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Cieľ Švédska dosiahnuť 50 % obnovi-
teľnej energie v roku 2020 dosiahla 
krajina o osem rokov skôr. V roku 

2020 totiž až 60 % energie vo Švédsku 
pochádzalo z obnoviteľných zdrojov. V rámci 
EÚ je to najväčší podiel obnoviteľnej energie. 
V priemere je v EÚ podiel vyše 22 %. 

Vnútroštátna doprava dosiahla 32 % obno-
viteľnej energie, čo prekročilo minimálny 
cieľ EÚ o 10 %. EÚ si stanovila cieľ stať sa 

Švédsko využíva už  
50 % obnoviteľných 
zdrojov

STRUČNE /

klimaticky neutrálnou do roku 2050 pričom 
sa spotreba obnoviteľnej energie  v regióne 
od roku 2004 zdvojnásobila. 
Najväčší nárast zaznamenala spotreba biopa-
lív, ktorá bola najmä v priemysle a doprave. 
Druhý najväčší nárast spotreby energie 
zaznamenala veterná energia, po ktorej nasle-
dovali tepelné čerpadlá. Spotreba energie 
vo Švédsku sa od roku 2005 znížila zo 413 
na 396 TWh, a to aj napriek tomu, že počet 

Na kontajnerových stojiskách v Brezne 
Technické služby postupne vyme-
nia klasické zámky za elektronické. 

Mesto pristúpi k tomuto kroku z dôvodu ich 
poškodzovania neprispôsobivými obyvateľmi 
a znemožní tak vstup do objektu nepovola-
ným osobám. 

Mesto sa ešte v roku 2015 rozhodlo pre 
jednoznačné riešenie ako chrániť životné 
prostredie a udržiavať čistotu na sídlis-
kách. Zámerom breznianskej samosprávy 
pri výstavbe uzamykateľných prístreškov 

Kontajnery v Brezne 
budú na čip

určených na uskladnenie odpadu bolo 
zabrániť znečisťovaniu okolia a zamedziť 
prístup nepovolaným osobám. Napriek 
tomu, že obyvatelia sa snažia udržiavať 
čistotu a poriadok, pri vynášaní odpadkov 
mnohokrát nájdu vylomené dvere a poško-
dené zámky. „Sú v nich napchaté zápalky, 
kúsky dreva, žuvačky či sú zalepené 
sekundovým lepidlom. V celom objekte je 
neporiadok, ktorý po sebe zanechajú nepri-
spôsobiví občania pri prehľadávaní smet-
ných košov,“ uviedol riaditeľ Technických 
služieb Lukáš Jeremiáš. Mesto sa preto 
rozhodlo pristúpiť k výmene klasického 
zámku za elektronický, a tým znemožniť 
vstup do objektu cudzím ľuďom.
V Brezne je vybudovaných dovedna 47 
kontajnerových stojísk a v extraviláne 21. 
Zámky na čipové otváranie sú už nainšta-
lované na 9 kontajnerových stojiskách, a to 
na uliciach Krčulova, Malinovského, Cle-
mentisa, Fr. Kráľa, MPČĽ. „Minulý týždeň 
sme začali s výmenou na uliciach Fraňa 
Kráľa, a to pre bytové 3 – 13, postupne 
prejdeme na ŠLN,“ dodal šéf techničiarov 
so slovami, že obyvatelia si tak už vstupnú 
bránu odomknú priložením čipového kľúča.

Zdroj/ Smart City Sweden, Brezno

už o pár dní sme sa mali stretnúť a osobne 
spolu diskutovať o tom, ako z našich obcí 
spraviť lepšie miesta na život. Žiaľ, len nie-
koľko stoviek kilometrov od našich hraníc 
sa teraz odohrávajú udalosti, v ktorých o 
život ide – a preto sme sa rozhodli naše dlho 
plánované stretnutie odložiť.

Tradičná konferencia Smart Cities Klubu 
bola už vo vysokom štádiu príprav. Koncom 
marca sme na jej siedmom ročníku plánovali 
privítať zástupcov miest a obcí ako i odborní-
kov, ktorí sa venujú inováciám, inteligentným 
riešeniam a pretváraniu moderných urbanis-
tických vízií na skutočnosť. Na toto stretnutie 
sme sa veľmi tešili. Po rokoch pandémie, keď 
sme mohli diskutovať len sprostredkovane 
a online, sme sa konečne chystali na živú 
debatu, ktorá nás vždy posúva vpred.

Bohužiaľ, ruská invázia na Ukrajinu a 
vojna, má ozveny aj na Slovensku. Spolu so 
zástupcami členských miest teraz nemôžeme 
hovoriť o budúcnosti – humanitárnu krízu a 
akútne problémy, ktoré so sebou priniesla, 
treba riešiť dnes a s nasadením všetkých síl. 
S veľkou ľútosťou preto konferenciu musíme 
posunúť. Mrzí nás to, no v tejto chvíli iná 
možnosť nie je.

