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Covid na Slovensku skomplikoval nielen 
bežný život, ale aj plánované aktivity Smart 
Cities Klubu. Kvôli zmeneným podmienkam 
musel aj SCK zmeniť niektoré parametre dlho 
plánovaného projektu a vďaka nutnej adminis-
tratíve sa až dnes môže spustiť projekt Smart 
Cities Academy – zlepšenie kvality ovzdušia. 

Mnohé mestá na Slovensku dnes nevní-
majú svoju úlohu v oblasti ochrany životného 
prostredia, klimatických zmien a najmä v 
oblasti zníženia znečisťovania ovzdušia a 
zlepšenia jeho kvality. Aktivity sa očakávajú 
len od štátu alebo veľkých priemyselných spo-
ločností – znečisťovateľov. Kvalita ovzdušia 
má však priamy vplyv na kvalitu života a 
zdravie obyvateľov žijúcich najmä v mestách. 
Mestské aktivity vedia výrazným spôsobom 
tento problém riešiť. „Každý z nás svojimi 
činnosťami ovplyvňuje kvalitu ovzdušia, 
ktoré je okolo nás. Je dôležité si to uvedomiť 
a vedieť akými aktivitami kvalitu ovzdu-
šia zhoršujeme. Nejde iba o nejakú formu 
aktivizmu, ale o nutnosť, pretože prostredie, 

ktoré ovplyvňujeme je pre náš život kľúčové,“ 
vysvetľuje zameranie projektu predseda 
Smart Cities Klubu Miloslav Jurík. Navyše 
je podľa neho v tejto oblasti razantný progres 
v technológiách a riešeniach.

Cieľom projektu zameraného na oblasť zní-
ženia znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho 
kvality v mestách je formou informačných 
aktivít, seminárov a workshopov zvýšiť pove-
domie miest o svojej zodpovednosti v tejto 
oblasti a cez príklady dobrej praxe realizované 
v členských mestách Smart Cities klubu ako aj 
konkrétne príklady zo zahraničia motivovať 
ostatné mestá k podobným aktivitám. 

Samotný projekt odštartuje úvodným wor-
kshopom s partnerom SHMÚ a druhou v 
poradí bude exkurzia predstaviteľov samo-
správ do Holandska. Tam by sa mali možnosť 
zoznámiť so zavedením dobrých a funkčných 
riešení do praxe. 

V najbližších dvoch rokoch by mali 

samosprávy získať povedomie o smart opatre-
niach, ktoré pomôžu riešiť túto problematiku. 
„Myslíme samozrejme aj na mládež a preto 
je súčasťou projektu aj realizácia pilotnej 
environmentálnej výchovy v troch členských 
mestách. Tento koncept potom budeme vedieť 
ponúknuť aj iným školám, či mestám, aby roz-
šírili poznatky svojim žiakom,“ dopĺňa Jurík.

Projekt Smart Cities Academy – zlepšenie 
kvality ovzdušia je spolufinancovaný Európ-
skou úniou z Operačného programu Kvalita 
životného prostredia.

Projekt SCK Academy na ochranu 
ovzdušia dostal oficiálne zelenú

NOVINKA /

v akom meste by ste chceli bývať? Ak by sme 
spravili otvorenú anketu, určite by sa medzi odpo-
veďami našlo mnoho prívlastkov: v modernom, 
zelenom, dostupnom, sociálnom, transparentnom,  
v takom i onakom.

Ciest, ako to dosiahnuť je veľa, no všetky majú 
niečo spoločné: vyžadujú si víziu, dlhodobú trpez-
livú prácu a koncepciu. Ak k tomu pridáme aj 
možnosti moderných technológií, získame ďalší 
prívlastok, ktorý tento prístup vystihuje: smart.

Toto slovo zvykneme prekladať ako inteligentný 
– a naozaj, smart mesto neznamená, že niekde 
postavíme lavičku s pripojením na internet, ale 
že budeme hľadať spôsoby, ako zlepšiť kvalitu v 
meste tak, aby všetko do seba zapadalo. Inteli-
gentný znamená, že nebudeme vymýšľať koleso, 
ale že sa dokážeme poučiť zo skúsenosti iných, no 
zároveň nebudeme ich postupy slepo kopírovať, 
ale využijeme poznatky v kontexte našich reálií.

Budovanie inteligentných miest znamená vnášať 

do nich efektivitu, prinášať najlepšiu hodnotu za 
peniaze, rozmýšľať v súvislostiach a dlhodobom 
horizonte – smart city preto dnes nie je voľba, ale 
ak chce mesto prekvitať, tak je to nutnosť.

Som veľmi rád, že na tejto vízii sa teraz budem 
môcť podieľať nielen ako primátor členského 
mesta Smart Cities Klubu, ale aj ako člen pred-
sedníctva tohto združenia. V Dubnici sa nám v 
ostatných rokoch podarilo zaviesť viacero vylep-
šení, ktoré sa osvedčili a ja verím, že motorom 
inovácií môžu byť vďaka Smart Cities Klubu aj 
ostatné mestá. Verím v silu spolupráce, v náso-
biaci efekt tvorivosti i v to, že aj v slovenských 
podmienkach dokážeme spolu vybudovať mestá, 
z ktorých budú mať ľudia dobrý pocit.

Pretože to je v konečnom dôsledku ten 
prívlastok, na ktorom záleží najviac.

