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Dezignovaný veľvyslanec SR v Indii, 
Róbert Maxián, vystúpil v panelovej 
diskusii na tému „Pohľad veľvy-

slancov na víziu rozvoja udržateľných inte-
ligentných miest“, ktorá sa uskutočnila na 
okraj medzinárodného veľtrhu Convergence 
India a Smart Cities Expo v Dillí.

R. Maxián vyzdvihol realizované inovačné 
projekty, výhody podnikania na Slovensku 
v oblasti výskumu a vývoja, ako aj „success 

O slovenskej ponuke pre 
smart cities sa hovorilo 
aj v Indii

stories“ slovenských podnikateľských sub-
jektov v Indii.

Zároveň vyzval indických podnikateľov 
na stretnutia so zástupcami 9 inovatívnych 
spoločností SR a predstaviteľmi SARIO v 
slovenskom stánku

Lodnýnsky olympijský park kráľov-
nej Alžbety sa zmenil na testovacie 
miesto, kde sa tridsiatka bežných exte-

riérových monitorovacích kamier zmenila 
na smart senzory. Informoval o tom portál 
smartcitiesworld.net. Staré kamery dostali 
nov využitie vďaka nasadeniu umelej inte-
ligencie od spoločnosti Fyma. Tá analyzuje 
pohyb chodcov, ale aj automobilov, autobu-
sov, či bicyklov pri zachovaní anonymity a 
dáta následne analyzuje. Vďaka tomu môžu 
správcovia parku lepšie škálovať opatrenia, 
zhodnocovať preferenciu dopravy návštevní-
kov a následne upraviť napríklad umiestnenie 

V Londýne premenili 
bežné kamery na smart 
senzory

autobusových zastávok, či parkovísk pre 
bicykle a e-kolobežky. Len pre ilustráciu -  
AI zanalyzovala 9 milión ľudí, 1,6 milióna 
autobusov, viac ako pol milióna bicyklov a 
100 000 kolobežiek. Dôraz je kladený aj na 

bezpečnosť. Každý obraz má automaticky 
rozmazané tváre ľudí a navyše sú všetky 
zdrojové dáta po spracovaní vymazané. Po 
testovaní v parku zváži mesto vyzužitie 
technológie aj pre iné exponované miesta.

Zdroj/ MZV, smartcitiesworld.net

Byť smart city dnes nie je voľba, ale nut-
nosť. Ukazujú to skúsenosti z celého sveta. 
Pri čoraz väčšej urbanizácii nám totiž len 
samotný manažment divoko rastúcich miest 
nielen že prerastie cez hlavu, ale postupne 
sa bude znižovať aj kvalita života v nich. 
Moderné technológie (a dôraz na ich rozumnú 
implementáciu), ruka v ruke s premysleným 
plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
miest a pro občiansky orientovanou archi-
tektúrou sú trojicou pilierov na ktorých stojí 
moderné mesto v ktorom sa dobre žije. 

Veľmi ma teší, že tento trend postupne 
prichádza aj na Slovensko a čoraz viac sa 
diskutuje o kvalite verejných priestorov, 
hovorí sa o preferencii inej než automobilovej 
dopravy a realizujú sa aj prvé lastovičky zo 
skutočných smart projektov. V našom Smart 
Cities klube sme nesmelo začínali na konci 
roka 2009 inšpirovaní Škandináviou, ktorá 

už vtedy ukazovala, že hľadať riešenia je 
lepší nápad, než hľadať výhovorky.

Príkladom, že téma smart cities je dôležitá 
už aj na Slovensku nie sú iba diskusie, ale 
aj reálne kroky. Svedčia o tom skúsenosti 
primátorov, ktorí sú združení v Smart Cities 
klube a  projekty, ktoré rozbiehajú. Aj v tomto 
čísle preto prinášame ďalší zo série rozho-
vorov s našimi členmi. Zdá sa, že nám už 
chýba iba posledný kamienok do mozaiky 
– zapojenie čo najväčšej miery slovenských 
firiem, či už na strane implementácie, ale aj 
vývoja a dodávky riešení. Možno niekoho k 
tomu motivuje aj naše aktuálne vydanie pre-
hľadu zo sveta smart cities. Príjemné čítanie.