Pevne však verím, že toto utrpenie v sused-
nej krajine sa čoskoro skončí..

Potom bude znova priestor na to, aby sme 
sa venovali otázkam rozvoja našich miest. 
Nový termín konferencie intenzívne riešime 
a určite vám dáme vedieť kedy bude. Verím, 
že to bude čím skôr.

Miloslav Jurík
predseda Smart Cities klubu

Vážení priatelia,

NA ÚVOD/
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• Rubrika Rozhovory s primátormi ukazuje súčasný stav prístupu slovenských, ale aj zahraničných miest k 
problematike Smart Cities. Pretože mestá si v tejto oblasti nekonkurujú, ale inšpirujú sa navzájom. 

• V rámci rubriky Rozhovory s primátormi sme v prvom kole položili rovnaké otázky primátorom miest – 
členom Smart Cities klubu.Na záver – keď získame prehľad o potrebách, požiadavkách a zámeroch miest 
-  urobíme okrúhly stôl primátorov, kde formou diskusie s predstaviteľmi štátnej správy spoločne vyhod-
notíme aktuálnu ponuku štátu pre modernizáciu  a rozvoj miest a navrhneme formou odbornej tematick-
ej pracovnej skupiny príslušným ministerstvám oblasti, ktoré by boli vhodné na podporu z EŠIF, z plánu 
obnovy, prípadne iných finančných zdrojov. Budeme viesť diskusiu s predstaviteľmi finančného sektora  
zameranú na zlepšenia  kvality a  dostupnosti finančných služieb pre mestá a obce. Budeme spoločne s 
mestami a bankami hľadať originálne riešenia zamerané na využitie inovatívnych finančných nástrojov v 
práci miest a obcí.

Rozhodli ste sa viesť vaše mesto ces-
tou moderného rozvoja. Ste členmi 
Smart Cities klubu. Vedeli by ste 

povedať tri základné oblasti, ktorým sa z 
rozvojového hľadiska venujete?

Mesto Šaľa sa pred takmer ôsmimi rokmi 
vydalo na cestu smart mobility. Tá je prvou z 
oblastí, pretože zaťaženie životného prostre-
dia dopravou v našom meste, pre chýbajúci 
obchvat, je extrémne. V roku 2015 sme obsta-
rali dva elektromobily pre výkon činnosti 
mestskej polície. O dva roky neskôr začal v 
rámci MHD premávať v Šali elektrobus a 
ďalší rok sa nám podarilo z externých zdrojov 
obstarať elektromobil pre potreby výkonu 
činností mestského úradu.  Na toto nadväzuje 
výstavba nabíjačiek pre elektromobily.

Druhou z oblastí je životné prostredie. V 
roku 2018 sme vybudovali v mestskej časti 
Veča, z prostriedkov EŠIF, 17 stojísk s polo-
podzemnými kontajnermi s monitorovacími 
senzormi naplnenosti. Vďaka aplikácii môžu 
obyvatelia sledovať naplnenosť a dostupnosť 
najbližších stojísk cez mobilnú aplikáciu. 
Vďaka senzorom naplnenosti je možná aj  
optimalizácia trás vývozov. V roku 2021 
sme doplnili ďalšie tri stojiská v Šali. V troch 
etapách prešla modernizáciou aj sústava 
verejného osvetlenia. Celkovo sa vymenilo 
1913 ks svietidiel, vybudoval sa centrálny 
riadiaci a monitorovací systém, využíva sa 
systém stmievania, je jednoduchšia diag-
nostika a hlásenie porúch, ale najmä sme 
znížili spotrebu elektrickej energie na pre-
vádzku siete verejného osvetlenia o takmer 
53 % (za 7 rokov). Pozitívnym vplyvom na 

životné prostredie je úspora emisií CO2. V 
tejto oblasti sme realizovali aj iné menšie 
kroky, ako napr. aplikácia menších zelených 
striech či riadená výmena vzduchu pri rekon-
štrukcii objektu mestského úradu.

Momentálne realizujeme najrozsiahlejší 
projekt „Šaľa na ceste k zmierňovaniu 

klimatických zmien“, spolufinancovaný z 
Nórskych fondov. Projekt je zameraný na zní-
ženie vplyvu klimatických zmien na území 
mesta prostredníctvom výsadby novej zelene, 
tepelnou izoláciou budov a znižovaním emisií 
CO2 vo vzduchu. 

Treťou z oblastí je smart bezpečnosť. 
Projekt Moderné technológie-Šaľa na ceste 
SMART, spolufinancovaný cez OPII, pova-
žujeme za prierezový projekt, vďaka ktorému 
sa Mesto Šaľa stane SMART mestom 21. 
storočia. Prináša totiž inteligentné riešenia 
v oblasti dopravy, životného prostredia i 
bezpečnosti. Projekt je vo fáze verejného 
obstarávania. Jeho praktickým prínosom 
bude vybudovaný dispečing a IKT platforma 
na prepojenie informačných systémov, exter-
ných senzorov a zariadení pre získavanie a 
ukladanie dát, pokročilú analýzu a ich pre-
zentáciu. Zamerali sme sa na monitoring 
kvality ovzdušia cez senzorové stanice, ale 
aj manažment parkovania a statickej dopravy. 
Inteligentné kamery zabezpečia možnosti 
analýzy situácií, hľadania vozidiel, či osôb, 
získavania dát pre ďalšie rozhodovanie. 