Peter Wolf
nový člen správnej rady Smart Cities klubu 

a primátor mesta Dubnica nad Váhom

Vážení priatelia,

NA ÚVOD/
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Miloslav Jurík: Konferencia Smart Cities Klubu 
privíta hostí z celého sveta

ROZHOVOR /

Smart Cities Klub je platforma, ktorá 
sústreďuje skúsenosti a odborné záze-
mie v oblasti budovania inteligentných 

miest. Slovenským samosprávam už od roku 
2015 pomáha nielen s riešením praktických 
otázok a s prípravou projektov, ale neustále 
prináša aj nové zdroje inšpirácie od člen-
ských miest i partnerov zo zahraničia. To, 
čím postupne sa tvoriaca komunita inteligent-
ných miest žije, si môže odborná verejnosť 
pozrieť už na siedmom ročníku konferencie 
Slovensko na ceste k Smart Cities. tento rok 
však bude výnomočná. SCK spojil sily so 
SME konferenciami, ktoré tiež organizujú 
tematicky podobné podujatie. Vzniklo tak 
unikátne podujatie SMART CITY SUM-
MIT: SME na ceste k Smart Cities. O tom, 
čo návštevníkov 31, mája čaká, podrobnej-
šie rozpráva predseda Smart Cities Klubu 
Miloslav Jurík. Na konferenciu sa ešte stále 
možno registrovať.

Sedem rokov je na podujatie celkom 
slušný vek. Ako sa nápad konferencie 
zrodil?

Hoci je to siedmy ročník, začali sme už 
pred 8 rokmi. Kontinuitu nám však mierne 
skomplikovala pandémia. Každopádne v 
začiatkoch sme mali ambíciu na relatívne 
malom formáte predstaviť inšpirácie zo 
zahraničia, ktoré sme nazbierali a posunúť 
ich na Slovensko, nech nemusíme opäť 
vymýšľať koleso.

Zdá sa, že sa našli ľudia, ktorí sa 
chceli inšpirovať. Čo je ešte obsahom 
konferencie?

Postupne pribúdali ďalšie bloky, ktoré 
vznikli na základe potrieb tých, ktorí sa 
téme smart cities venujú - či už išlo o samo-
správy, verejnú správu, ale aj komerčné firmy. 
Funkčný smart systém totiž môže vzniknúť 
iba vtedy, ak sa všetky tri zložky spoja pri 
tvorbe a realizácii rozumných projektov.

Hlavnou témou siedmeho ročníka je 
„dobrý development“. Čo si pod tým máme 
predstaviť?

Inteligentné mesto, ktoré chce ponúknuť 
vyššiu kvalitu života, môže vzniknúť iba zo 
vzájomnej spolupráce verejnej správy a súk-
romného sektora. Potrebuje využívať dobre 
zostavené a interdisciplinárne zamerané 
tímy skúsených odborníkov. Práve potrebu 

takéhoto partnerstva si uvedomuje čoraz viac 
miest i developerov. O projektoch sa začína 
uvažovať komplexne, nejde už len o samotné 
stavby, ale aj o ich okolie a kontext – ľudia 
budú len ťažko šťastní hoci i v najkrajšej 
budove, ak nebudú mať dostupné služby, 
dopravu a nebudú cítiť pozitívnu energiu. 
Nebude fungovať miestna komunita. Preto 
je veľmi dôležité, že na Slovensku už takéto 
projekty začínajú vznikať a chceme o tomto 
prístupe hovoriť aj na konferencii.

Tieto inšpirácie asi môžeme čerpať 
najmä zo zahraničia. Kde ich hľadá Smart 
Cities klub?

Pre nás je veľkou inšpiráciou Škandinávia 
a Holandsko, kde doviedli koncept verejných 
priestorov a harmónie urbanizmu s potre-
bou kvalitného života do dokonalosti. Aj na 
konferencii vystúpi autor konceptu Happy 
Citizen Design, Rob Adams z Holandska. Po 
inšpirácie však nemusíme chodiť ďaleko. V 
susednej Viedni vznikol Smart City District 
Aspern. Predstaviť ho príde CEO developer-
skej spoločnosti, ktorá patrí mestu.

Čo by sme si ešte mohli osvojiť zo zahra-
ničných prístupov?

Možno to, že inšpirovať by sa nemuseli 
len predstavitelia samospráv a odborná 
verejnosť, ale i samotní obyvatelia. Treba si 
všímať, čo vo svete funguje a cez volených 
zástupcov samospráv vyvolávať tlak na zvy-
šovanie kvality života zdola. Ak sa pozriete 
do zahraničia, miera občianskej angažo-
vanosti v otázkach napríklad zlepšovania 
životného prostredia je tam omnoho vyššia 
ako u nás. Pre objektivitu však treba dodať, 

že pracovníci mestských úradov sú naučení 
oveľa viac komunikovať s obyvateľmi a nie-
len v čase pred voľbami. 

V programe konferencie sme si všimli 
aj exotický Taiwan. Čo robí na slovenskej 
konferencii?

