestičný riaditeľ), ktorý do spoločnosti prišiel 

spolu s J. Tlapom. Obaja nastúpili v najťaž-
šom období, čakalo ich množstvo rozhodnutí 
s cieľom ozdraviť spoločnosť a vysporiadať 
sa s kostlivcami v skrini,“ uviedol A. Doležal 
s tým, že odviedli dobrú prácu. Vďaka nim 
sa podľa ministra dotiahlo verejné obstará-
vanie na dokončenie diaľnice D1 s tunelom 
Višňové.

Minister zároveň oznámil, že na pozíciu M. 
Vicenu v predstavenstve NDS bude vyhláse-
né výberové konanie. „Dovtedy bude funk-
ciu dočasne (maximálne na šesť mesiacov) 
zastávať nový člen predstavenstva, ktorého 
meno zverejníme v blízkej budúcnosti,“ dodal 
A. Doležal.

REGIÓNY / Zhotoviteľom je humenská spoločnosť T-Cube

V areáli ZŠ Laborecká v Humennom 
rozšíria športovú infraštruktúru za 150-tis. eur
V areáli Základnej školy (ZŠ) Laborecká 

v Humennom vznikne nové hokejba-
lové a multifunkčné ihrisko, ako aj be-

žecká dráha. Mesto Humenné na výstavbu 
športového komplexu preinvestuje takmer 
150-tis. eur. Polovicou sumy prispel na re-
konštrukciu areálu Fond na podporu športu. 
Zhotoviteľom je humenská spoločnosť T-Cu-
be, s.r.o, ktorá si už stavbu prevzala. Dokon-
čiť ju má do júla tohto roka.

Ako informoval Marián Škuba z tlačové-
ho referátu Mestského úradu v Humennom, 
rekonštrukcia časti športového areálu je si-
tuovaná do lokality, kde prebieha aktívna 
športová činnosť v rámci školy a využívania 
voľného času obyvateľmi mesta. „ZŠ Labo-
recká bude môcť ponúknuť svojim žiakom, 
hokejbalovému oddielu HBK Levíčatá Hu-
menné, a tiež športuchtivým Humenčanom 
modernejší, bezpečnejší a krajší priestor na 

aktívny relax,“ uviedol M. Škuba. Celková 
rozloha športového areálu je 3 314 m2. Na 
jestvujúcej asfaltovej ploche bude vybudova-
né nové hokejbalové ihrisko s mantinelom a 
prístreškami. Ihrisko má navrhovaný rozmer 
52 krát 26 m a povrch z asfaltobetónu. Okrem 
toho sa zrealizuje aj oprava odvodňovacieho 
rigolu s 200-metrovou bežeckou dráhou s 
antukovým povrchom a prestavba volejbalo-
vého ihriska na multifunkčné ihrisko.

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/539784
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Nálada v stavebníctve v januári stúpla o 3 body na úroveň -11,5
Pokračovanie zo s. 1

Bariéry rastu v súčasnosti nepociťuje 16 
perc. podnikov. Očakávania respondentov 
pri odhadoch vývoja zamestnanosti sa me-
dzimesačne nezmenili, konjunkturálne saldo 
očakávaného počtu zamestnancov zostalo 
na hodnote 0. V nasledujúcich troch mesia-
coch zvyšovanie stavu zamestnanosti pred-
pokladá 12 perc. oslovených, o stabilizova-
nom vývoji uvažuje 68 perc. a so znižovaním 
ráta 20 perc. podnikov. 

Konjunkturálne saldo očakávaných cien 
stavebnej produkcie v nasledujúcich troch 
mesiacoch sa v porovnaní s decembrom 
zvýšilo o 15 bodov na hodnotu 49, predo-
všetkým vplyvom podnikov realizujúcich vý-
stavbu budov a inžinierske stavby. Zvýšenie 
cenovej hladiny svojej produkcie očakáva 58 
perc. odpovedajúcich, so zmenami cien neu-
važuje 33 perc. a ich zníženie predpokladá 9 
perc. respondentov.

Na základe objednávok majú firmy zabez-
pečenú prácu v priemere na 9,6 mesiacov. 
Najvyššiu zásobu práce podľa veľkostných 
kategórií majú podniky s 500 a viac zamest-
nancami (14,2 mesiacov) a z hľadiska výrob-
ného zamerania podniky vykonávajúce inži-
nierske stavby (13,1 mesiacov). Z územného 
hľadiska majú najviac zmluvne potvrdených 
objednávok respondenti so sídlom v Brati-
slavskom kraji (12,4 mesiacov) a najmenej v 
Trenčianskom (5,2 mesiacov) a Trnavskom 
kraji (3,5 mesiacov).

Priemyselné firmy hlásia už druhý 
mesiac zhoršenie nálady
Za januárovým zlepšením ekonomickej 

nálady na Slovensku stojí predovšetkým 
nárast dôvery v službách, stavebníctve a v 
obchode. Podnikatelia v týchto odvetviach 
hospodárstva boli optimistickí najmä v oča-
kávaniach zvýšeného dopytu a podnikateľ-

ských aktivít. Zvýšila sa 
aj dôvera spotrebiteľov, u 
ktorých sa zmiernili najmä 
obavy z očakávaného vý-
voja nezamestnanosti.

Celková dôvera v slo-
venské hospodárstvo sa 
v januári 2022 po výraz-
nejšom poklese na kon-
ci minulého roka opäť 
mierne zvýšila. Sezónne 
upravený indikátor eko-
nomického sentimentu 
(IES) vzrástol o 3,4 bodu 
na úroveň 98,2. Aktuálna 
hodnota je tak výrazne 
optimistickejšia ako v 
rovnakom období minu-
lého roka, ale naďalej sa 
nachádza pod úrovňou 
dlhodobého priemeru (o 
4,3 bodu).

V rámci dôvery pod-
nikateľov sa zisťuje päť 
čiastkových indikátorov, 
ktoré vyjadrujú dôveru 
podnikateľov na stupnici 
od -100 bodov (maxi-
málne pesimistické od-
povede) do +100 bodov 
(maximálne optimistické 
odpovede).