Téma Smart Cities je bezpochyby  
témou vyjadrujúcou spoločenskú zod-
povednosť. Ako vám v tom pomáhajú 
súčasné eurofondy?

V rámci projektov wifi4EU a wifi pre teba 
sme v meste vybudovali množstvo prístu-
pových bodov pre bezplatný internet. Ako 
som už spomínal, kľúčový projekt moder-
ných technológií pre Smart riešenie v našom 
meste je spolufinancovaný z eurofondov. 

Primátor Šale Jozef Belický 
je fanúšikom smart riešení

ROZHOVORY S PRIMÁTORMI /
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Pokračovanie zo strany 3

Okrem toho máme podanú ďalšiu žiadosť na 
zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta. 
Informatizácia a využívanie nových tech-
nológií totiž neprinášajú len pozitíva, ale aj 
ohrozenia a preto je potrebné napredovať aj 
v oblasti IT bezpečnosti. 

Prebieha nové programové obdobie 
EŠIF, pripravuje sa financovanie prostred-
níctvom Plánu obnovy. Čo by ste uvítali z 
hľadiska zamerania financovania jednak 
smart aktivít vo vašom meste, prípadne 
čo by ste uvítali z hľadiska financovania 
aktivít zameraných na zlepšenie kvality 
života obyvateľov vášho mesta. Čo by vám 
pomohlo napĺňať vaše plány

V každej oblasti života je možné nájsť a 
implementovať väčšie či menšie smart rieše-
nia. Či už si v rámci revitalizácie verejných 
priestranstiev zvolíte smart lavičku, pri veľ-
kom zimnom štadióne môžete použiť smart 
prvky pri prevádzke budovy, ale aj bez infor-
mačných technológií sa dajú využiť chytré 
riešenia na zadržiavanie vody v území. V 
rámci nového programového obdobia 2021-
2027 by som uvítal, keby sa už reálne začalo s 
možnosťami čerpania, aby sa neustále neme-
nila metodika tvorby stratégie regiónov, ktorá 
má byť kľúčová pre budúce čerpanie fondov. 
Nenaplnili sa sľuby týkajúce sa toho, že sa 
už nebudú robiť projektové dokumentácie 
dopredu. Táto požiadavka je stále aktuálna, 
preto by som bol rád, keby sa myslelo na 
finančnú pomoc pre samosprávy už aj pri 
príprave projektových dokumentácií. V euro-
fondoch sa žiaľ opomína oblasť základnej 
infraštruktúry. Napriek tomu, že máme už 
niekoľké programové obdobie, investičný 
dlh na základnej infraštruktúre je časovanou 
bombou naprieč celým Slovenskom, najmä 
čo sa týka vodovodnej a kanalizačnej siete. 
Nutnosť rekonštrukcie ciest a chodníkov je 
evidentne pálčivá téma každej samosprávy, 
nehovoriac o stave mostov na Slovensku, 
nevynímajúc ten v našom meste. Črtá sa, že 
doteraz z EÚ fondov vynechaná športová 
infraštruktúra, bude jednou z podporova-
ných aktivít. Naše mesto má v tomto smere 
mnoho potrieb a priorít, preto túto informá-
ciu vnímame veľmi pozitívne. Potrebujeme 
zrekonštruovať technológie a samotný objekt 
plavárne, vybudovať celoročne využiteľný 
zimný štadión založený na moderných tech-
nológiách, ktorý by mal nahradiť otvorenú 

ľadovú plochu chladenú stále čpavkom.  Šaľa-
nia potrebujú obnoviť kúpalisko v meste, kde 
by malo vyrásť športovo-relaxačné centrum 
aj s ubytovacími kapacitami. Naši skvelí špor-
tovci, ale aj športujúca verejnosť, naplno vyu-
žívajú všetky dostupné športoviská a preto 
dozrel čas na ďalšiu multifunkčnú trénin-
govú halu. V plánoch máme aj multifunkčné 
ihrisko do poslednej ZŠ, ktorá takéto ihrisko 
ešte nemá. Medzi občanmi je veľmi žiadaný 
atletický ovál a ďalšie športoviská. Okrem 
športovej oblasti je prioritou rozvoj a podpora 
nemotorovej dopravy, teda vybudovanie siete 

vnútromestských cyklotrás a aj napojenie na 
okolité obce. V každom z týchto zámerov 
samozrejme máme záujem implementovať 
najnovšie moderné technológie, veď takéto 
investície sú na niekoľko rokov.