S partnerskou organizáciou na Taiwane 
sme nadviazali minulý rok plodnú spolu-
prácu, ktorá vyústila do podpisu memoranda 
o spolupráci. Hoci na diaľku, ale priamo z 
centra najmodernejších inovácií nám profesor 
James Chiao predstaví najmodernejšie trendy 
v oblasti technológií pre Smart City a ich 
reálne príklady využitia. Z hľadiska tech-
nologických postupov v oblasti Smart Cities 
sú totiž taiwanské firmy veľkou inšpiráciou. 
Hospodárska spolupráca s nimi je v oblasti 
tvorby inteligentných miest rozhodne príno-
som. Ostatne, najväčší svetový veľtrh Smart 
Cities sa koná každý rok v Tajpeji, kde sa 
stretávajú odborníci z celého sveta. Ani my 
by sme preto nemali pri tejto medzinárod-
nej spolupráci s vysokou pridanou hodnotou 
chýbať.

Jednotlivé štvrte však nevznikajú samé 
od seba. Je potrebná spolupráca miest a 
developerov?

Už dlhší čas na Slovensku pozorujeme 
nie príliš prajný vzťah medzi developermi a 
mestami. V médiách vidíme diskusiu kľú-
čových partnerov, ktorí však k sebe nehľa-
dajú cestu prostredníctvom spolupráce v 
prospech občanov, ale skôr sa navzájom 
vymedzujú a hľadajú chyby v práci druhej 
strany. Je to škoda, pretože developeri pri-
nášajú do mesta investície, ktoré mestá 
nemajú a riešia problematiku bývania.  
Robia to pre zisk, no to im nemožno vyčítať. 

Prinášajú však developeri i pridanú 
hodnotu?

Áno, často prinášajú inovácie. Tie sa nero-
dia na ministerstvách ani v mestských úra-
doch, ale v súkromnom sektore. Na druhej 
strane sa developerom u nás niekedy právom 
vyčíta, že nehľadia na záujem už bývajúcich 
občanov, že nie dobre koordinujú svoje plány 
s rozvojovými zámermi mesta. My chceme 
ukázať pozitívne príklady spolupráce deve-
loperov a miest v zahraničí a celkom nepo-
liticky – odborne sa zaoberať touto témou s 
cieľom otvoriť diskusiu zameranú na to, čo 

Pokračovanie na strane 4
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Pokračovanie zo strany 3

mestá a developerov spája a nie to, čo ich 
rozdeľuje.

Na čo sa chcete pozrieť v bloku o ino-
váciách? O nich totiž dnes počujeme na 
každom kroku.

Je to pravda – počujeme o nich už takmer 
všade, ale to čo podľa nás chýba – je reálny 
trh s inováciami, trh so Smart Cities rieše-
niami. Je dobre, že vznikajú výzvy na finan-
covanie inovácií a to aj vrátane inovácií, ktoré 
idú z ministerstiev, ale je to skôr o „uchádzaní 
sa o peniaze“. Našou snahou je iniciovať a 
podporovať vytvorenie ekosystému zame-
raného na tvorbu a realizáciu inovácií, ako 
súčasť hospodárskeho procesu. To zatiaľ 
nemáme. Čakáme na výzvy a riešenia prispô-
sobujeme zdrojovému krytiu. Podľa nás by to 
malo byť naopak. Mestá by mali vedieť – a 
preukázať – čo chcú, čo potrebujú a na ich 
potreby by mali startupy hľadať, vyvíjať a 
ponúkať riešenia.

Inováciou je aj formát konferencie. Spo-
jili ste sa s novým partnerom. Ako k tomu 
prišlo?

Pôvodne sme plánovali konferenciu spo-
jiť s Conecom, keďže odborným partnerom 

konferencie je Zväz stavebných podnikateľov, 
no do toho prišla ruská invázia na Ukrajinu. 
Termín sme museli posunúť a zároveň sme 
začali dialóg aj so SME konferenciami, kde 
sme si vyskúšali spoluprácu pri konferencii 
Race to zero. Zistili sme, že si máme vzá-
jomne čo ponúknuť a najmä záujemcom o 
naše podujatia. Spojenie bolo preto prirodzené 
a máme z neho veľkú radosť, keďže sa spojili 
dve etablované a silné značky.

Kde a ako sa teda konferencia bude 
konať?

Pozvaní zástupcovia miest i odbornej verej-
nosti sa stretnú 31. mája v AC Hoteli Brati-
slava Old Town. Je možná aj účasť online. 
Viac info je na stránke Smart Cities Klubu - 
www.smartcitiesklub.sk a na stránke partnera 
smekonferencie.sk.

ROZHOVOR / 

Zdroj/ SCK 
Foto: Aspern/ Daniel Hawelka

Primátori členských miest Smart Cities Klubu majú vstup na konferenciu zdarma a odborní pracovníci členských miest 
majú možnosť získať vstup za zvýhodnených podmienok
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Novinka v správnej rade klubu. Novým členom 
sa stal dubnický primátor.

SMART CITIES KLUB /

Primátor mesta Dubnica nad Váhom bol počas 
mimoriadneho valného zhromaždenia zvo-
lený za tretieho člena správnej rady Smart 

Cities klubu. Vo funkcii tak nahradil jedného zo 
zakladajúcich členov združenia, ktorý sa členstva v 
správnej rade vzdal. „Kolegom ďakujem za vyjad-
renú dôveru. Veľmi si to vážim a vnímam to ako 
záväzok. Budem sa snažiť prispieť k tomu, aby 
bolo združenie miestom, kde sa navzájom inšpiru-
jeme, zdieľame názory a nápady v prospech rozvoja 
našich miest a ich obyvateľov,“ reagoval dubnický 
primátor Peter Wolf. 