Miloslav Jurík
predseda Smart Cities klubu

Vážení priatelia,

NA ÚVOD/
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Zdá sa vám veta v nadpise nelogická? 
Veď logicky – nedopláca sa na kva-
litu, ale na nekvalitu. Áno, platí to vo 

všeobecnosti, no nie pri verejnom obstarávaní 
na Slovensku. Tu ako keby logika veci pre-
stala platiť. Ukazuje nám to hospodárska 
prax.

V posledných rokoch – najmä vďaka 
kauzám, ktorých bolo neúrekom – sa stalo 
najčastejším kritériom pri verejných súťa-
žiach kritérium najnižšej ceny. Ako keby 
malo zabezpečiť transparentnosť, spra-
vodlivosť, hospodárnosť... je to tak naozaj?

Skúsenosti zo zahraničia, najmä Holand-
ska a Veľkej Británie ukazujú, že tam, kde 
sa snažia o efektívne verejné obstarávanie, 
kde obstarávajú kvalitu, kde uprednostňujú 
dodávateľov s orientáciou na spoľahlivosť, 
solídnosť, dodávateľov s orientáciou na 
zákazníka  a  s transparentnou históriou  – 
tam všade  kritérium najnižšej ceny, ako ho 
my poznáme, nie je definované. Je to logické 
– majú záujem na tom, aby sa na trhu pohy-
bovali  a etablovali spoľahlivé spoločnosti, 
ktoré dlhodobo poskytujú kvalitné výrobky, 
služby, servis, sú orientované na inovácie, 
dobre platia svojich zamestnancov, cenia si 
nadovšetko svoje meno na trhu.

Ešte raz : Ekonomicky rozvinuté štáty 
chcú, aby na trhu dominovali spoľahlivé, 
dobre riadené spoločnosti.

Formálne aj my deklarujeme, že chceme 
takéto spoločnosti – a pokiaľ používame 
svoje vlastné peniaze tak ich aj vyhľadávame. 
Tak prečo je to vo verejnom sektore inak? 
Ako má tomuto občan rozumieť? Prečo pri 
obstarávaní vo verejnom sektore uprednost-
ňujú investori kritérium najnižšej ceny? 

Tak si to poďme rozobrať:

Bude zaujímavé pozrieť sa na proces verej-
ného obstarávania očami jednotlivých akté-
rov investičného procesu:

Pohľad projektanta: Od neho sa požaduje, 

aby projekt mal najvyššiu kvalitu, aby 
investor za svoje peniaze dostal čo najvyššiu 
protihodnotu. Konzultuje s investorom zada-
nie, snaží sa ho na základe svojich skúseností 
vylepšiť. Projektant je zodpovedný za svoje 
dielo. Dielo – projekt  je jeho vizitkou, refe-
renciou...preto záujem projektanta odovzdať 

kvalitné dielo je zrejmý. Navyše skúsený 
investor vie, že kvalitný projektant mu svo-
jou prácou ušetrí viac peňazí ako verejné 
obstarávanie. Investor, aj projektant berú do 
úvahy celkový životný cyklus obstarávanej 
investície. Preto spolupráci s projektantom 
venuje investor  čo najviac pozornosti.

A tu sa dostávame k prvému rozporu: aby 
toto mohlo platiť, musí byť investícia pome-
riavaná nákladmi na celkovú dĺžku svojej 

životnosti. Teda nemôže byť súťaž založená 
na porovnávaní nominálnych cien len sta-
vebných prác z výkazov výmer. Tá o ničom 
nehovorí. A už vôbec nevedie k efektívnosti. 
Iba tí investori, ktorí nemajú dostatok skúse-
ností z hospodárskej praxe sa tešia z toho, ako 
dobre obstarali cez kritérium najnižšej ceny...