Spolupracujete pri príprave a reali-
zácii projektov vášho mesta z okolitými 
obcami, alebo sa skôr zameriavate na 
vlastný rozvoj?

Samozrejme spolupracujeme s obcami v 
rôznych oblastiach. Tak ako sme spojili sily 
pri presadzovaní obchvatu mesta Šaľa, rov-
nako spolupracujeme v rámci strategicko-plá-
novacieho regiónu Okres Šaľa. Pripravujeme 
aj projekt cyklistickej komunikácie spájajúcej 
naše mesto so susednou obcou Diakovce.  

Založili sme aj združenie obcí Cyklotrasa 
Dolné Považie, ktorého cieľom je zabezpečiť 
cyklistickú infraštruktúru spájajúcu obce 
na trase Šaľa – Kolárovo. Samozrejme si 
vymieňame informácie aj v rámci riešení 
bežných samosprávnych problémov z kaž-
dodenného života.

Podľa našich informácií – nie všetky 
mestá a obce sú nadšené z financovania 
projektov prostredníctvom eurofondov – 
niektorí ich považujú za príliš zdĺhavé v 
príprave, iní hovoria o nevhodnom zame-

raní – často sa nezhoduje s tým ,čo by 
chceli a potrebovali mestá financovať. 
Vedeli by ste si predstaviť väčšiu ponuku 
finančných produktov – dlhodobých, ale 
návratných – najmä na dlhodobo finančne 
návratné aktivity – prípadne ktoré aktivity, 
projekty by ste takto chceli financovať?

Ak sa porovnáme s inými štátmi EÚ pri 
téme financovania projektov prostredníc-
tvom eurofondov, môžeme mať dojem, že 
si niekedy Slovensko vytvára vlastné pre-
kážky.  Chceme vždy viac potvrdení, chceme 
dopredu projektové dokumentácie na reali-
záciu aj s povolením, aj keď len zlomok sa 
dostane do financovania. Chceme vždy viac 
limitov ako by sme možno museli, všetko 
si nalinajkujeme a pritom ten bežný život 

ROZHOVORY S PRIMÁTORMI /
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Pokračovanie zo strany 4

nie je možné predvídať. Projekty zápasia 
napríklad s infláciou, ktorú eurofondy ako 
keby nevnímali. Veď niektoré projekty sa 
dostanú do realizácie, resp. prefinancovania, 
až o niekoľko rokov po predložení žiadosti. 
Okrem toho, vždy, nech je akokoľvek dobrá 
projektová dokumentácia, sa objavia aj veci, 
ktoré jednoducho pri rekonštrukciách, ale 

aj novostavbách, sa nedajú predvídať a tie 
vždy zaplatia samosprávy z vlastných zdrojov. 
Preto, ak by mali ostať striktné podmienky 
financovania aj napr. pri uvažovaných návrat-
ných prostriedkoch, potom je jednoduchšie 
si požiadať o návratné zdroje z bánk, ktoré 
nemajú toľko podmienok a administratívnej 
záťaže ako projekty EÚ. Finančne návratné 
aktivity najmä v energetike majú už predsa 
svoje nástroje financovania, napr. cez garan-
tovanú energetickú službu, ktorá je založená 
práve na financovaní aktivít z budúcich 
dosiahnutých úspor. 

Čo sa týka eurofondov z pohľadu zame-
rania, áno, na niektoré výzvy samosprávy 
nereflektujú. Dôvod je praktický - ak máte vo 
výzve na zníženie emisií tuhých látok opráv-
nenú výmenu kotla využívajúceho uhlie za 
kotol na plyn či iný zdroj, ale zároveň nemáte 
oprávnený výdavok na vybudovanie plynovej 
prípojky, tak sa samozrejme nikto neprihlási. 
Stále sa máme čo učiť v rámci eurofondov, 
ale prečo treba každé programové obdobie 
začať tým, že sa všetko „prekope“? Keď 
už aj niečo fungovalo a ľudia sa naučili s 
tým pracovať, tak sa vymyslí úplne niečo 
nové, nové štruktúry, nové stratégie. Potom 
sa cítime všetci od začiatku stratení. Pritom 
zber projektových zámerov od obcí prebieha 
neustále, teda tok informácií smerom z dola 
hore je - aktivity, ktoré samosprávy potre-
bujú prefinancovať, sú známe. Ide hlavne 

o financovanie infraštruktúry miest a obcí, 
či už technickej, sociálnej, kultúrnej, škol-
skej, športovej, atď. Eurofondy pomáhajú 
pri rozvoji miest a obcí, ale podmienky ich 
čerpania by sa mali zjednodušiť. Obnova by 
išla ďaleko rýchlejšie.

S akými nosnými témami pôjdete do 

tohtoročných komunálnych volieb? Čo 
považujete aktuálne za dôležité pre roz-
voj mesta? 