Rokovanie, ktoré hostila Dubnica nad Váhom, 
ďalej pokračovalo diskusiou o príprave 7. ročníka 
konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities, 
pripravovaného prvýkrát v spolupráci so SME 
Konferencie. Hosťom aprílového zhromaždenia 
bol Artur Bobovnický, riaditeľ sekcie inovácií a 
medzinárodnej spolupráce Slovenskej inovačnej 
a energetickej agentúry a veľvyslanec František 
Kašický, z Odboru podnikateľského centra Minis-
terstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, 

Samotnej schôdzi predchádzalo neformálne pra-
covné stretnutie primátorov Smart Cities klubu 
„Mayor‘s Café“ na tému digitálny mestský úrad. 
Dubnický primátor previedol hostí z celého Slo-
venska zmodernizovanou budovou dubnickej rad-
nice. O zabehnuté klientske centrum, fungujúci 
elektronický obeh úradných dokumentov, zber a 
spracovanie dát pod jednou strechou sa zaujímajú 
samosprávy zo všetkých častí krajiny. „Dubnica 
nad Váhom urobila za posledné obdobie v oblasti 
modernizácie a digitalizácie obrovský krok vpred. 
To je aj jeden z dôvodov, prečo sme jej štatutára 
prijali do predsedníctva združenia a tiež dôvodom, 
prečo Dubnicu nad Váhom často využívame ako 
príklad fungujúcich riešení v prospech obyvateľov,“ 
zhodnotil predseda Smart Cities klubu Miloslav 
Jurík. 

Dubnický primátor už prvé minúty vo svojej 
funkcii naznačil, že je na správnom mieste. Medzi 
účastníkmi vyvolal plodnú diskusiu o digitalizácii 
GISu v ich meste, ktorá sa natiahla až do večer-
ných hodín.

Smart Cities klub je združenie slovenských 
miest, ktoré medzi sebou zdieľajú skúsenosti a 
príklady dobrej praxe v oblasti smart technológií 
a ich využitia v prostredí samospráv. Združenie 
má 20 členov a viacerých partnerov v zahraničí, 
zdrojom inšpirácie sú najmä škandinávske krajiny. 
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Ak majú eurofondy reálne pomáhať ľuďom, obciam a regiónom, treba zjednodušiť ich čerpanie. Mnohé nápady, ktoré 
by mohli zlepšiť kvalitu života v slovenských mestách, končia na príliš komplikovanej administratíve.  „Stáva sa, že 
potrebné a prospešné projekty nevzniknú len preto, že je ich príprava príliš náročná,“ hovorí primátorka Púchova Ka-
tarína Heneková. Jej odpovede sú súčasťou série rozhovorov s primátormi a starostami členských miest Smart Cities 
Klubu.

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 rozvojo-
vého hľadiska venujete a považujete ich 
za prioritné?

Chceme v čo najväčšej miere budovať v 
Púchove trvalo udržateľné, moderné mesto. 
Aj s pomocou SCK hľadáme spôsoby, ako na 
jeho riadenie využiť moderné technológie a 
zároveň do jeho rozvoja čo najviac zapojiť aj 
občanov. Každý primátor mi však asi dá za 
pravdu, ak poviem, že vybrať a spomenúť len 
tri základné oblasti je veľmi ťažké. Ak by som 
mala predsa len zdôrazniť tú najdôležitejšiu, 
v tejto ťažkej dobe by to bola asi sociálna 
oblasť. Treba zabezpečiť pomoc pre tých naj-
zraniteľnejších. Z rozvojového hľadiska sú 
však veľmi dôležité aj ďalšie projekty, či už 
je to bývanie, tvorba verejných priestranstiev, 
doprava, zeleň... Snažíme sa pri nich prinášať 
občanom nové, inovatívne prvky.

Čo konkrétne pripravujete?

V oblasti bývania napríklad plánujeme 
prestavbu objektov bývalej strednej školy 
na nájomné bývanie. V dvoch budovách by 
malo vzniknúť celkovo 36 bytov. Dôležité 
však je, že zanedbaný areál sa zmení na novú 
modernú časť mesta, s premysleným parko-
vaním, likvidáciou odpadov prostredníctvom 
polopodzemných kontajnerov, ktoré dopĺ-
ňame aj v iných častiach mesta a s plochami 
zelene a priestorom na relax. Na prestavbu sa 
nám podarilo získať prostriedky zo ŠFRB a 
MDaV SR.

Plánujeme aj revitalizáciu verejného 
priestranstva sídliska Sedlište, ktorá je zatiaľ 
v štádiu žiadosti o finančné prostriedky. Roz-
siahle sídliskové priestranstvá chceme pre-
transformovať podľa požiadaviek dnešnej 
doby a obyvateľov obytných súborov z čias 

socializmu „vytiahnuť“ von, kde by sa mohli 
starať o svoj kúsok priestoru na život. Revita-
lizácia však má v neposlednom rade rešpek-
tovať aj environmentálne aspekty územia, 
znižovať znečistenie ovzdušia, prašnosť a 
hluk a zvyšovať kvalitu života obyvateľov. 
Projekt prispeje aj k zvýšeniu odolnosti pro-
stredia voči negatívnym dopadom zmeny 
klímy, keďže jeho cieľom je napríklad zní-
ženie efektu mestských teplotných ostrovov.

Plánujete aj zmeny v oblasti dopravy?