Pohľad investora: Hrá v procese verej-
ného obstarávania kľúčovú úlohu. Mal by 
mať záujme na kvalite, ale aj na rýchlosti 
verejného obstarávateľa. Často je obeťou zdĺ-
havých procesov kontroly a schvaľovania 
projektu. Nie je možné výpadky v príprave  
a schvaľovaní projektu dobiehať skrátenými 
termínmi výstavby. Pri investíciách rádovo 
okolo 400 – 800 tisíc eur trvá príprava a 
schvaľovanie projektu na Slovensku  v prie-
mere 31 mesiacov (IROP), výstavba potom 
rádovo 3 – 6 mesiacov. Tu niečo nie je nor-
málne! Doba zhotovenia diela 3 – 6 mesiacov 

je primeraná a dodávateľ potrebuje na zhoto-
venie stavby primeraný čas. Právom sa pýta, 
čo robili všetci tí, ktorí projekt pripravovali, 
obstarávali, kontrolovali, vyhodnocovali. On 
chce stavbu zrealizovať v kvalite – a práve 
na neho sa veľmi často – keď je investor 
v časovej tiesni (často nie z vlastnej viny) 
vyvíja neprimeraný tlak  -  je treba dobehnúť 
zameškaný čas, aby sme neprišli o dotačné 
peniaze... Na tých, čo projekt pripravovali a 
mesiace schvaľovali investor príliš netlačil... 

Aj verejné obstarávanie môže 
doplatiť na kvalitu

TÉMA/

Pokračovanie na strane 4
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A pritom tam sa strácajú hodnoty, neprime-
rane dlhá administratívna príprava spôsobuje 
navýšenie cien, ktoré na seba nechce vziať 
nikto a tak sa opäť skúša, čo znesie dodávateľ. 

Pohľad verejného obstarávateľa: Či už je 
to interný, alebo externý verejný obstarávateľ, 
jeho úloha je jasná – verejným obstaráva-
ním má dosiahnuť  čo najlepšiu hodnotu za 
peniaze pre investora. To ale vôbec nezna-
mená , že má automaticky uplatňovať jediné 
kritérium – najnižšia cena. Otázkou je, či 
verejní obstarávatelia sú schopní nastaviť 
špecifické kritériá pre ekonomicky najvý-
hodnejšiu ponuku - vzhľadom na rozmanitosť 
projektov, ktoré sa verejne obstarávajú. A 
keďže často nedokážu tieto kritériá formulo-
vať, volia kritérium najnižšej ceny. Čo v praxi 
znamená, že často obstarávajú neefektívne. 
V jednej súťaži  tak predkladajú ponuky 
dodávatelia z prvej aj štvrtej ligy, pričom tí 
kvalitní márne ponúkajú kvalitu – tá nie je 
predmetom debaty.

Pohľad dodávateľa: Dodávateľ je od spra-
vodlivého verejného obstarávania existenčne 
závislý. Má svoj marketing založený na kva-
lite, solídnosti, kvalitnej službe zákazníkovi. 
To všetko si môže strčiť za klobúk – nikoho to 
pro verejnom obstarávaní zameranom na kri-
térium najnižšej ceny nezaujíma... Neúmerný 
tlak na cenu sa objavuje najmä v týchto 
týždňoch, keď následkom dlhej prípravy 
projektov  a náhleho a doteraz nevídaného 
nárastu cien materiálov sa dokonca mnohí 
dodávatelia snažia vyviazať z kontraktov, 

pretože nedokážu splniť zmluvné podmienky 
kontraktov – pod úroveň vlastných nákladov 
nedokáže robiť nikto. Ten neprimeraný tlak 
na ceny sa určite prejaví v kvalite staveb-
ných prác - pokiaľ niekto nedostane rozum a 
nedorovná cenové skoky. Tak aby dodávatelia 
dokázali pracovať s reálnymi cenami a aby 
mohli splniť svoje záväzky.

Tento článok je naozaj veľmi lapidárne 
napísaný – jednoduchou rečou, s jednodu-
chými, ale pravdivými príkladmi odpozoro-
vanými z hospodárskej  praxe.

Snažíme sa o to, aby sa spoznali tí, čo robia 
vo verejnom obstarávaní chyby – a uvedomili 
si, že teraz nám nejde o formálne chyby, ale 

o chyby, na ktoré dopláca celá spoločnosť, 
chyby, ktoré často vedú k „rozflákaniu“ 
eurofondov, hoci aktéri procesu verejného 
obstarávania mali tie najčistejšie úmysly.