Mojou snahou je urobiť všetko preto, aby 
mesto Šaľa bolo obľúbeným miestom pre 
bývanie, rodinný život, vychovávanie detí. 
Na to je v prvom rade potrebné vytvárať 
podmienky pre bývanie či už nájomné, 

alebo vo vlastníctve osôb. Šaľa má výbornú 
zamestnanosť. Ľudia pracujú a pre pohodlný 
život potrebujú mať lepšie podmienky, či 
už v možnostiach športovania, kultúrneho 
vyžitia, vzdelávania a trávenia voľného času. 
Ale zároveň s tým súvisí aj starostlivosť a 

zveľaďovanie verejných priestranstiev, peších 
aj cestných komunikácií, vytváranie podmie-
nok pre ekologickejšie formy dopravy, najmä 
cyklistiku. Avšak toto všetko bez vybudova-
nia obchvatu mesta nepôjde.  

Na záver – v čom vám pomáha členstvo v 
klube a čo by mohol klub vylepšiť, aby vám 
pomohol pri príprave a realizácii Smart 
Cities projektov a v zlepšení kvality života 
obyvateľov mesta?

V prvom rade ide hlavne o výmenu skúse-
ností medzi členmi klubu, dostupnosť infor-
mácií, noviniek a konzultácií zo strany klubu, 
ktorý organizuje aj rôzne odborné fóra, konfe-
rencie k téme SMART a znižovania uhlíkovej 
stopy. Jednoducho udržiava, ale aj nadväzuje 
kontakty s odborníkmi v týchto oblastiach 
a pre svojich členov konzultuje, preveruje, 
sprostredkováva informácie. Je dobré mať 
možnosť konzultovať niektoré veci, ktoré z 
dôvodu rýchleho vývoja, napredujú skokovo. 
Sme mestom, kde máme záujem prinášať 
občanom vždy nové riešenia, radi sa inšpi-
rujeme či poradíme s odborníkmi v danej 
oblasti. Členovia klubu riešia často podobné 
problémy, ako napr. projekty realizované v 
rámci výzvy na moderné technológie. Je to 
téma, na ktorú viaceré samosprávy nemajú 
jednak skúsenosti, ani dostatok odborníkov v 

rámci svojich zamestnancov. V klube vieme 
o týchto záležitostiach diskutovať, každý má 
nejaký svoj postup, získané informácie a 
potom vie posúdiť podľa ostatných, či je na 
správnej ceste, alebo by sa mal ešte poradiť.

ROZHOVORY S PRIMÁTORMI /

Zdroj/ Mesto Šaľa
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Ministerstvo životného prostredia 
(MŽP) SR chce zabezpečiť vhodný 
manažment a ochranu lužných 

lesov, a to vrátane ich revitalizácie a obnovy. 
Vyplýva to z Koncepcie vodnej politiky SR 
do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, ktorú 
predložilo do medzirezortného pripomienko-
vého konania.

Envirorezort chce právne ustanoviť, aby 
sa dodržiavali princípy udržateľného hos-
podárenia s vodou v krajine, udržateľného 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. 
Podporiť by sa mali opatrenia na spomaľova-
nie odtoku vody a jej zadržiavanie v krajine. 

Z koncepcie vyplýva, že by sa mali vyme-
dziť a pravidelne aktualizovať hranice 
záplavových území a území ohrozených 

povodňami. Také oblasti by sa mali vymedziť 
„s maximálnou presnosťou a so zohľadnením 
vplyvu už vybudovaných protipovodňových 
aj vodozádržných opatrení“.

„V špecifických prípadoch existujúcej 
zástavby v územiach ohrozených povodňami 
namiesto jej technicky či ekonomicky nee-

fektívnej ochrany zabezpečiť jej odstránenie 
alebo premiestnenie na bezpečné miesto,“ 
približuje ministerstvo.

Zahustiť by sa podľa koncepcie mala sieť 
zrážkomerných a vodomerných staníc v 
povodiach. Vytvoriť by sa mali predpovedné 
a varovné riadiace systémy času odtoku a 
objemu povodňových vĺn s prepojením na 
včasné a rýchle informovanie samospráv a 

obyvateľstva. MŽP navrhuje aj vytvorenie 
„smart“ operatívnych riadení povodňovej 
prevádzky vodných nádrží pre ich efektív-
nejšie predvypúšťanie a pre zachytávanie 
povodňových vĺn.

MŽP by malo identifikovať oblasti, kde je 
zadržiavanie vody možné a kde nežiaduce. 

Poukazuje aj na opatrenie aktívne participo-
vať na projektoch pozemkových úprav. Kon-
cepcia si dáva za cieľ aj uplatňovať prírode 
blízke obhospodarovanie lesov. „Vo všetkých 
lesoch prispôsobiť ich manažment tak, aby 
boli schopné zadržiavať vodu a pozitívne 
ovplyvňovať vodný režim krajiny, chrániť 
pramene, prameniská a časti lesných porastov 
okolo vodných tokov,“ uvádza envirorezort.