Jednou z najdôležitejších investícií v súvis-
losti s princípmi smart cities je obnova auto-
busového nástupišťa. Autobusová stanica je 
dôležitým mestským i regionálnym uzlom, no 
dnes je v nevyhovujúcom stave. Je potrebná 
rekonštrukcia inžinierskych sietí, úprava 
vonkajších plôch, ale i prestavba priľahlých 
križovatiek a chodníkov, či vybudovanie bez-
bariérového prepojenia nástupíšť. Prioritou je 
koordinácia jednotlivých zložiek dopravy a 
optimalizácia dôležitého prepojenia železnič-
nej a verejnej osobnej dopravy. Po zmenách by 

už nemalo dochádzať ku križovaniu chodcov, 
osobnej a verejnej autobusovej dopravy, od 
čoho si okrem iného sľubujeme aj zníženie 
rizika nehôd a úrazov. Súčasťou plánovanej 
rekonštrukcie je aj výstavba záchytných a 
krátkodobých parkovísk.

Spomínali ste aj mestskú zeleň...

Už sa nám podaril významný krok, keď 
sme v oblasti Jubilejného lesa dosiahli zmenu 
hospodárskeho lesa na rekreačný. Ide o háj, 
vysadený pri príležitosti 10. výročia vzniku 
ČSR, ktorého stromy mali pôvodne vytvárať 
letopočet 1928. Chceme zvýšiť atraktivitu 
tejto lokality na rekreáciu a pritiahnuť sem 
viac návštevníkov aj z okolitých regiónov. 
V budúcnosti by tu mal vzniknúť aj náučný 
chodník so zameraním na históriu miesta a na 
ochranu prírody a biodiverzity. Chodník by 
sa mal napájať na existujúce turistické trasy.

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

Primátorku Púchova Katarínu 
Henekovú brzdí administratíva

ROZHOVORY S PRIMÁTORMI /
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Pokračovanie zo strany 6

súčasné eurofondy?

V spolupráci s poslaneckým zborom a 
odbornými komisiami evidujeme požiadavky 
obyvateľov, ktoré sú často spojené s fungo-
vaním bežného života a s tým súvisiacich 
potrieb. Aby sme podporili aktívne zapájanie 
občanov, zaviedli sme aj participatívny rozpo-
čet. Požiadavky sa väčšinou týkajú dobudo-
vania a rekonštrukcie dopravnej a technickej 
infraštruktúry, najmä rekonštrukcie miest-

nych komunikácií s odvodnením či vybudo-
vanie chýbajúcich parkovacích plôch. Práve na 
tieto zámery však existuje len málo možností 
získať finančné prostriedky. Výzvy totiž nie 
sú nastavené na reálne potreby samospráv.

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?

Z môjho pohľadu je naozaj potrebná 
najmä pomoc pri riešení a budovaní doprav-
nej a technickej infraštruktúry. Tá je totiž 

základnou kostrou fungovania obcí – najmä 
výstavba vodovodov a kanalizácií, parkovísk, 
rekonštrukcie mostov na miestnych komuni-
káciách i samotných miestnych komunikácií, 
obnova materských a základných škôl, špor-
tovísk, budovanie technickej infraštruktúry 
v rozvojových častiach mesta s priestorom na 
cyklochodníky s možnosťou prepojenia nielen 
na cestu do práce, ale aj do oddychových a 
relaxačných častí mesta.

Spolupracujete pri príprave a realizácii 
projektov vášho mesta s okolitými obcami 
alebo sa skôr zameriavate na vlastný 
rozvoj?

V mnohých smeroch sme s okolitými 
obcami vzájomne prepojení. Spolupracujeme 
preto v rámci viacerých združení – Mikro-
región, Strategicko-plánovací región (SPR), 
Miestna akčná skupina (MAS), v ktorých 
sa podieľame na projektových zámeroch na 
plánovacie obdobie 2021-2027. Spolupra-
cujeme však nielen preto, že tu ich občania 
pracujú, deti navštevujú školy a mimoškolské 
organizácie či kultúrne podujatia. Vzájomne 
kooperujeme aj pri podpore cestovného 
ruchu, budovania cyklotrás, pri dôležitých 
dopravných prepojeniach. Príkladom môže 
byť rýchlostná cesta R6, ktorá prechádza 

viacerými obcami a pri jej tvorbe je veľmi 
dôležitý spoločný záujem.

Podľa našich informácií – nie všetky 
mestá a obce sú nadšené z financovania 
projektov prostredníctvom eurofondov. 
Niektorí ich považujú za príliš zdĺhavé v 
príprave či rizikové v implementácii, iní 
hovoria o nevhodnom zameraní. Možnosti 
financovania sa často nezhodujú 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 
a projekty by ste takto chceli financovať?

Na základe našich skúseností z obdobia 
2014-2020 predstavuje jednoznačne najväčšiu 
bariéru pri čerpaní fondov Európskej únie 
administratívna záťaž. Veľké množstvo byro-
kracie vyplývajúce zo zákona o verejnom 
obstarávaní a stavebného zákona či dlhé 
vyhodnocovanie a zložité kontroly štruktu-
rálnych a investičných fondov komplikujú 
čerpanie finančných nástrojov a následnú 
implementáciu investícií. Nejednotnosť pra-
vidiel pre všetky fondy, verejné obstarávania, 
kontroly a audity navyše vytvára všeobecnú 
neprehľadnosť administratívnych úkonov 
potrebných na financovanie nielen environ-
mentálnych projektov z fondov EÚ.

