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Ž iarčania už v týchto dňoch môžu 
využívať bezplatný internet na via-
cerých miestach na území mesta. Je 

to vďaka projektu Wifi pre teba, na ktorý 
mesto získalo dotáciu zo zdrojov Európskej 
únie a Štátneho rozpočtu vo výške 13 416 
eur. Z vlastného rozpočtu na projekt mesto 
prispelo sumou 706 eur.

Vďaka projektu Wifi pre teba sa podarilo 
vybudovať prístupové body na verejných 
priestranstvách vo viacerých častiach mesta. 
„Ide o desať prístupových bodov, ktoré sme 
sa snažili umiestniť najmä na miestach 
komunitného života,“ hovorí mestská pro-
jektová manažérka Ľudmila Paššáková a 
konkretizuje, o ktorých desať miest ide: 
„V časti IBV, na Pod vŕškoch, na Námestí 

V Žiari je dostupný bezplatný internet

STRUČNE /
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Matice slovenskej, v kaštieli, pred kaštieľom,  
na Oddychovej zóne Etapa, od námestia 
smerom k Základnej škole na Ulici Dr. Jan-
ského, na Oddychovej zóne Hviezdoška, na 
autobusovej stanici a na sídlisku Sever.“

Pripojenie na internet je na týchto miestach 
bezplatné pre všetkých občanov alebo náv-
števníkov mesta, ktorí sa budú chcieť na 
internet pripojiť. Ako Ľudmila Paššáková 
dodáva, lokality sa vyberali podľa frek-
vencie pohybu ľudí na daných miestach. 
Bezplatné pripojenie k širokopásmovému 
internetu s minimálnou rýchlosťou 30 mbit/s 
bude dostupné v okruhu približne 100 štvor-
cových metrov od prístupového bodu. 

Spolu s predstaviteľmi slovenských samospráv 
sme absolvovali prvý študijný pobyt tohto roku 
pod hlavičkou Smart City Academy. Navštívili 
sme štvoricu holandských miest, aby sme zistili, 
ako to v krajine tulipánov robia, čo im funguje 
a čo by sme mohli preniesť aj k nám. O tom, čo 
sme sa dozvedeli si prečítate v tomto čísle, no 
dovoľte, aby som upriamil pozornosť na jeden 
z kľúčových parametrov, ktorý možno menej 
súvisí so smart cities, ale o to viac s efektívnosťou 
a profesionalitou.

V Holandsku, ktoré má na ploche podobnej 
Slovensku 17,5 milióna obyvateľov, majú totiž 
344 samospráv. Áno, čítate správne, nevypadlo 
nám tam žiadne číslo. Na Slovensku ich máme 
približne 3000 a stále majú ambíciu vznikať nové 
odtrhnutím sa od materskej obce. Je potom 
viac ako logické, že takto fragmentovaná samo-
správa nedokáže dobre plniť svoju úlohu. 

Na Slovensku totiž vyhráva obrovské sebectvo 
a nedôvera, že ak by sa robili veci spoločne, 
tak by z toho profitoval aj niekto iný. Veď nie 
nadarmo je u nás národným športom želanie 
smrti susedovej koze. Neviem, či to má súvis 
v našej nie veľmi šťastnej minulosti pri budo-
vaní socializmu, alebo to siaha ešte do väčšej 

minulosti, faktom však je, že by bolo možno 
načase túto paradigmu zmeniť.

Podobný koncept spájania samospráv zvolili 
viaceré škandinávske krajiny, vrátane  Nórska, kde 
skutočne jednotlivé usadlosti oddeľujú desiatky 
kilometrov. Článok o zlúčení troch nórskych obcí 
do jednej nájdete aj na našom webe. A môže to 
fungovať, dokonca je to veľmi efektívne. Takéto 
väčšie celky totiž dokážu namiesto väčšieho 
počtu nie najlepšie zaplatených pracovníkov, 
ktorí sa musia venovať širokej agende zamest-
nať menší počet špecializovaných úradníkov, 
ktorí  sú výborne kvalifikovaní, dobre zaplatení 
a robia svoju prácu s radosťou. Viacerých takých 
sme opäť osobne stretli. Úspora nakoniec nie je 
iba v nákladoch, ale ten najväčší benefit prinesú 
funkčné a profesionálne služby, ktoré v konečnom 
dôsledku prinesú do samosprávnej kasy peniaze 
na prepotrebné projekty, ktoré sa môžu realizovať 
jednotne a vo väčšom rozsahu.