ENVIRO / 

Zdroj/ TASR

Samospráva Lučenca plánuje komplexnú 
rekonštrukciu verejného osvetlenia, 
ktoré by chcela obohatiť i o moderné 

smart prvky. V rámci projektu už mesto 
vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa, 
predpokladaná hodnota zákazky prevyšuje 
sumu šesť miliónov eur.

      „Predmetom zákazky je zabezpečenie 
rekonštrukcie verejného osvetlenia v roz-
sahu výmeny svietidiel z existujúcich na LED 
svietidlá, rekonštrukcie rozvodných skríň, 

čiastočnej výmeny káblových vedení a sto-
žiarov,“ priblížil pre TASR hovorca mesta 
Andrej Barančok. Ako dodal, predmetom 
zákazky je tiež zabezpečenie prevádzky a 
údržby verejného osvetlenia a použitie smart 
prvkov kontroly a monitorovania osvetlenia.

      Osvetlenie verejných priestranstiev 
v Lučenci v súčasnosti zabezpečuje vyše 
3300 svetelných zdrojov, ktoré sú inštalované 
na viac ako 2600 stĺpoch. Zámerom samo-
správy je okrem modernizácie technickej 

infraštruktúry verejného osvetlenia dosiah-
nuť i úsporu energií a financií, ročne by išlo 
o viac ako 230.000 eur. Návratnosť investí-
cie analýza odhaduje na obdobie takmer 15 
rokov.

V Lučenci chcú rekonštruovať 
verejné osvetlenie

SMART CITIES /

Zdroj/ TASR

Lužné lesy potrebujú ochranu a manažment
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Spolupráca medzi mestom Svidník a distribučkou má 
priniesť novinky v elektroenergetickej infraštruktúre

SMART CITIES /

Modernizáciu, rekonštrukciu a 
výstavbu distribučnej elektric-
kej sústavy v meste Svidník má 

priniesť spolupráca, na ktorej sa dohodla 
svidnícka radnica a Východoslovenská dis-
tribučná (VSD). S týmto cieľom podpísali 
Memorandum o porozumení a vzájomnej 
spolupráci, ktoré má rozšíriť kooperáciu 
oboch strán okrem distribúcie elektriny 
napríklad aj na projekty v oblasti tzv. smart 
city a inteligentných sietí, rozvoja bývania v 
meste a priľahlom okolí, zlepšovania ener-
getickej efektívnosti a ďalšieho využitia 
moderných technológií z elektroenergetiky. 

Ako informovala Andrea Forbergerová z 
VSD, obe strany sa zaviazali k vzájomnému 
informovaniu o plánovaných investíciách. 
„Vždy je v prospech oboch partnerov, ak plá-
nované investície majú spoločný časový har-
monogram a vopred odsúhlasené technické 
a ďalšie podmienky. Potom sú investície, 
ktoré v prípade Svidníka dosiahnu státisíce 
eur, dobre vynaložené a rýchlo zhodnotené,“ 
vysvetlil potrebu spolupráce riaditeľ divízie 
Sieťový obchod vo VSD Jaroslav Hrušč. Prí-
padné obmedzenia súvisiace s realizačnou 

fázou sú podľa neho vďaka spolupráci mini-
málne a nedochádza k zbytočným prieťahom. 

Podľa primátorky Svidníka Marcely Ivan-
čove je stále priestor rozvíjať a modernizo-
vať elektroenergetickú infraštruktúru. „Stav 
a naplnenie kapacitných potrieb Svidníka 
a blízkeho okolia z pohľadu energetickej 
vyspelosti zároveň definuje náš hospodár-
sky potenciál a socio-ekonomickú úroveň. 
VSD prisľúbila v tomto smere investície 

do distribučných transformačných staníc 
a rozvodov. Tiež bude u nás investovať do 
rozšírenia distribučnej sústavy, aby sa mohli 
pripájať noví odberatelia a mohli sme naprí-
klad oživovať priemyselné zóny,“ vysvetlila 
prínos spolupráce.

Pre Východoslovenskú distribučnú ide o v 
poradí 24-te memorandum, ktoré uzavrela so 
samosprávou na svojom území. 

Zdroj/ SITA

• dostupnosť  24 hodín denne, 7 dní v 
týždni

• doručenie zásielok kuriérov priamo do 
obce

• úspora času a nákladov obyvateľov – 
žiadne cesty na poštu alebo do depa

• možnosť odosielania zásielok 
• možnosť využitia pre odovzdanie pred-

metov medzi obyvateľmi obce
• zdieľané boxy – nie každý potrebuje 

vlastný box/box každý deň 
• maximálne flexibilné riešenie od 1 

D-boxu s možnosťou doplnenia boxov/
stojanov v budúcnosti

• rôzne veľkosti boxov a prepážok

• žiadne budovanie prípojky (220V alebo 
internet)

• jednoduchá inštalácia – stačí priviezť 
na miesto a osadiť 

• aktivácia boxov do 5 minút
• možnosť obsluhy s akýmkoľvek mobil-

ným telefónom aj pre neregistrovaných 
užívateľov

• bezplatná aplikácia na stiahnutie

Vybudujte si vlastnú sieť 
podacích a výdajných miest 
vďaka D-boxom od Direct4.me