Priemyselné firmy 
hlásia už druhý mesiac 
zhoršenie nálady. Indi-
kátor dôvery v priemysle 

v januári poklesol o 1 percentuálny bod (p. 
b.) na hodnotu -4,3 (zo sezónne očistených 
údajov). Vývoj ovplyvnil najmä pokles objed-
návok a očakávanej produkcie. 

Zníženie objednávok bolo zaznamenané 
hlavne vo výrobe ostatných nekovových vý-
robkov a elektrických zariadení. Pokles pro-
dukcie očakávajú najviac vo výrobe farmace-
utických výrobkov.

Spomedzi piatich sledovaných zložiek 
rástol najviac indikátor dôvery v službách. 
Súviselo to pravdepodobne s novými proti-
pandemickými opatreniami, v rámci ktorých 
sa rozšírili možnosti poskytovania služieb. 
Po minulomesačnom poklese vzrástla jeho 
hodnota na 15,7 bodu, v porovnaní s de-
cembrom sa zvýšila o 8,7 p. b. Podnikatelia 
pozitívnejšie hodnotili dopyt za posledné tri 
mesiace, ale najmä očakávaný dopyt. Nao-
pak, pesimistickejšie hodnotili podnikateľskú 
situáciu. Zvýšenie dopytu pociťovali najviac v 
ubytovacích a stravovacích službách a v ob-
lasti umenia, zábavy a rekreácie.

Stlmilo sa zhoršovanie  
nálady spotrebiteľov
Zhoršovanie nálady spotrebiteľov na Slo-

vensku z konca minulého roka sa v januári 
stlmilo. Sezónne upravený indikátor spotrebi-
teľskej dôvery sa medzimesačne zvýšil o 4,5 
bodu a v prvom mesiaci nového roka dosia-
hol úroveň -21,4. Zaostávanie za dlhodobým 
priemerom sa tak zmenšilo už len o 1,9 bodu. 
U spotrebiteľov sa zmiernili najmä obavy z 
očakávaného vývoja nezamestnanosti. Op-
timistickejší boli aj v očakávaniach celkovej 
hospodárskej situácie. Domácnosti lepšie 
hodnotili očakávané úspory ako aj svoju oča-
kávanú finančnú situáciu.

Po koncoročnom výraznom poklese indi-
kátor dôvery v obchode v januári 2022 medzi-
mesačne mierne stúpol o 2,7 bodu na hodno-
tu 18. Obchodníci hodnotili súčasnú situáciu 
ako priaznivú aj vzhľadom na uvoľňovanie 
protipandemických opatrení. Pri hodnotení 
očakávaných podnikateľských aktivít na naj-
bližšie tri mesiace prevládali v porovnaní s 
minulým mesiacom optimistickejšie názory 
najmä medzi podnikateľmi v maloobchode s 
ostatným tovarom v špecializovaných predaj-
niach (o. i. odevy, obuv, drogérie, lekárne).

Po dvojmesačnej stagnácii v januári se-
zónne upravený indikátor dôvery v staveb-
níctve oproti predchádzajúcemu mesiacu 
stúpol o 3 body na -11,5 vplyvom priaznivej-
ších hodnotení celkovej úrovne objednávok. 

> Pokračovanie na s. 4

Nálada v stavebníctve a jej komponenty
Rok 2022: saldá mesačných otázok1

a zložený indikátor dôvery v stavebníctve2

ukazovateľ jan.

Indikátor dôvery v stavebníctve -11,5
Zložky indikátora: 
- úroveň objednávok -23
- očakávaný počet zamestnancov  0
Ostatné otázky 
trend stavebnej aktivity -6
limitujúce faktory3:
- žiadne 16
- nedostatočný dopyt 30
- nevyhovujúce poveternostné podmienky 34
- nedostatok zamestnancov 31
- nedostatok materiálu a / alebo mechanizmov 17
- finančné obmedzenia 29
- iné faktory 19
Očakávané ceny stavebnej produkcie 49
Zabezpečenie činnosti v mesiacoch  9
Ekonomická situácia 
Očakávaná stavebná aktivita 

1 Saldo: rozdiel medzi pozitívnymi a negatívnymi hodnoteniami 
  respondentov vyjadrenými v percentách (sezónne očistené)
2 Indikátor dôvery je aritmetický priemer sáld dopytu  
  a očakávanej zamestnanosti
3 Nie sú sezónne očistené
x Údaj nie je k dispozícii alebo je nespoľahlivý

Zdroj: Štatistický úrad SR
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Nálada v stavebníctve v januári stúpla o 3 body na úroveň -11,5
Dokončenie zo s. 3

Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý 
priemer o 12,5 bodu. 

Na základe objednávok majú firmy zabez-
pečenú prácu v priemere na 9,6 mesiaca. 
Viac ako polovica podnikateľov v stavebníc-

tve naďalej očakáva zvýšenie cenovej hladi-
ny svojej produkcie.

Z dôvodu dôslednejšieho zachytenia dy-
namických zmien v náladách podnikateľov a 
spotrebiteľov ovplyvnených situáciou okolo 
pandémie Covid-19 ŠÚ SR od januára 2021 
zmenil indikátor ekonomického sentimentu 

z trojmesačného kĺzavého priemeru na me-
sačnú formu. Očakávania a nálady ŠÚ SR 
zisťuje mesačne u podnikateľov v štyroch 
ekonomických oblastiach (v priemysle, sta-
vebníctve, obchode, službách) a u spotrebi-
teľov.

(sn)

Do bývalých kasární v Kežmarku by mohlo ísť 40 mil. eur, mesto sa musí...
Dokončenie zo s. 1

Hovorkyňa PSK Daša Jeleňová uviedla, 
že kraj neplánuje budúcnosť troch nehnu-
teľností v areáli bývalých kasární, ktorých 
je nateraz vlastníkom. Po zmene zámeru 
zriadenia študentského kampusu sa majú 
spätnou zámenou za tieto nehnuteľnosti 
vrátiť do vlastníctva PSK tri budovy s príslu-
šenstvom a pozemkami Hotelovej akadémie 
Otta Brucknera. Vlastníkom celého areálu 
bývalých kasární má byť mesto Kežmarok. 
Uznesenie PSK z júna 2020 však nateraz 
podľa D. Jeleňovej nie je vykonané, pretože 
mesto Kežmarok podmienilo zámenu novými 
požiadavkami, ktoré kraj označil za „výrazne 

nevýhodné“. Mesto podľa D. Jeleňovej žia-
da viaceré objekty v majetku PSK, pričom 
hodnota nehnuteľností, ktoré sú v dvoch 
prípadoch plnohodnotne využívané pre po-
treby stredného školstva v Kežmarku, a nie 
sú prebytočným majetkom PSK, presahuje 
tri mil. eur. „Mesto Kežmarok nám ponúka 
ako protihodnotu svoju budovu, v ktorej dnes 
sídli Škola umeleckého priemyslu v cene pri-
bližne len 1,1 mil. eur, čo je proporčne nevy-
vážené,“ vysvetlila hovorkyňa PSK. Dodala, 
že kraj podporuje zámer mesta oživiť areál 
bývalých kasární a využiť ho na výstavbu by-
tových domov.