Ak majú eurofondy reálne pomáhať ľuďom, 
obciam a regiónom, treba zjednodušiť ich 
čerpanie. Na Slovensku stále čelíme forma-
listickému prístupu a administratívnej nároč-
nosti. Ešte stále sa nám stáva, že potrebné a 
prospešné projekty nevzniknú len preto, že je 
ich príprava príliš náročná. Ak na vybudova-
nie jednej cyklotrasy medzi dvoma mestami 
potrebujeme niekoľko samostatných projektov 
pre každú dotknutú samosprávu, vieme, že 
máme problém.

Čo by pomohlo?

Potrebujeme posilniť strategický nadhľad 
a zlepšiť dodávanie potrebných informácií 
samosprávam. Starostovia a starostky obcí 
nemôžu presne vedieť čo robiť, ak im nedáme 
know-how a potrebné informácie. Nemôžeme 
predsa čakať, že každý bude odborník na 
všetko. Podpora samospráv je preto kľúčová. 

ROZHOVORY S PRIMÁTORMI /
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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.

Pokračovanie zo strany 7

Cestou je zefektívnenie komunikácie medzi 
celoslovenskou, župnou a lokálnou úrovňou 
s občianskou spoločnosťou a lokálnou odbor-
nou verejnosťou.

Napriek tomu sa snažíme s kolegami 
vždy aktívne reagovať na vyhlásené výzvy, 
v oblasti životného prostredia vysádzať novú 
zeleň, budovať dažďové oázy, rekonštruovať 
detské ihriská. Naozaj by sme však ocenili 
viac možností pri poskytovaní finančných 
prostriedkov na vyššie uvedenú technickú a 
dopravnú infraštruktúru.

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

Štyri roky sú v živote mesta veľmi krátka 
doba.  Projektová príprava a všetky legis-
latívne procesy si vyžadujú čas a plánov 
je pritom tak veľa. Určite by som chcela 
pokračovať v rozbehnutých projektoch, ako 
je napríklad mestská kompostáreň, ktorá bude 

tvoriť koncovku pri spracovaní bioodpadu. 
Ďalším je technická príprava a následné vybu-
dovanie parkovacieho domu. Tento projekt by 
mal prispieť nielen k smart riešeniu statickej 
dopravy v meste, ale mal by Púchovu pomôcť 
zachovať jedinečný ráz a charakter centra. 
Zároveň chceme pre fungovanie mesta lepšie 

využiť prírodné danosti, najmä nábreží riek. 
V plánoch máme aj vybudovanie mestskej 
viacúčelovej športovej haly, chceme sa zapojiť 
do riešení budovania zelených striech a fasád, 
modernizácia verejného osvetlenia by nám 
mala pomôcť ušetriť na energiách, v nena-
plnených objektoch základných škôl chceme 
vybudovať mestské jasle a v zásobe máme 
mnohé ďalšie projekty.

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

Vďaka klubu máme prehľad o trendoch a 
riešeniach, ktoré by sme inak pri každoden-
nom pracovnom vyťažení nemohli sledovať. 
V rámci klubu môžeme navyše konzultovať, 
čo potrebujeme. Získali sme istý nadhľad, 
klub nám pomáha orientovať sa aj na základe 
skúseností z praxe iných miest i krajín.

ROZHOVORY S PRIMÁTORMI /
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To, čo stále cítime ako nedostatok je 
absencia trhu  s inováciami,  smart 
riešeniami pre mestá, obce , regióny. 

Možno je potrebné venovať problematike 
väčšiu publicitu – povedali si členovia Smart 
Cities klubu a rozhodli sa prijať ponuku den-
níka SME na spoluprácu pri zorganizovaní 
spoločnej konferencie ktorej ťažisko bude 
venovanej problematike inovácií, mestskému 
developmentu a očakávaným formám finan-
covania rozvojových konceptov v mestách a 
obciach. Významná časť konferencie bude 
venovaná problematike inovácií v stavebníc-
tve – najmä v súvislosti s naliehavou potrebou 
znižovania spotreby energií.

Slovensko sa pripravuje na čerpanie 
eurofondov z EŠIF a Plánu obnovy –  Z 
1mld eur EŠIF na roky 2021 – 2027 podľa 
Partnerskej dohody schválenej vo vláde v 
apríli 2022 pôjde  1,89 mld. na vedu, výskum, 
inovácie. Na zelené investície, vrátane energe-
tickej bezpečnosti pôjde 4,2 mld.eur. Až 600 
mil. eur z Plánu obnovy pôjde na podporu 
inovácií.  

Stavebníctvo bolo doteraz v každom progra-
movom období vnímané ako odvetvie, ktoré 
je na konci projektového cyklu pri financo-
vaní z eurofondov – oveľa viac pozornosti sa 
vždy venovalo žiadateľom – krajom, mestám 
obciam – pritom spoločným menovateľom 
bol skôr boj o alokácie, menej pozornosti sme 
venovali vecnému – tematickému zameranie 
zdrojov a efektívnosti využívania európskych 
zdrojov.  Dá sa to vysvetliť aj tým, že  na 
Slovensku nie je doposiaľ  rozvinutý trh s 
riešeniami pre mestá a obce. Ale nemôže 
to tak zostať. Overená je skutočnosť, že rie-
šenia nevznikajú na ministerstvách, ani na 
krajských úradoch, ale v hospodárskej praxi, 
preto vzniká naliehavá potreba jej podpory – a 
to reálnej, nie iba deklarovanej.