Je to článok zo života. Hovorí o tom, že nám 
nepomôže žiadna novela Zákona o verejnom 
obstarávaní, ba ani nový zákon pokiaľ si 
neuvedomíme, že problém je v aplikačnej 
praxi – v zodpovednosti vedúcich pracovní-
kov ministerstiev, profesionalite verejných 
obstarávateľov a v občianskej statočnosti 
investorov, ktorí pracujú s verejnými zdrojmi.

 Ing. Vladimír Jurík
Poradca prezidenta ZSPS a zakladateľ  

Smart Cities klubu

Aj verejné obstarávanie môže doplatiť na kvalitu
POKRAČOVANIE ZO STRANY 3/

6. apríla 2022 sa v Záhrebe uskutoční  8. 
konferencia Smart Cities s témou: „Inteli-
gentné riešenia pre trvalo udržateľné mestá“. 
Na konferencii predstavia lídri chorvátskych 
miest nové projekty, vyhlásené verejné obsta-
rávania a plány do budúcnosti.

REGISTRÁCIA: https://lider.events/
smart-cities/prijava/
PROGRAM: https://lider.events/smart-cities/
program/

7. apríla 2022 bude podujatie pokračovať 
workshopom (aj na platforme Zoom)

Registrácia je stále otvorená a poplatok je 990 
kn bez DPH. Pre účasť je potrebný doklad o 
očkovaní, alebo prekonaní Covid-19

Viac informácií o konferencii nájdete on-line 
na stránke: https://www.zv.hr/dogadjanja-8/
program-dogadjanja-2463/8-konferenci-
ja-smart-cities-2022/9060 

8. Konferencia 
Smart Cities v 
Chorvátsku

POZVÁNKA /
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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, navrhli 
sme primátorom rovnaké otázky. 

• V prvom kole sme sa pýtali primátorov členských miest Smart Cities Klubu. Vieme o nich, že sa vydali ces-
tou budovania inteligentného mesta a zároveň sú ochotní podeliť sa o svoje skúsenosti s ostatnými. Názo-
ry primátorov budeme uverejňovať postupne. Keď získame ucelenejší prehľad o potrebách, požiadavkách 
a zámeroch miest,  urobíme na záver okrúhly stôl primátorov. Ako odborná tematická pracovná skupina 
príslušným ministerstvám navrhneme oblasti, ktoré by boli vhodné na podporu z EŠIF, z plánu obnovy, 
prípadne iných finančných zdrojov. S predstaviteľmi finančného sektora budeme diskutovať o zlepšení 
kvality a dostupnosti finančných služieb pre mestá a obce.

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 a pova-
žujete ich za prioritné?

Z pohľadu smart aktivít je pre nás dôle-
žitá najmä bezpečnosť občanov a verejných 
priestranstiev. Okrem toho sa venujeme skva-
litňovaniu dopravnej, školskej a športovej 
infraštruktúry. V neposlednom rade sa zame-
riavame na rozvoj odpadového hospodárstva. 
Pracujeme na adresnom vážení odpadu, pri 
čom využívame aj smart riešenia.

Téma Smart Cities sa nepochybne týka 
aj spoločenskej zodpovednosti. Ako vám v 
tom pomáhajú súčasné eurofondy?

Naše mesto teraz aj v minulosti možnosti 
ich čerpania intenzívne využívalo. Radi by 
sme v tom pokračovali aj naďalej.

Prebieha nové programové obdobie EŠIF, 
pripravuje sa financovanie prostredníctvom 
Plánu obnovy. Čo by ste uvítali z hľadiska 
zamerania financovania na smart aktivity 
vo vašom meste? Čo by bolo prínosom pri 
financovaní aktivít zameraných na zlepšenie 
kvality života obyvateľov vášho mesta a čo 
by vám pomohlo napĺňať vaše plány?

Pravdepodobne všetky slovenské mestá 
trápi najmä stav miestnych komunikácií, 
ktoré nie sú zaradené do žiadneho z progra-
mov podpory. Michalovce nie sú výnimkou. 
V zlom stave sú mosty, lávky i parkoviská, 

ktorých je navyše nedostatok. Myslím si, 
že by veľmi pomohla napríklad podpora 
výstavby viacúčelových parkovacích domov. 
Ide však o finančne veľmi náročné projekty. 
Na druhej strane, niektoré ich poschodia, 
strechy a terasy by sa dali využívať aj ako 
športoviská. Podzemné parkoviská by mohli 
prebrať funkciu krytov pred vojnovým ohro-
zením – čo je vzhľadom na momentálnu 

situáciu opäť aktuálne. Z plánu obnovy by 
sme chceli využiť financovanie niektorých 
naplánovaných cyklotrás, ak sa nám podarí 
majetkové vysporiadanie pozemkov.