Mesto nateraz nemá úplne vyriešené, či v 
prípade plánovanej výstavby pôjde o mest-

ské byty, alebo ich samospráva ako ucelený 
projekt ponúkne developerovi. Zaoberať sa 
tým bude podľa primátora mestské zastupi-
teľstvo. 

„V prvom rade to potrebujeme vysporiadať 
majetkovo, máme pripravenú štúdiu, čo tam 
môže byť a potom bude záležať na tomto roz-
hodnutí,“ vysvetlil J. Ferenčák. Pripomenul 
však, že ide o veľký projekt s investíciou vo 
výške viac ako 40 mil. eur. Nevylúčil ani mož-
nosť rozparcelovať územie na menšie časti. 
V niektorých by tak mohli vzniknúť nájomné 
byty, iné by boli v réžii budúcich developerov. 
„Potrebujeme mať aj byty, ktoré budú môcť 
byť riešené cez hypotéky alebo ponúknuté 
ľuďom na odkúpenie,“ uzavrel.

PRIESKUMY / Ľudia bez úspor musia obmedziť náklady

Úspory na nečakané výdavky 
má väčšina slovenských domácností
Úspory na nečakané výdavky, alebo pre 

prípad zhoršenia vlastnej ekonomic-
kej situácie má 63 perc. slovenských 

domácností. Ešte pred rokom malo naspo-
rené 69 perc. domácností, na druhej strane 
vykazuje viac domácností vyššie úspory než 
v minulosti. Zatiaľ čo v roku 2020 malo úspo-
ry vo výške mesačného príjmu 26 perc. slo-
venských domácností, v roku 2021 išlo o 22 
perc. domácností. Vyplynulo to z prieskumu 
agentúry Stem/Mark pre spoločnosť Kruk.

Každá siedma domácnosť si s úsporami 
vystačí na dlhšie než jeden rok, z toho viac 
ako 5 perc. dokonca na dlhšie obdobie než 3 
roky. „Ukazuje sa, že rodiny s menšími úspo-
rami nemali v minulom roku toľko príležitostí 
na odkladanie peňazí, zatiaľ čo situácia do-
mácností s najväčšími úsporami sa výrazne 
zlepšila,“ uviedla generálna riaditeľka spo-
ločnosti Kruk Jaroslava Palendalová. Oproti 
predchádzajúcemu roku sa výrazne zvýšil 

počet ľudí bez úspor vo vekovej kategórii 45 
až 55 rokov.

„Ľudia bez úspor alebo s úsporami do výš-
ky mesačného príjmu by mali čo najrýchlej-
šie obmedziť náklady a začať premýšľať, ako 
zohnať ďalší zdroj príjmu alebo ako rozložiť 
záväzky na dlhšie časové obdobie. V tomto 
roku možno pre rekordnú infláciu s istotou 
počítať s ďalším zdražovaním potravín a 
blíži sa vyúčtovanie 
energií, ktoré pre 
mnohé domácnosti 
bude veľkým výdav-
kom,“ pokračuje J. 
Palendalová.

Najčastejšie si 
sporia osoby s vyš-
ším vzdelaním, kto-
ré spravidla majú 
aj najvyššie úspory 
v pomere k svojmu 

mesačnému príjmu. Nasporené majú častej-
šie ľudia žijúci v manželskom alebo partner-
skom zväzku a bezdetné domácnosti. „Rov-
nako ako v predchádzajúcom prieskume je 
aj teraz prekvapivé, že najčastejšie si sporia 
študenti a až potom zamestnanci. Stále platí, 
že najviac si peniaze odkladajú pracovníci v 
IT a zamestnanci v oblasti finančných a po-
isťovacích služieb,“ uzatvára J. Palendalová.
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REGIÓNY / Odhadované náklady sú približne 650-tis. eur

V areáli ZŠ Plickova v bratislavskej 
Rači pribudnú ihriská a oddychové zóny
V areáli Základnej školy (ZŠ) Plickova 

v bratislavskej Rači pribudnú po re-
konštrukcii ihriská a oddychové zóny. 

Ako mestská časť informuje na sociálnej sie-
ti, momentálne pripravuje projekt, ktorý je v 
procese pripomienkovania. Nasledovať bude 
projektová dokumentácia a stavebné kona-
nie. „Plán je taký, že v letných mesiacoch 
2022 bude súťaž na zhotoviteľa a na jeseň 
sa začne výstavba. Všetko koordinujeme tak, 
aby krátko po skolaudovaní budovy školy bol 
už aj tento areál hotový,“ uviedol starosta 
Rače Michal Drotován. Odhadované náklady 
na projekt vonkajších plôch sú približne 650-
tis. eur. „Výsledná suma závisí od verejného 
obstarávania a tiež od cien materiálu v let-
ných mesiacoch,“ dodala mestská časť.

Celý areál bude po vyučovaní prístupný 
aj pre verejnosť na šport aj oddych, vrátane 
záplavového jazierka. To bude mať v sebe 
zabudované retenčný systém a bude slúžiť 
aj ako súčasť výuky pre deti. Školský areál 
bude členený na tri funkčné zóny. 

„Športový areál bude obsahovať bežeckú 
dráhu s doskočiskom a menším zastreše-
ným pódiom, multifunkčné ihrisko, workou-
tové ihrisko, ale aj stolný tenis, živý šach a 
preliezačky pre deti,“ konštatuje mestská 
časť. Druhou bude zóna pre exteriérové vy-
učovanie určená na pestovateľské práce a 
pestovanie viniča, s vyvýšenými záhonmi a 
skleníkom. 