Celkovo – dotácie do ekonomiky – ako 
my ich chápeme- sú na to, aby sa naše mestá 
, obce, regióny a firmy postavili na nohy. Je to 
systémové opatrenie , ktoré musí pokračovať 

klasickým investorským procesom – s využí-
vaním vlastných zdrojov, zdrojov investorov, 
využívaním bankových zdrojov. To všetko 
na základe dobre premyslených projektov s 
vopred vypočítanou ekonomickou efektívnos-
ťou a finančnou návratnosťou. Nie je možné 
si chodiť dlhodobo pre peniaze „do krmítka“. 
Toto nie je schopný prežiť žiadny ekonomický 
systém. Úspešná ekonomika  musí fungovať 
bez dotácií. Ide v tejto chvíli o to, či dotácie 
prejeme, alebo ich investujeme do projektov, 
do odvetví, do inovácií – resp. do ekosys-
tému na trvalé generovanie inovácií – toho, čo 
postaví slovenskú ekonomiku na nohy. Pričom 
slovo investujeme je tu kľúčové... Projekty v 
oblasti Smart City, ktoré sú zamerané či už 
na väčšiu vnútornú efektívnosť organizácií, 
digitalizáciu či úspory energií tento potenciál 
rozhodne majú. 

Stavebníctvo dobre vníma systémovosť 
vzniku a realizácie inovácií – dobre chá-
peme, že najprv je projekt, až potom realizá-
cia, pričom projekt rozhoduje o efektívnosti 
realizácie. Už samotné poňatie kvality pro-
jektu je dôležité – od jednostupňových pro-
jektov pre stavebné povolenie, ktoré má slúžiť 
na splnenie formálnej podmienky na získanie 
eurofondov. V stavebníctve na kvalitu dávame 
veľký dôraz, pretože produkty stavebníctva 
sú užívané spoločnosťou po dlhé roky – aj po 
uplynutí záručnej doby – a to je pre stavbárov 
veľký záväzok. A pretože o kvalite stavebnej 
výroby a výroby stavebných látok rozhodujú 
inovácie, rozhodli sme sa im venovať zvýšenú 
pozornosť aj tým, že sme na Zväze stavebných 
podnikateľov Slovenska založili Komisiu pre 
inovácie, digitalizáciu stavebníctva a adap-
táciu na zmenu klímy v sídelnom prostredí 
- ako výraz spoločenskej zodpovednosti.

Uvedomujeme si, že stavebné inovácie 
musia na trh uviesť stavbári – ak chceme 
obohatiť slovenský trh s inováciami a rie-
šeniami pre mestá a obce – musíme využiť 
kvalifikáciu všetkých našich členov a part-
nerov. My musíme prichádzať s profesionál-
nymi riešeniami, ktoré môžu mestá a obce pri 

svojich plánoch obnovy využívať. Od verejnej 
správy – ministerstiev potom očakávame, 
že tieto riešenia, ktoré mestá a obce očaká-
vajú – sa stanú oprávnenými aktivitami vo 
vyhlasovaných výzvach – tak, aby bolo možné 
ich kvalifikovaným spôsobom komunálnym 
investorom doručiť.

Pre vnútrozväzovú diskusiu na túto tému 
pripravil kolektív SF TUKE základný pozičný 
materiál, ktorý  bol prerokovaný v Komisii 
pre inovácie. Tento materiál pomôže  spolu s 
ďalšími závermi zasadnutia komisie vytvoriť 
pozičný dokument, ktorý bude  predstavený 
na Konferencii Sme na ceste k Smart Cities. 

Najbližším cieľom Komisie pre inovácie 
spolu so Zväzom a Smart Cities klubom  je 
nielen predstaviť pozíciu stavbárov odbornej 
verejnosti na Konferencii Smart City Summit, 
ktorý bude venovaný z väčšej časti inováciám, 
rozvoju mestských štvrtí, ako aj financovaniu 
projektov, ale v kruhu odborníkov – projek-
tantov, stavbárov, developerov, primátorov  
upriamiť pozornosť na to, že stavbári nie sú 
betónová lobby, ktorá je médiami prezento-
vaná v súvislosti so spackanými verejnými 
obstarávaniami, ale že je to významná zložka 
hospodárenia štátu – ako zodpovední zamest-
návatelia, ktorí sa pozerajú dopredu a vnímajú 
pozíciu miest, obcí, štátu pri efektívnom vyu-
žívaní finančných zdrojov.

Čo bude po konferencii? – našou snahou 
bude samotnou konferenciou upútať pozor-
nosť nielen špecialistov, ale aj miest, obcí 
aj ministerstiev a nadviazať trvalý dialóg 
na tému pripravovaných výziev a projektov 
tak, aby sa stavebné inovácie stali organickou 
súčasťou vytváraného trhu s riešeniami pre 
mestá a obce.