Spolupracujete pri príprave a realizácii 

projektov vášho mesta s okolitými obcami, 
alebo sa skôr zameriavate na vlastný 
rozvoj?

Dominuje záujem o vlastný rozvoj, sú však 
oblasti, v ktorých spolupracujeme aj s okoli-
tými obcami. Mesto spolu s 11 obcami suse-
diacimi s naším katastrom vytvorilo mestskú 
funkčnú oblasť a v rámci udržateľného mest-

ského rozvoja s nimi spolupracuje 
na vytvorení integrovanej územnej 
stratégie. Jej súčasťou sú aj spoločné 
integrované územné investície.

Podľa našich informácií nie sú 
všetky mestá a obce nadšené z 
financovania projektov prostred-
níctvom eurofondov. Niektoré 
považujú ich prípravu za príliš 
zdĺhavú, iným sa zdá implemen-
tácia priveľmi riziková a ďalší 
zase hovoria o nevhodnom zame-
raní. Možnosti sa často nezho-
dujú s tým, čo by mestá chceli a 
potrebovali financovať. Vedeli by 
ste si predstaviť väčšiu ponuku 
finančných produktov – dlho-
dobých, ale návratných, najmä 
na dlhodobo finančne návratné 
aktivity? Ktoré aktivity a pro-
jekty by ste prípadne chceli takto 
financovať?

Ideálne by bolo, ak by sa eurofondy dali 
využiť na všetko, čo mestá potrebujú a čo 
je finančne veľmi náročné. Realita je však 
iná. Mestá tak už dávno musia hľadať aj iné 
možnosti financovania. Uvítali by sme preto 

Primátor Michaloviec Viliam 
Záhorčák mení mesto pre ľudí

ROZHOVORY S PRIMÁTORMI /
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každú novú možnosť, samozrejme, ak by 
bola pre nás výhodnejšia ako tie doterajšie. V 
našom meste napríklad hľadáme prostriedky 
na dokončenie výstavby nového cintorína a 
moderného domu smútku s krematóriom. 

Čo vy osobne považujete za najväčšiu 
prioritu pre rozvoj Vášho mesta? Na ktoré 
témy a oblasti sa v prípade znovuzvolenia 
plánujete zamerať v budúcom období? 

Ak si odmyslíme činnosti nevyhnutné 
pre samotné fungovanie mesta, najväč-
šou prioritou je postupná modernizácia 
existujúcich služieb a mestských funkcií. 
Cieľom je dopracovať sa k viacúčelovým 
smart priestranstvám a bezpečným cest-
ným komunikáciám s minimom kolíznych 
miest, ktoré by umožňovali rýchlu a plynulú 
dopravu. Vedľa nich by paralelne smero-
vali cyklotrasy, ktoré by sa s nimi navzájom  
neobmedzovali, no v kontaktných bodoch 
by ich dopĺňali. Potrebujeme aj moderné, 
interaktívne a inšpiratívne detské ihriská, 
športoviská a školské priestory. Mestu by 
pomohol čo najúplnejší prehľad o verejných 
priestranstvách a schopnosť rýchlo riešiť 
vzniknuté problémy. To úzko súvisí s bez-
pečnosťou občanov a schopnosťou v ohro-
zení okamžite konať. Vzhľadom na prírodné 
pomery nášho regiónu a zmeny klímy by 
sme sa chceli zamerať aj na zvýšenie podielu 
zelene v meste a zadržiavanie dažďovej vody.

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

Za najväčší prínos považujem skutočnosť, 
že vďaka členstvu v klube som hlbšie pre-
nikol do problematiky inteligentných miest. 
Zistil som, ako k jej riešeniu pristupujú iné 
slovenské a osobitne zahraničné mestá.