KOMERČNÁ PREZENTÁCIA/

Infraštruktúra D-boxov minimalizuje nepredvídateľnosť a nespoľahlivosť doručovania, 
obmedzuje chyby človeka a zvyšuje efektívne využívanie času na strane používateľa 
aj doručovateľa.
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Foto: Trnava/vm

Priaznivé počasie tento rok umožnilo 
vpustiť do ulíc elektrobicykle Trnav-
ského bikesharingu o niečo skôr. Nová 

sezóna sa začala už 21. februára 2022, pričom 
je posilnená o 34 nových kusov. Zároveň 
mesto spúšťa ostrú prevádzku cargo bicyk-
lov v rámci projektu Trnavská rodina na 
kolesách.

Používatelia zaregistrovaní v Trnavskom 
bikesharingu sa už môžu prihlasovať v 
aplikácii Freebike na tarifu s názvom pre-
vádzka_2022. Cenník ostáva rovnaký – na 
začiatok je treba zaplatiť sezóny poplatok 
vo výške 20 eur, čo platí aj pre tých, ktorým 
sa preniesla časť kreditu z minulého roka.

Spoločnosť Freebike, autor mobilnej apli-
kácie s rovnomenným názvom, pripravila jej 
novú verziu, ktorá je celosvetová, čo zna-
mená, že používateľ môže využívať zdie-
ľané elektrobicykle vo všetkých krajinách, 
kde Freebike funguje. Stále je však možné 
používať aj pôvodnú aplikáciu, nie je nutné 
inštalovať si do smartfónu novú.

Okrem žltozelených elektrobicyklov Trnav-
ského bikesharingu sú k dispozícii aj cargo 
elektrobicykle určené pre rodiny s deťmi. 
Pod hlavičkou projektu Trnavská rodina na 
kolesách ich môžu využívať rodičia, resp. prí-
buzní malých detí, ktorí spĺňajú podmienky 
(vek min 18 rokov, trvalý pobyt v Trnave, 

platná registrácia v Trnavskom bikesharingu s 
uhradeným sezónnym poplatkom a zaplatená 
zábezpeka vo výške 50 eur).

Maximálna doba výpožičky cargo bicykla 
sú tri hodiny. Pri naskenovaní QR kódu 
umiestnenom na bicykli v aplikácii Freebike 
získa používateľ informáciu, kedy sa výpo-
žička začala. Pokiaľ táto doba prekročí tri 
hodiny a pätnásť minút, bude zo zábezpeky 
stiahnutých 20 eur. Ak bude čas výpožičky 
dodržaný a počas sezóny nedôjde k poško-
deniu bicykla, bude používateľovi na konci 
sezóny vrátená zábezpeka v plnej výške.

Elektrobicykle Trnavského bikesharingu 
aj cargo bicykle sú už na túto sezónu  
k dispozícii

SAMOSPRÁVA /

Zdroj/ Mesto Trnava
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Jedným z dlhoročných projektov spo-
ločnosti KVANT je technológia na profi-
lometrické skenovanie povrchu vozovky 
- ROADSCANNER. Úlohou je detekcia 
nerovností ako sú koľaje a pukliny, alebo 
skenovanie, rozpoznávanie a kategorizovanie 
vodorovného značenia.

Vo vozidle je použitých viacero sofisti-
kovaných technológií, pomocou ktorých 
dokážeme dosahovať vysoké presnosti počas 
skenovania s určením presnej polohy na nie-
koľko centimetrov.  

Profilometrické skenery

Medzi najdôležitejšie patria samotné pro-
filometrické skenery, ktorých je použitých 
celkovo 8. Vďaka tomu dokážeme skenovať 
šírku až 5500 cm, pričom použité profilo-
metre majú rozlíšenie v osi „X“ 0,27 mm 
až 0,80 mm a v osi „Z“ 0,15 až 0,55 mm. 
Laserová trieda, ktorá je použitá pri sní-
maní je v kategórii 3B a výkonom < 500 mW 
s vlnovou dĺžkou 808 nm. Celé riešenie je 
zapuzdrené a podlieha štandardu IP67. Aby 
sme dosahovali vysoké presnosti aj v osi „Y“, 
priamo na kolese vozidla je namontovaný 
odometer (enkóder), ktorý má 1024 tikov 
na otáčku kolesa.

IMU jednotka

Ďalšou neodmysliteľnou súčasťou je IMU 
jednotka, ktorá obsahuje GNNS prijímač 
a spolu so službou RTK  dokáže určovať 
polohu vozidla s presnosťou rádovo niekoľko 
centimetrov. To nám pomáha detegovať pozí-
ciu chyby na vozovke s vysokou presnosťou. 