Inovácie v stavebníctve ako významný 
prvok podpory rozvojových projektov

TÉMA/

Smart Cities klub uskutočnil doposiaľ šesť ročníkov konferencie Slovensko 
na ceste k Smart Cities. Za toto obdobie sa podarilo vytvoriť záujem a pov-
edomie o dôležitosti tém spojených s tvorbou inteligentných miest, obcí a 
regiónov. 
Podarilo sa to v spolupráci s mestami, obcami, partnermi , ministerstvami, 
zamestnávateľskými zväzmi a partnermi súkromného sektora.
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Rozvoj a využitie moderných digitál-
nych technológií umožňuje okrem 
iného zjednodušiť a zefektívniť 

správu a organizáciu života v mestách, a tak 
uľahčiť život ich obyvateľom aj návštevníkom. 
Európska únia sa preto rozhodla položiť dôraz 
na dáta, technológie a infraštruktúru a vyhlá-
sila iniciatívu „Európa pripravená na digitálny 
vek“. EÚ sa tak má počas európskeho „digi-
tálneho desaťročia“ digitálne transformovať, 
posilniť svoju digitálnu suverenitu a určiť, aké 
budú na jej území platiť digitálne štandardy. 

Digitálna transformácia 
na úrovni miest a obcí  
v EÚ

STRUČNE /

Formovanie digitálnej budúcnosti EÚ má 
byť založené na technológiách, ktoré slúžia 
občanom a podnikom a ktoré predstavujú prí-
nosy pre ich každodenný život a hospodársku 
činnosť, a zároveň pomocou nich dosiahnuť 
svoj cieľ klimaticky neutrálnej Európy do 
roku 2050. EÚ chce byť globálnym vzorom 
v sektore digitálnej ekonomik.

Táto ambícia je najmä veľkou výzvou pre 
mestá, ktoré sú centrá inovácií a pokroku a 
ktoré sa majú stať kľúčovými miestami tejto 
transformácie. Za tým účelom plánuje Európ-
ska komisia investovať do rozvoja výskumu 
a využitia digitálnych technológií v mestách 
a štátnych i samosprávnych úradoch.
Viac informácií na linku.

Žilinčanov čakajú zmeny, ktoré posunú 
úroveň správy komunálneho odpadu 
na vyššiu úroveň. Mesto postupnými 

krokmi zavádza systém, v ktorom bude 
možné vývoz odpadu realizovať jedno-
duchšie, rýchlejšie a adresnejšie, čo v koneč-
nom dôsledku spomalí nárast poplatkov za 

Čipuje už aj Žilina

komunálny odpad. Vďaka čipovaniu nádob 
získame skutočný prehľad o ich počte, o 
rozmiestnení jednotlivých kontajnerov a 
zároveň o reálnych vývozoch komunál-
neho odpadu.

Čipovanie smetných nádob je efektívny 
nástroj, ktorý samospráve pomôže optima-
lizovať systém odpadového hospodárstva. 
Pri vývoze odpadu bude smetná nádoba 
automaticky oskenovaná prostredníctvom 
čítačiek umiestnených na vozidlách a 
následne spárovaná s konkrétnym platcom 
dane. Čipy taktiež zabránia presúvaniu 
kontajnerov a neoprávnenému navyšova-
niu zvážanej kapacity. Naopak kontajner 
bez čipu nám umožní rýchlo identifikovať 
neplatičov.

Postupne sa budú v meste čipovať všetky 
nádoby, a to v rodinných domoch, na síd-
liskách aj vo firmách. Prvou, pilotnou, 
lokalitou bola mestská časť Budatín. Pro-
ces zavádzania čipov začal v utorok 19. 
apríla 2022.

Nórsky ostrov si vďaka smart riešeniam zabezpečil 
dvojnásobnú nezávislosť

ZAUJÍMAVOSŤ /

Na nórskom súostroví Myken by 
nebolo nič extra zaujímavé. Leží 
za polárnym kruhom, obýva ho 

hŕstka ľudí, vyníma sa na ňom maják a 
hlavný zdroj príjmov tvorí rybolov. Takých 
je v tejto krajine posiatej fjordami stovky. V 
roku 2014 si však miestna hŕstka nadšencov 
povedala, že sa pokúsi využiť moderné 
technológie vo (nielen) svoj prospech. Zalo-
žili prvú pálenicu na whisky za polárnym 
kruhom. Pre autenticitu sa rozhodli použí-
vať odsolenú morskú vodu, keďže súostro-
vie leží tri desiatky kilometrov od pevniny 
a pitná voda tu nie je na rozdávanie.

Experimentovanie s modernými tech-
nológiami tu však neskončilo. Obyvatelia 
cítili, že prekážkou rozvoja je aj závislosť 
na pevnine v dodávke elektrickej energie, 
kedy ich od blackoutu delil jediný, 32 km 
dlhý elektrický kábel. Ponúkalo sa osved-
čené riešenie v podobe veternej, či solárnej 
elektrárne (nenechajte sa mýliť, solár fun-
guje výborne aj za polárnym kruhom, kým 

nie je polárna noc), no geografická poloha 
a neistota konzistentnosti dodávky nebola 
pre miestnu komunitu riešením. Preto vybu-
dovali pilotnú vodíkovú elektráreň, kde sa 
prebytočná energia z obnoviteľných zdrojov 
využíva na elektrolytickú výrobu vodíka. 
Ten je potom využívaný v palivových člán-
koch vtedy, keď je ho treba. 

Fungujúci systém tak dokazuje, že keď je 
treba, tak sa dajú nájsť smart riešenia aj pre 
malé komunity. Pilotný projekt má ambíciu 
expandovať aj do iných odľahlých komunít 
(elektrárne, nie pálenice).

Zdroj/ Myken, Local, VisitNorway, foto Simon 
Fossheim/visithelgeland, Helgeland Reiseliv as

Zdroj/ SCK, Žilina
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