V rámci Smart Cities Klubu by som uvítal 
tím poradcov a konzultantov, ktorí by na zák-
lade vlastnej databázy dokázali predostrieť 
možnosti riešení konkrétnych problémov a 
poradili by nám, ktorá z možností je pre dané 
členské mesto so všetkými jeho špecifikami 
najvhodnejšia.

POKRAČOVANIE ZO STRANY 5 /

Primátor Michaloviec Viliam Záhorčák 
mení mesto pre ľudí
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Začiatkom roka 2022 sa mesto Košice 
pridalo k samosprávam, ktoré majú 
vlastný Open data portál. Na webe 

opendata.kosice.sk postupne pribúdajú uce-
lené balíky otvorených údajov, ale tiež vizuali-
zácie a analýzy vychádzajúce z mestských dát.

V súčasnosti je portál v pilotnej fáze a 
verejnosti dáva k dispozícii prvých 28 datase-
tov. Návštevníkom na jednom mieste ponúka 
zoznamy škôl, prehľad cyklistickej infraš-
truktúry, ale napríklad tiež mapu reklamných 
plôch alebo zoznam kultúrnych inštitúcií. V 
budúcnosti bude web okrem samotných dát 
ponúkať aj mapové vizualizácie, interaktívne 
aplikácie a analýzy. K zlepšeniu jeho funkč-
nosti a zvýšeniu užitočnosti môžu prispieť 
aj samotní občania a nadšenci otvorených 
dát. Na úvodnej stránke nájdu dotazníkový 
prieskum, ktorého cieľom je zistiť, o aké dáta 
je v meste najväčší záujem.

Primárnym cieľom Open data portálu je 
zvyšovať transparentnosť samosprávy voči 
svojim obyvateľom. „Našim dlhodobým 
cieľom je aby mesto fungovalo na základe 
dát a údajov, nie na základe pocitov. Vďaka 
Open data portálu k tomu môžu prispievať 
už aj samotní občania,“ vyjadril spokojnosť 
primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Prvým krokom však bude pripraviť data-
sety a implementovať ich do nového priestoru. 
„Teraz je našou úlohou spraviť inventúru dát, 

ktoré má mesto k dispozícii, zistiť, v akom sú 
stave a postupne si nastaviť efektívny model 
manažmentu dát,“ doplnil vedúci oddelenia 
strategického rozvoja a zástupca riaditeľa 
magistrátu mesta Košice Richard Dlhý. 

„Open data portál je jedným z dôležitých 
výstupov projektu Košice 2.0., ktorého pri-
márnym cieľom je zvyšovať kvalitu života 
v meste. Vytvára informačnú bázu, ktorou 
poskytuje priestor pre prácu s dátami a ďalší 
výskum otvorený občanom, univerzitám alebo 
napríklad startupom. Portál bude v čase 
narastať a prinášať nové datasety. V rámci 

projektu ho chceme využiť aj pri hackatho-
noch či podpore akceleračných programov,” 
dopĺňa riaditeľ Creative Industry Košice n.o. 
Michal Hladký, 

Projekt Košice 2.0 je realizovaný vďaka ini-
ciatíve Európskej komisie Mestské inovačné 
opatrenia (UIA). Cieľom tohto programu je 
podporiť inovatívne a experimentálne pro-
jekty v oblasti trvalo udržateľného rozvoja 
miest v takom rozsahu, v akom by ich mestá 
za bežných okolností neboli schopné finan-
covať. Košice sa stali vôbec prvým mestom 
na Slovensku, ktoré vo výzve uspelo.

SMART CITY / 

Zdroj/ Mesto Košice

Program EIT Digital Venture 2022 
príjma do 8. apríla prihlášky projek-
tov, ktoré prinášajú inovatívny prístup 

alebo nápad v oblasti digitálnych technológií. 
Informoval o tom portál innonews.blog. 

„Cieľom programu je popostrčiť sľubné 
projekty bližšie k tomu, aby sa z nich stali 
životaschopné produkty overené reálnymi 
užívateľmi,“ vysvetľuje pre innonews.blog 
Monika Vrbková z inovačnej agentúry JIC, 
ktorá sa o program v ČR a na Slovensku 
stará. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 8. apríla 
prostredníctvom webu EIT Digital.