Poslednou bude zóna pre oddych a exte-
riérové aktivity, ktorá bude obsahovať parko-

vé plochy, zeleň a záplavové jazierko, a bude 
zónou určenou pre širokú verejnosť.

Rekonštrukcia ZŠ Plickova je najväčším a 
najnáročnejším projektom Rače za posled-
ných 30 rokov. Stavenisko prevzal v auguste 
minulého roku zhotoviteľ, ktorým je spoloč-
nosť Kami Profit. Zmluva na obnovu školy 
bola po ukončení verejného obstarávania 
uzatvorená na sumu 5,65 mil. eur a mestská 
časť získala na obnovu externé zdroje. Zho-
toviteľ má na realizáciu 18 mesiacov, teda do 
februára 2023. 

Po kompletnej rekonštrukcii bude v škole 
25 tried, 10 špecializovaných učební, jedá-
leň, kuchyňa, telocvične a príslušná infraš-
truktúra. Škola by mala privítať prvé deti v 
septembri 2023.

Lávka na Mukačevskej ulici 
v Prešove je po rekonštrukcii opäť prístupná
Lávka na Mukačevskej ulici v Prešove je 

po rozsiahlej rekonštrukcii opäť prístup-
ná pre užívanie verejnosťou. Je prvou 

znova prístupnou lávkou spomedzi viace-
rých, ktoré vlani mesto uzavrelo pre ich zlý 
technický stav. 

Rekonštrukcia formou „naprojektuj a sta-
vaj“ si vyžiadala náklady vo výške takmer 
215-tis. eur, informovala samospráva na svo-
jej internetovej stránke.

„Lávka na Mukačevskej ulici je opäť prí-
stupná pre chodcov, avšak v modernejšej a 
bezpečnejšej podobe. Nechýbajú tu bezba-

riérové prvky, vďaka ktorým môžu lávku po-
hodlne využívať aj zdravotne znevýhodnení 
občania či mamičky s deťmi,“ uviedla primá-
torka Andrea Turčanová.

Na začiatku rekonštrukcie sa na lávke 
odstránili poškodené časti vrátane zábrad-
lia, asfaltového povrchu a ríms a vybúrali sa 
jestvujúce schodiská po oboch stranách. „Vy-
konaná bola sanácia nosnej konštrukcie láv-
ky a vybudované boli nové prístupové kon-
štrukcie, šikmé rampy a schodiská po oboch 
stranách lávky s napojením na existujúce 
chodníky,“ priblížilo mesto s tým, že na lávke 

tiež pribudol nový zvršok, po oboch stranách 
ju lemuje aj nové zábradlie.

Formu „naprojektuj a stavaj“, pri ktorej prí-
pravu projektovej dokumentácie aj opravu 
lávky zrealizoval ten istý dodávateľ, zvolila 
samospráva v snahe urýchliť proces opravy 
lávky. 

Ako mesto doplnilo, zhotoviteľ v rámci 
ceny za dielo hneď, ako to umožní počasie, 
zrealizuje aj ochranný náter v celej dĺžke 
lávky, pokládku asfaltu v telese priľahlých 
chodníkov a zabezpečí aj opravu chodníka 
poškodeného počas rekonštrukčných prác.



Slovensko  
a Taiwan chcú  
viac spolupracovať
Smart riešenia sú jednou z priorít budúcej spo-
lupráce Slovenska a Taiwanu. Dôležitosť témy 
podčiarkuje aj fakt, že Smart Cities klub podpísal 
memoradum o spolupráci so svojim Taiwanským 
partnerom.
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Memorandum o porozumení medzi 
Čínskou medzinárodnou aso-
ciáciou pre hospodársku spolu-

prácu  na Taiwane (CIECA) a slovenským 
Smart Cities Klubom podpísali prof. James 
Chiao, predseda Výboru pre Smart Cities pri 
CIECA a Miloslav Jurík, predseda Smart 
Cities Klubu. 

Podpisom memoranda bol položený základ 
pre konkrétnu spoluprácu oboch organizácií 
a p. Chiao a p. Jurík ďalej prejednali budúcu 
spoluprácu oboch organizácií so zameraním 
na zdieľanie vedomostí medzi svojimi členmi, 
ich skúseností a expertízy v oblasti inteli-
gentných a udržateľných riešení pre mestá 
a regióny, prepájanie s cieľom propagácie 
slovenských riešení a firiem v Taiwane a 

naopak a podporu ich spolupráce, ako aj spo-
luprácu v oblasti výskumu a vývoja univerzít 
na Taiwane a na Slovensku s cieľom podpory 
výskumu a vývoja pre oblasť riešení a apli-
kácií pre Smart City. 

Prvým hmatateľným projektom, ktorý v 
súčasnosti obe strany spoločne s mestom 
Dubnica nad Váhom pripravujú, je Stredo-
európsky Smart Energy Living Lab, súčas-
ťou ktorého bude aj vzdelávacie centrum 
zamerané na umelú inteligenciu (AIMEC). 
Tento projekt bol prezentovaný na Sloven-
skom-Taiwanskom investičnom a obchod-
nom fóre 21. októbra 2021. Obidve strany sa 
zároveň dohodli na spolupráci pri konferencii 
„Slovensko na ceste k Smart Cities“ a ďalších 
eventoch, ktoré organizuje Smart Cities Klub 

na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom 
zahraničných vecí a európskych záležitostí. 
Páni Chiao a Jurík diskutovali tiež o via-
cerých možných spoločných projektoch v 
členských mestách Smart Cities Klubu, ktoré 
budú ďalej rozvinuté v spolupráci s vedením 
dotknutých miest, s dôrazom na podporu 
lokálnych inovácií a MSP.

Smart Cities klub rozvíja 
partnerstvo s Taiwanom

INOVÁCIE /

Zdroj/ SCK

Na začiatku roka 2022 sme sa rozhodli 
v spolupráci so Zväzom stavebných 
podnikateľov Slovenska na základe 

Memoranda o spolupráci začať s vydávaním 
prílohy Stavebných novín – Happy Smart 
Cities - Váš mesačný prehľad inovácií. Prí-
loha je určená podnikateľom, ktorí sa venujú 
inováciám a mestám a obciam, ktoré majú 
záujem zlepšiť život svojich obyvateľov, 
ako aj vlastné fungovanie prostredníctvom 
inovácií. Okruh záujmu budeme postupne 
rozširovať aj na mestá, obce, mestské regióny.