Využitie

Detekcia porúch a kontrola kvality cestnej 
siete

Roadscanner podľa predpisu TP_083 
vyhodnocuje a klasifikuje celkom 23 typov 
porúch. Jedná sa prevažne o chyby, ktoré 
vznikajú bežnou prevádzkou alebo sú 
spôsobené vplyvom počasia - pozdĺžne aj 
priečne trhliny, výtlky v obrusnej vrstve,  
výtlky v kryte, sieťové a mozaikové trhliny, 

odlamovanie kraja vozovky a mnohé ďalšie. 

Defekty na ceste sú v postprocesingu 
pomocou aplikácie Roadviewer vyhľadané, 
kategorizované a vyexportované do predde-
finovaného reportu. Vďaka sofistikovaným 
riešeniam, ktoré sa používajú na zber dát, je 
každá chyba evidovaná s dĺžkou a umiestne-
ním s presnosťou na niekoľko centimetrov.  

Vodorovné dopravné 
značenie

Funkcionalita na základe požiadaviek 
zákazníkov bola rozšírená ajo modul LINE-
SCAN, ktorý priamo súvisí s požiadavkami 
na autonómnu mobilitu a meraním kvality 
vodorovného značenia. LINESCAN modul 
slúži na sledovanie a kontrolu vodorovného 
značenia na vozovke. Zariadenie sníma 
povrch vozovky počas jazdy meracím vozid-
lom bez obmedzení za plnej premávky. Je 
zamerané na rozlišovanie všetkých typov 
vodorovného značenia na vozovke. Vďaka 
pasportizácii dokáže vodorovné značenie 
kategorizovať a počítať množstvo zosníma-
ného vodorovného značenia. Z nameraných 
dát je rovnako možné generovať protokoly 

pre dodávateľa alebo odberateľa, pričom 
všetky namerané údaje sú opatrené GPS 
súradnicami. Vďaka GPS súradniciam je 
možné jednoducho a presne určiť miesto, 
kde je potrebné vykonať nové vodorovné 
dopravné značenie. Riešenie môže byť pou-
žite aj na kontrolu novo vykonaného vodo-
rovné značenie.

Záver

Systém Rodscanner umožňuje realizovať 
3D merania povrchu vozoviek a následne 
optimalizovať opravy vozoviek. Optimali-
zácia opráv  vozoviek  tak časová ako aj 
použitím  správnej technológie, umožňuje 
ušetriť na opravách 20-30% finančných 
prostriedkov.

Vďaka  systémom merania Roadscanner 
a Linescan je možné zabezpečiť objektívne 
periodické meranie cestnej infraštruktúry 
a zabezpečiť včasné opravy a údržbu. 
Kvalita vozoviek má zásadný vplyv na 
úroveň  dopravy v budúcnosti aj  v súvis-
losti s požiadavkami autonómnej mobility. 
Bližšie informácie nájdete na adrese www.
roadscanner.sk

ROADSCANNER – 
pomocník na cestách

KOMERČNÁ PREZENTÁCIA/

Zdroj/ KVANT
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Beh k nule - Smart Cities klub bol 
partnerom konferencie

KONFERENCIA /

Smart Cities klub bol partnerom SME 
konferencie s témou uhlikovo neutrál-
neho mesta. Zakladateľ klubu Vladimír 

Jurík viedol panel „Výzvy a príležitosti pre 
slovenské mestá“, kde sa diskutovalo nielen 
o adaptácii miest v slovenských reáliách, ale 
aj o výzvach, ktoré nás nevyhnutne čakajú. 

Globálna kampaň Race to Zero má za cieľ 
podporiť redukciu skleníkových emisií v 
tejto dekáde o polovicu a dosiahnuť uhlí-
kovú neutralitu do roku 2050. Do iniciatívy 
sa už zapojilo 733 miest a regiónov, medzi 
nimi metropoly ako Los Angeles, New York, 
Bangkok, Bombaj, Dubaj, Londýn, Brusel, 
Berlín, Budapešť…

Aj Slovensko sleduje rovnaké ciele a niet 
pochýb, že ich splnenie sa nezaobíde bez 
aktívnej účasti samospráv. Do kampane sa 
zatiaľ nezapojilo žiadne zo 141 slovenských 
miest a ani jeden región. Kde je príčina a aké 
sú prekážky, ktoré bránia samosprávam prijať 
dlhodobé ambiciózne záväzky? Odpovede 
hľadali spíkri aj panelisti.

Konferencia predstavila ciele a stratégie 

municipalít z Veľkej Británie. Do kampane 
sa ich zapojilo niekoľko desiatok a okrem 
Londýna medzi nimi nechýbajú Birmin-
gham, Liverpool, Bristol, Leeds, Newcastle 
upon Tyne, Oxford, Edinburgh či Glasgow. 
Smart Cities Klub bol spolu s Úniou miest 

Slovenska odborným partnerom podujatia, 
ktoré organizovali SME konferencie spolu 
s Britským veľvyslanectvom na Slovensku.

Záznam je možné vidieť aj na stránke: 
www.smartcitiesklub.sk

Zdroj/ SME/SCK, Foto: SME
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