Program ponúka podporu najmä digitál-
nym inováciám pre priemyselné aplikácie, 
smart cities, správu a ochranu dát, prevenciu 
i detekciu chorôb alebo napríklad finančný 
sektor. Prihlásiť sa môžu minimálne dvoj-
členné tímy zo Slovenska a záujemcovia ešte 
nesmú mať založenú firmu. Ešte v apríli 
prebehne hodnotenie prihlášok, z neho vzídu 
vybraní kandidáti.

O podporených projektoch rozhodnú roz-
hovory, ktoré prebehnú v apríli. Pre vybrané 
projekty je pripravený aj intenzívny boot-
camp v máji. Každý z vybraných tímov získa 

5000 eur a taktiež možnosť konzultácií so 
skúsenými expertmi. „S ich pomocou by 
mali účastníci programu doviesť nápad do 
fázy životaschopného produktu,“ vysvet-
ľuje Monika Vrbková s tým, že všetky tímy, 
ktoré program úspešne dokončia a založia 
najneskôr 1. septembra firmu, navyše čaká 
desaťtisíc eur. „Ďalších desaťtisíc eur potom 
získa prvých 10 firiem, ktorým sa podarí 
získať investora,“ dopĺňa Vrbková.

 Z českých firiem doteraz prešla iba jedna 
firma – Luftio, ktorá vyvíja nástroj na správu 
kvality vzduchu na pracoviskách.

Až 25 000 eur pre inovátorov aj v oblasti Smart cities
INOVÁCIE /

Zdroj/ innonews.blog

Mesto Košice spustilo open data portál
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Žilinčania a návštevníci krajského mesta 
môžu zdieľané bicykle v rámci projektu 
BikeKIA využívať opäť od piatku 25. Marca. 
Nadšenci bicyklovania si budú môcť vypoži-
čať 123 bicyklov, ktoré nájdu na 21 staniciach 
v meste s pevnými stojanmi. Služba zdieľa-
ných bicyklov vďaka Nadácii Kia Slovakia 
zostáva pre užívateľov naďalej bezplatná pri 
dodržaní platných pravidiel, a to 30-minúto-
vého intervalu výpožičky a miesta vrátenia 
bicykla. Aktuálna sezóna so sebou prináša aj 
očakávanú novinku. Možnosti bikesharingu 
sa v Žiline tento rok rozšíria o osem nových 

virtuálnych stanovísk a 22 ďalších bicyklov. 
Bicykle po minulej sezóne prešli generál-
nou opravou, ktorá pozostávala z výmeny 
poškodených alebo opotrebovaných dielov, 
nastavenia a očistenia bicyklov tak, aby 
boli pripravené od prvého dňa sezóny pre 
záujemcov.
Projekt zdieľaných bicyklov sa aj vlani tešil v 
Žiline obrovskej popularite, keďže zazname-
nal 148 992 prenájmov bicyklov s priemernou 
dĺžkou výpožičky 12 minút.
Záujemcovia o službu sa môžu aj teraz bez-
platne zaregistrovať prostredníctvom webu 

www.bikekia.sk alebo aplikácie BikeKIA. 
Následne si budú môcť prostredníctvom 
smartfónu požičať bicykel zo stojana na 30 
minút bezplatne.

Bikesharing sa vrátil do ulíc Žiliny. 
V tomto roku sa aj rozšíri

SAMOSPRÁVA/

Mesto prichádza s ďalšou novinkou. 
Vďaka výzve Strom do domu oby-
vatelia rodinných domov v Brezne 

môžu bezplatne požiadať o drevinu a dať jej 
domov vo svojej záhradke.

Mesto Brezno každoročne vysádza množ-
stvo stromov a púšťa sa do tzv. zelených 
projektov, ktoré majú zmierniť dopady 
globálneho otepľovania a zlepšiť mikrokli-
matické podmienky na lokálnej úrovni. Cie-
ľom je vytvoriť nielen estetickejšie mestské 
prostredie, ale hlavne zdravšie. Minulý rok 
breznianska samospráva prišla s novinkou, 
vďaka ktorej si obyvatelia mohli skrášliť a 
zrevitalizovať okolie pri svojich obytných 
domoch, a to výsadbou stromov, trvaliek či 
kríkov. Mesto prostredníctvom svojej nezis-
kovej organizácie Brezno pre občanov pri-
pravilo ďalšiu novú výzvu Strom do domu, 
teraz však určenú pre rodinné domy. Podľa 
slov primátora Tomáša Abela, stromov nie 
je nikdy dosť a aj tento projekt je jednou z 
možností, ako zvýšiť podiel zelene v meste 
a prispieť k zlepšeniu klímy.