Bezprostrednou motiváciou je chýba-
júci trh s inováciami na Slovensku a chý-
bajúci trh s produktmi a službami pre 
Smart Cities. Radi by sme spoločne so 
ZSPS, členskými mestami Smart Cities 
klubu, ale aj ďalšími spoločenskými orga-
nizáciami prispeli k zlepšenie tohto stavu. 
 

Preto vytvárame trvalú platformu na otvorenú 
výmenu informácií, námetov a požiadaviek – 
ktoré nasledovne prostredníctvom odborných 
komisií Zväzu spracujeme  a využijeme ako 
námet na zlepšenie jestvujúceho stavu.

Verím, že si tu postupne nájdete témy a 
myšlienky ktoré vás inšpirujú. Pridanou hod-
notou, ktorú by sme privítali my ,budú vaše 
námety a skúsenosti – či už z oblasti podni-
kateľského, alebo komunálneho prostredia. 

Za tímy Zväzu stavebných podnikateľov a 
Smart Cities klubu vám želáme do Nového 
Roka pevné zdravie a veľa nových  podnetov 
v oblasti inovácií, ktoré povedú k úspechom 
vo vašej riadiacej práci.

Vladimír Jurík
zakladateľ Smart Cities klubu

Vážení priatelia,

NA ÚVOD/
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Po takmer rok trvajúcich prácach na 
modernizácii diaľnice D1 v úseku 
Trnava – Horná Streda môžu vodiči 

využívať moderné informačné systémy. Na 
44 kilometrov dlhom úseku západnej D1 
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) inštalo-
vali nové portálové konštrukcie na dopravné 
značenie a modernizoval sa integrovaný ria-
diaci systém dopravy, tzv. IRSD.

     Modernizácia úseku prinesie podľa 
hovorkyne NDS Evy Žgravčákovej niekoľko 
benefitov pre motoristov. „Výrazne sa zvýši 
prehľad o udržiavanom úseku diaľnice, o 
aktuálnej dopravnej situácii. Nové budované 

portály na premenné dopravné značenie sú 
významným prvkom na zvýšenie bezpečnosti 
cestnej premávky,“ uviedla.

      Január je mesiac kedy bude realizované 
testovanie celého systému. Samotné skúšky 
celého diela boli naplánované od 17. janu-
ára. Potvrdil to riaditeľ úseku dopravných 
technológií spoločnosti PPA Inžiniering Igor 
Jamnický. Spoločnosť je v tomto projekte 
dodávateľom technológií a prác pre NDS.

      V modernizovanom úseku diaľnice boli 
vymenené a doplnené aj telefóny núdzového 
volania a meteostanice. Na križovatkách sú 

sčítače dopravy a pozdĺž boli osadené kamery 
na sledovanie dopravnej situácie.

      Zvýšiť bezpečnosť, plynulosť a komfort 
jazdy má najmä premenné LED dopravné 
značenie. To bude riadené zo Strediska 
správy a údržby diaľnic v Trnave. „V prevádz-
kovej budove bolo zriadené nové operátorské 
pracovisko s počítačovým systémom ISD 
a videostenou. Na celom úseku D1 sa pre 
potreby technologických zariadení vybudo-
vala nová napájacia a rozvodná sieť a nová 
trafostanica,“ doplnil Jamnický.

      Všetky nové systémy, smart riešenia a 
konštrukcie sa budovali tak, aby bola doprava 
na diaľnici obmedzená čo najmenej, preto sa 
pracovalo najmä v noci a cez víkendy. Úse-
kom v závislosti od dňa v týždni a ročného 
obdobia prejde denne od 32.000 do 45.000 
vozidiel. Cieľom modernizácie a implemen-
tácie moderných bezpečnostných prvkov je v 
prípade potreby zabrániť nehodám, ochrániť 
zdravie a minimalizovať škody na majetku.

Modernizácia západnej D1 sa končí
DOPRAVA /

Zdroj/ TASR

Slovensko a Taiwan plánujú výrazne posilniť 
ekonomickú spoluprácu

INOVÁCIE /

Slovensko a Taiwan plánujú výrazne 
posilniť ekonomickú spoluprácu. Ako 
priblížil štátny tajomník Ministerstva 

hospodárstva SR Karol Galek, budúcnosť 
spolupráce vidí najmä v oblasti priemy-
selných inovácií, výskumu a vývoja, ale aj 
digitalizácie či alternatívnej mobility. Oba 
krajiny zároveň podpísali niekoľko spoloč-
ných memoránd. Tie by mali pomôcť rozvoju 
vzťahov v oblastiach vesmírnej spolupráce, 
elektromobility, turizmu, digitalizácie malých 
a stredných podnikov, vedeckých parkov či 
smart cities.

„Som presvedčený, že to vytvorí základ pre 
budúcu spoluprácu nielen na tej našej úrovni, 
ale najmä na tej podnikateľskej,” uviedol 

Galek. Zdôraznil, že Taiwan je druhý najväčší 
ázijský investor na Slovensku. Preinvestoval 
u nás viac ako 500 mil. eur a vytvoril vyše 3 
000 pracovných miest. Vzájomné rokovania 
budú pokračovať, a už v decembri sa usku-
toční prvé zasadnutie komisie pre hospodár-
sku spoluprácu v Taipeji.

Ako doplnil štátny tajomník Ministerstva 
pre hospodárske záležitosti Taiwanu Chern-
chyi Chen, Slovensko na nich urobilo dojem 
svojou technologickou vyspelosťou. „Pre 
nadmi stoja nesmierne príležitosti,” zhodnotil 
s tým, že spoluprácu chcú pozdvihnúť na 
vyššiu úroveň. Podľa reprezentanta Taipejskej 
kancelárie v Bratislave Davida Nan-Yang Lee 
chcú spoluprácu rozšíriť na nové sektory.