O Strom do domu, financovaný mestom, 
záujemcovia môžu požiadať do 21. marca, 
a to prostredníctvom online dotazníka tu 

alebo si ho môžu vyzdvihnúť u informátora 
na Mestskom úrade v Brezne. Vybrať si je 
možné z 8 druhov drevín rôznych odrôd, 
a to jabloň, hruška, čerešňa, višňa, slivka, 
marhuľa, broskyňa, orech kráľovský. Noví 

majitelia so stromom dostanú aj stručný 
manuál, ako sa o drevinu v záhrade starať. 
O termíne vyzdvihnutia stromu v areáli Tech-
nických služieb na Rázusovej ulici 16 mesto 
ešte bude informovať.

V Brezne môžu obyvatelia žiadať o 
drevinu, ktorú si vysadia na svojom 
pozemku

SAMOSPRÁVA /

Zdroj/ Mesto Brezno

Zdroj/ Mesto Žilina
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Studio 21 plus
Spolupracujte s najlepšími pri skvalitnení vášho okolia

KOMERČNÁ PREZENTÁCIA/

Zaoberáme sa stavebnou, projekčnou 
a konzultačnou činnosťou v oblasti 
detských ihrísk, exteriérových športo-

vísk, cyklostojanov, ako aj smart riešeniami 
v mestách. Ako rodinná firma s dlhoročnou 
tradíciou pôsobíme na trhu od roku 1993. 
Vďaka kvalite a komplexnosti riešení patríme 
k firmám, ktoré na našom trhu udávajú trendy 
a teší nás, že Študio-21 plus má vysoký kredit 
aj v zahraničí, kde spolupracujeme s reno-
movanými partnermi. Kvalita a bezpečnosť 
našich výrobkov a riešení sú pre nás veľmi 
dôležité, čo dokazujú aj naše realizácie. 

Spolupracujte s najlepšími aj vy. Pripra-
víme vám riešenia presne podľa vašich pred-
stáv a požiadaviek. 

Kontakt:
Študio-21 plus, s.r.o.
Stará Vajnorská 90 
831 04 Bratislava

Telefón: +421 2 43 42 72 12
Mobil: +421 910 21 21 21
E-mail: info@studio21.sk 

Smart Cities Klub a denník SME pripra-
vujú prvý ročník spoločnej konferen-
cie, ktorá je pokračovaním 7. ročníka 

konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities 
a 3. ročníka Smart City Summitu.  Po prvý-
krát v novom formáte a s novým názvom 
SMART CITY SUMMIT: SME na ceste 
k Smart Cities privítame hostí 31.5.2022 v 
Bratislave v hoteli AC Hotel Bratislava Old 
Town. Aj vďaka spojeniu síl môžete očakávať 
silný program.

Smart riešenia pre každé mesto
Mestá na Slovensku cítia nedostatok riešení 
pre Smart Cities. Jednou z príčin je aj slabší 
ekosystém inovácií a nedostatočná podpora 
samotných miest pri tvorbe trhu s inováciami. 
Inteligentné mestské štvrte
Aké sú moderné trendy v mestskom deve-
lopmente? Ako vytvoriť inteligentnú a kva-
litnú mestskú štvrť s kvalitným verejným 

priestorom a dobrou kvalitou života pre 
obyvateľov? 
Financie pre udržateľnosť
Inovácie a smart riešenia v mestách ponúkajú 
spôsoby, ako zlepšovať životné prostredie v 
mestách a znižovať ich uhlíkovú stopu.
Viac info: https://smekonferencie.sk/pod-
ujatie/smart-city-summit-sme-na-ceste-k-
smart-cities/

Spojili sme 
sily so SME 
konferenciou

POZVÁNKA - SAVE THE DATE/
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