Zdroj/ SITA
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•  zvyšovanie efektivity naklada-
nia s odpadmi z ekologického aj 
nákladového hľadiska;

• zber údajov, ktoré umožňujú 
optimalizovať náklady na zvoz 
odpadu;

• motivácia občanov k znižovaniu 
celkového objemu komunálneho 
dopadu dôsledným separovaním 
papiera, plastov a bioodpadov;

• eliminácia zvyšovania cien za 
likvidáciu komunálneho odpadu 
pre mesto, ako aj zvyšovania vlast-
ných poplatkov občanov za odvoz 
odpadu;

• zvyšovanie množstva materiálovo 
aj energeticky využiteľných zložiek 
odpadov;

• znižovanie množstva odpadov na 
skládkach.

V Trnave je aktuálne spustená skúšobná 
prevádzka služby Moje smeti, elek-
tronická evidencia výsypu odpadov 

v lokalitách:  Špiglsál, Tulipán, Modranka, 
Kopánka, Vozovka, Vajslova a Centrum.

FCC Trnava spoločne s Mestom Trnava 
a v súčinnosti s občanmi vybraných lokalít 
zabezpečila počas novembra a decembra vo 
vybraných trnavských mestských častiach 
pasportizáciu a digitalizáciu  zberných nádob 
RFID čipmi. Ide o označenie nádoby uni-
kátnym kódom s RFID technológiou. Nová 
on-line služba automatického sledovania 
výsypu odpadových nádob „Moje smeti“ je 
momentálne v skúšobnej prevádzke. Pláno-
vaný termín spustenia ostrej prevádzky je 
február 2022.

Aktuálne sú RFID čipy umiestnené na viac 
ako 90% smetných nádob. K 1.decembru 
2021 bol počet pasportizovaných nádob v 
mestských častiach Trnavy 18 958 kusov. 
Systém, ktorý aktuálne pracuje v skúšobnej 
prevádzke, priebežne  monitoruje a spraco-
váva informácie o výsypoch smetných nádob 
a hmotnosti odpadu v nich.

Automatická evidencia objemu a hmot-
nosti odpadu podľa popisných čísel je zabez-
pečená prostredníctvom skenovania RFID 
čipov (Radio Frequency Identification) na 

smetných nádobách špeciálnymi anténami 
umiestnenými na zvozových vozidlách. 
Systém Watchdog je nainštalovaný v pia-
tich vozidlách a dynamické váhy na štyroch 
vozidlách v Trnave.

Systém monitoruje výsyp každej smetnej 
nádoby, vrátane hmotnosti odpadu v nej. 
Súčasne presne zaznamenáva všetky akti-
vity zvozových vozidiel a zvozové trasy. 
Evidenčný softvér spracováva zozbierané 
údaje v reálnom čase a umožňuje ďalšie 

vyhodnocovanie a optimalizáciu každoden-
ného riadenia zvozu odpadu. K vlastným 
údajom budú mať prístup aj občania, a to 
prostredníctvom webového klientskeho por-
tálu Moje smeti s vlastným „odpadovým“ 
kontom. Do svojho konta sa občania dostanú 
po registrácii v systéme.

Občania si môžu na portáli priebežne sle-
dovať vlastnú produkciu odpadu za svoju 
domácnosť v jednotlivých komoditách, 
vrátane odpadu, ktorý zaniesli do zberného 
dvora. Môžu si tiež overiť presný čas výsypu 
svojich nádob a porovnať mieru svojho trie-
denia voči priemeru v meste.

Mestá a obce majú vďaka portálu kom-
plexný prehľad o odpadoch – nádobách aj 
uskutočnených zvozoch v rámci svojej samo-
správy k dispozícii na centrálnom mieste.

Pre lepšiu názornosť fungovania systému 
sú občanom aj obciam k dispozícii inštruk-
tážne videá a materiály. Nové riešenie prináša 
atraktívny a užívateľsky jednoduchý dizajn. 
Webový portál je prístupný odkiaľkoľvek, 
stačí mať internetové pripojenie. On-line pre-
nos údajov so zvozových vozidiel na server 
umožňuje rýchle spracovanie údajov a gene-
rovanie rôznych druhov hodnotiacich zostáv.

Moje smeti – smart riešenie  
pre Trnavu

ODPADY /

Zdroj/ TRNAVA
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Mesto Prešov predstavilo nové logo 
a slogan, ktoré prepájajú históriu 
so súčasnosťou. Mesto Prešov 

po prvýkrát ukázalo verejnosti nové logo, 
ktoré je modernejším ekvivalentom mest-
ského erbu. Radnica ho bude využívať najmä 
pri prezentovaní aktivít, podujatí a diania v 
živote mesta.

Nové logo mesta Prešov sa v základnej 
verzii skladá z troch farieb – červenej, bielej 
a zlatej. Logo pripomína tvar klasického erbu, 
pričom jeho nosným prvkom je podkova, 
ktorá symbolizuje históriu, tradíciu a remeslo 
v prepojení s atribútmi súčasnej doby, kto-
rými sú múdrosť, šťastie a sila.

„Mojou snahou bolo, aby výtvarná a 
vizuálna podoba loga mesta Prešov bola 

jednoduchá, zrozumiteľná a ľahko apliko-
vateľná. Keďže Prešovčanov zvyknú obyva-
telia okolitých miest nazývať „koňare“, ako 
ideový základ pre logo  som použil podkovu 
a štylizovanú formu mestského erbu. Ich pre-
pojením vznikol tento jedinečný vizuál,“ 
uviedol autor loga Rastislav Uličný.

Mesto Prešov predstavilo nové logo a slo-
gan, ktoré prepájajú históriu so súčasnosťou 
„O vytvorení loga pre mesto Prešov sme uva-
žovali už niekoľko rokov, avšak uvedomovali 
sme si, že musí byť moderné a zároveň nad-
časové, aby sa dalo používať dlhodobo. O to 
viac ma teší, že vďaka spolupráci s pánom 
Uličným a jeho agentúrou dozrela táto myš-
lienka až do podoby, ktorú vidíte dnes. Dovo-
lím si povedať, že máme logo, na ktoré môžu 
byť všetci Prešovčania právom hrdí,“ uviedla 

primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Nové logo je vizuálnym a emocionálnym 
podpisom mesta Prešov. Definuje jeho cha-
rakter a obraz, a zároveň vytvára vzťah s 
jeho obyvateľmi. Logo má totiž schopnosť 
ľahšie sa priblížiť k ľuďom, a to najmä k 
mladšej generácii.

Spolu s logom sa pevnou súčasťou identity 
mesta Prešov stáva aj nový slogan „Ľuďmi 
podkuté mesto,“ ktorý taktiež vytvoril Ras-
tislav Uličný. Slogan popisuje významnú 
časť histórie mesta a zároveň je odkazom na 
netradičnú prezývku jeho dobre podkutých 
obyvateľov.

Mesto Prešov predstavilo nové logo a 
slogan, ktoré prepájajú históriu so súčas-
nosťouJedným z významných historických 
symbolov v dejinách mesta Prešov bol 
miestny štátny žrebčinec. Založili ho v roku 
1859 a jeho história sa písala viac ako 100 
rokov. Počas jeho najväčšej slávy vyhral kôň 
Nestor slávnu Veľkú pardubickú. Žrebčinec a 
kone zanechali mestu nielen spomienky, ale 
aj netradičnú prezývku „koňare“, na ktorú 
sú Prešovčania dodnes právom hrdí. Práve 
symbol konskej podkovy sa stal jedným zo 
základných prvkov, s ktorými pracoval autor 
pri vytváraní loga aj samotného sloganu. 
Ich tvorca Rastislav Uličný je rodákom z 
prešovského regiónu, a preto sa rozhodol, že 
logo a slogan mestu daruje.

Mesto Prešov predstavilo nové logo a slo-
gan, ktoré prepájajú históriu so súčasnos-
ťou„História Prešova až po súčasnosť má 
dlhý zoznam výnimočných ľudí, na ktorých 
môže byť mesto právom hrdé. Mesto totiž 
netvoria len domy a ulice, ale tvoria ho pre-
dovšetkým ľudia, ktorí dodávajú mestu život 
a energiu. Práve ľudia mesto prezentujú a 
vytvárajú jeho charakter. Svojou šikovnosťou 
robia mesto lepším, krajším a zaujímavejším 
miestom pre život. Preto môžeme s hrdosťou 
povedať, že Prešov je ľuďmi podkuté mesto,“ 
dodal autor loga a sloganu.

Prešov predstavil nové 
logo a slogan

SAMOSPRÁVA /

Zdroj/ Prešov
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Kežmarok sa chce zmeniť na inteligentné 
mesto, plánuje miliónovú investíciu 

SMART CITIES /

Takmer jeden milión eur pôjde v Kež-
marku do zavedenia inteligentných 
technológií, ktoré poslúžia mestu a 

jeho obyvateľom. Týkajú sa verejného osvet-
lenia, priechodov pre chodcov, parkovacieho 
systému, kamerového systému a manažmentu 
odpadov. Samospráva chce na tento účel vyu-
žiť eurofondy. Projekt spočíva v prepojení 
viacerých inteligentných systémov, ktorých 
aktivity budú na seba navzájom naviazané, 
prepojí ich jeden riadiaci či ovládací systém 
nastavených procesov. Vyplýva to z ozná-
menia zverejnenom vo vestníku Úradu pre 
verejné obstarávanie.

Premenu mesta Kežmarok na takzvané 
Smart City, teda inteligentné mesto, avizoval 
jeho primátor Ján Ferenčák ešte v roku 2017. 
Samospráva postupne prechádza k poskyto-
vaniu služieb obyvateľom digitálnou formou 
v súlade s informatizáciou verejnej správy. 
To sa týka najmä prenesených kompetencií 
zo štátnej správy. „Mesto a prislúchajúca 
samospráva má v kompetencii viacero služieb 
pre občanov, ktoré pre nich riešia otázku 
bezpečnosti, dopravy, životného prostredia, 

kultúry, vzdelávania a iných. Väčšina týchto 
služieb je zastaralého charakteru a nenesú v 
sebe žiadne prvky informatizácie typickej pre 
21. storočie,“ vysvetlilo potrebu zmeny mesto, 
ktoré chce dobehnúť trendy zo zahraničia.

V rámci verejného osvetlenia chcú v meste 
vymeniť a inštalovať nové LED osvetlenie. 

Nahradí súčasné, ktoré sa skladá zo sodíko-
vých výbojok. Podľa mesta sa tým zabezpečí 
lepšia intenzita osvetlenia a zároveň sa znížia 
náklady na jeho prevádzku. Modernizácia a 
inštalácia prvkov IoT, takzvaného internetu 
vecí, zabezpečí zvýšenie bezpečnosti chod-
cov. Samospráva by rovnako chcela zefek-
tívniť systém parkovania v meste. Smart 
technológie by mali v tomto prípade parko-
vanie urobiť transparentnejším pre reziden-
tov aj návštevníkov. „Transparentnosť bude 
spočívať najmä v dodržiavaní vyhradených 
miest pre rezidentov, oprávnenosti parkova-
nia na vyhradených miestach a všeobecnom 
dodržiavaní pravidiel parkovania,“ vysvetlila 
radnica. Úprava kamerového systému by mala 
viesť k zvýšeniu bezpečnosti Kežmarčanov 
i návštevníkov, a rovnako umožniť sledo-
vanie dopravnej situácie. V rámci odpado-
vého hospodárstva si kladie mesto za cieľ 
zabezpečiť adresnosť pôvodcov odpadov 
prostredníctvom moderných technologických 
prvkov, rovnako aj zber dát o tvorbe odpadu 
a ich využívanie pri motivácii obyvateľov v 
oblasti odpadu.

Zdroj/ SITA

Mesto Skalica plánuje zaviesť 
moderné technológie na riešenie 
inteligentnej parkovacej politiky 

v centrálnej mestskej zóne prostredníctvom 
parkovacích senzorov. Projekt bude financo-
vaný z eurofondov.

„Jednou z priorít nášho mesta je zlepšova-
nie parkovacej infraštruktúry a transparent-
nejšie parkovanie pre občanov a návštevníkov 
mesta. Práve tento projekt umožní okamžité 
riešenie nepovoleného obsadenia vyhrade-
ných parkovacích miest napríklad pre ZŤP, 
a zároveň umožní efektívnu navigáciu na 
voľné parkovacie miesta,“ povedala primá-
torka Skalice Anna Mierna. V rámci tohto 

riešenia osadia 528 senzorov na parkovacích 
miestach. Časť z tých, ktoré sú určené pre 
ľudí so zdravotným postihnutím, bude aj 
na sídliskách. Súčasťou projektu bude tiež 
inštalácia štyroch meteostaníc, ktoré budú 
informovať o aktuálnej meteorologickej situ-
ácii vo vybraných lokalitách mesta a okolia. 
Umiestnené budú v centre mesta, v priemy-
selnej zóne, v prístave Skalica na Baťovom 
kanáli a v Zlatníckej doline. Projekt by mali 
podľa informácií skalickej radnice realizo-
vať od začiatku budúceho roku, kompletne 
dokončený má byť do polovice roku 2023.

Mesto Skalica má na rok 2022 naplá-
nované aj ďalšie investičné projekty. Ako 

informovala radnica v tlačovej správe, budú 
medzi nimi aj projekty vodozádržných opat-
rení, obnovy strechy Domu kultúry či zelená 
strecha na troch pavilónoch Materskej školy 
na Clementisovej ulici.

Moderné technológie majú zlepšiť 
možnosti parkovania v centre 
Skalice

SMART CITIES /

Zdroj/ SITA
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Senická radnica už vlani avizovala, že 
má ambíciu predaj parkovacích kariet 
pre občanov zjednodušiť a zrýchliť. 

Počas predchádzajúcich mesiacov pracovala 
na systéme, ktorý ich zaobstaranie umožní 
jednoduchšie a komfortnejšie. Parkovacie 
karty na dočasné parkovanie v meste Senica 
na rok 2022 si môžu občania kúpiť z pohodlia 
domova, bez čakania v rade, bez obmedzenia 
úradnými hodinami, 24 hodín denne, 7 dní v 
týždni prostredníctvom portálu datamesta.
senica.sk. Ďalšou novinkou je platnosť par-
kovacej karty, ktorá sa už nebude odvíjať 
od konca príslušného kalendárneho roka, 
ale ako ročná odo dňa zakúpenia. Ďalšou 
zmenou je, že nové parkovacie karty na rok 
2022 už nebudú mať fyzickú podobu, naprí-
klad nálepky, ale ostávajú len v elektronickej 
podobe zaregistrované v systémoch mesta. 
Odpadá teda povinnosť jej lepenia na čelné 
sklo alebo umiestňovania potvrdenia o jej 
zakúpení na viditeľné miesto v aute.

Cieľom spustenia portálu datamesta.
senica.sk, kde sa občan na základe e-ma-
ilovej adresy zaregistruje, je zefektívnenie 
komunikácie medzi mestom a verejnosťou, 
aby potrebné záležitosti, akou je aj zakúpenie 
si parkovacej karty, vybavili občania rýchlo 
a pohodlne. Portál v súčasnosti umožňuje 
požiadať o vydanie virtuálnej parkovacej 
karty, sledovať stav žiadosti a zrealizovať 
platbu. Pracuje sa však aj na ďalšom rozši-
rovaní služieb. Sekcia „Moja zóna“ v blízkej 
budúcnosti umožní zaregistrovaným použí-
vateľom prístup k vlastným údajom evido-
vaných mestom.

„Schválením nového znenia VZN o parko-
vaní sme sledovali najmä zmenu z fyzickej 
nálepky na virtuálnu parkovaciu kartu. Záro-
veň zmena na tristošesťdesiatpäťdňovú parko-
vaciu kartu bude pre mnohých výhodnejšia. 
Kedykoľvek si človek kúpi auto, vymení 
vozidlo, presťahuje sa, už nebude musieť 
riešiť trebárs v polovici roka, akú kartu sa mu 
oplatí kúpiť,“ vysvetľuje najväčšie zmeny a 
novinky primátor Senice Martin Džačovský. 

„Tento rok predpokladáme nápor na nový 
portál datamesta.senica.sk najmä koncom 
decembra, no zavedením 365-dňovej karty 
by sa mal nákup parkovacích kariet postupne 
rozložiť na obdobie celého roka,“ dodáva 
primátor.

Portál funguje nielen na počítači, ale je 
plne prispôsobený aj pre mobilné zariadenia 
typu telefón a tablet. 

„V prípade, že občan nedisponuje e-mai-
lom, bude si môcť parkovaciu kartu zakúpiť 
klasickým spôsobom v pokladni MsÚ Senica 
na základe predloženia všetkých potrebných 
dokladov a následnej úhrady príslušnej sumy. 
Apelujeme však na všetkých, aby v čo naj-
väčšej možnej miere využili online spôsob 
zakúpenia parkovacej karty a zaregistrovali 
sa do systému datamesta.senica.sk a kartu si 
opatrili bez potreby osobnej návštevy mest-
ského úradu. Ušetria si tým nielen čas, ale 
aj ochránia zdravie,“ dodáva M. Džačovský.

Registrácia do portálu datamesta.senica.sk

Pre vstup do portálu datamesta.senica.
sk je na začiatku potrebná registrácia pro-
stredníctvom e-mailovej adresy. Keďže v 
systéme budú uvádzané osobné údaje evido-
vané v systéme mesta, je dôležité overenie 
totožnosti občana. Ten pri registrácii vyplní 

vstupný formulár, kde uvedie svoj prístu-
pový e-mail a svoje základné údaje spolu 
s odfoteným občianskym preukazom. Po 
odoslaní registrácie zodpovedný pracovník 
mestského úradu údaje overí a prístup prepojí 
s osobou v databáze mesta, čím táto osoba 
získa možnosť využívať elektronické služby 
mesta. Informáciu o úspešnej registrácii do 
portálu dostane občan e-mailom. 

Prvou dostupnou službou je možnosť zakú-
penia si elektronickej známky na dočasné 
parkovanie v meste Senica. Pri využívaní 
ďalších služieb, ani pri nákupe parkovacej 
karty v ďalších rokoch už registrácia nebude 
potrebná. Po overení totožnosti občana bude 
foto občianskeho preukazu automaticky zo 
systému mesta vymazané.

Parkovaciu kartu v 
Senici vybavíte online

SAMOSPRÁVA /
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