Verím, že sa aj na Slovensku raz dokážeme 
preniesť nad nekonečnú rivalitu dolného a hor-
ného konca dediny a potrebu mať všade všetko, 
hoci nefungujúce.

Miloslav Jurík
predseda Smart Cities klubu

Vážení priatelia,

NA ÚVOD/
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D o Holandska zavítala prvá tohto-
ročná Smart City Academy so 
zástupcami slovenských samospráv 

nabrať skúsenosti a inšpirácie. V súčasnosti 
sa Holandsko môže pýšiť tým, že je jednou 
z najhustejšie osídlených krajín nielen v 
Európe, ale aj vo svete. A to všetko aj napriek 
tomu, že pred pár storočiami tretina krajiny 
v podstate neexistovala. Aj preto musia v 
Holandsku precízne plánovať a dbať na trvalo 
udržateľný rozvoj miest. 

„Holandsko patrí ku krajinám s najvyššou 
hustotou obyvateľstva na kilometer štvorcový, 
dôsledkom tejto skutočnosti je, že veľmi veľa 
ľudí žije v mestách a vo veľkých obciach a v 
dôsledku toho musia aj mestá riešiť situáciu, 
ako optimálne žiť v 21. storočí v takýchto 
veľkých aglomeráciách. Holanďania sú veľmi 
pragmatickí ľudia, sú zblížení s prírodou, s 
ekológiou a preto sa dostáva mimoriadne do 
popredia ochrana klímy. Holanďania sa stali 
lídrami v oblasti boja proti klimatickým zme-
nám, bojujú za ochranu životného prostredia, 
proti znečisťovaniu ovzdušia a samozrejme 
najmodernejšie ekologické technológie sa 
dostávajú do absolútneho popredia,“ hovorí 
Juraj Macháč, Veľvyslanec SR v Holandsku. 

Svojimi skúsenosťami v rôznych oblastiach sa 
Holandsko stalo jednou z najmodernejších a 
najrýchlejšie napredujúcich krajín v Európe. 
Obrovskou inšpiráciou je tak aj pre slovenské 
samosprávy. Ponúknuť môže ako pozitívne, 
tak aj negatívne skúsenosti, ktorým sa pri 
zavádzaní inovácií v slovenských mestách a 
obciach môžu vyhnúť a dosiahnuť efektívny 
výsledok. Riešenie, ktoré funguje na jednom 
mieste však nie je možné skopírovať a vyu-
žiť inde. Skôr môžu slúžiť ako inšpirácia, či 
návod ako postupovať, no aby sa neminulo 
účinku je nutné ho prispôsobiť slovenským 
podmienkam. 

„Holandsko je pre nás inšpiráciou. My sme 
s Holandskom a holandským veľvyslanec-
tvom dlhodobo spolupracovali na viacerých 
projektoch na Slovensku. Holandsko je z hľa-
diska rozlohy podobne veľká krajina ako 
Slovensko, počtom obyvateľov je trikrát taká 
veľká, napriek tomu má výrazne nižší počet 
municipalít, čo z môjho pohľadu spôsobuje 
vyššiu efektívnosť, odbornejšie kapacity a 
lepšiu formu spolupráce,“ približuje Miloslav 
Jurík, predseda Smart Cities Klubu, ktoré 
organizovalo študijný pobyt pre zástupcov 
samospráv do Holandska v rámci Smart City 
Academy.  

Práve pre skúsenosti holandských samo-
správ, ako aj inštitúcií bola táto krajina cie-
ľom pracovnej cesty slovenských primátorov, 
viceprimátorov a i zástupcov samospráv v 
holandských mestách Haag, Amsterdam, 
Groningen a Rotterdam – s dôrazom na ino-
vácie a inšpiráciu pri zvyšovaní ekologickej 
mobility a zároveň skvalitňovania ovzdušia 
a životného prostredia v slovenských samo-
správach. Veľkou inšpiráciou je vznik AMS 
Inštitútu - inovatívneho centra, ktoré vzniklo 

z popudu mesta a sú v ňom zapojené tri uni-
verzity vrátane Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), kde vznikajú nové myš-
lienky, nápady pre rozvoj riešení pre mesto 
Amsterdam, ale aj okolité mestá a celkovo 
mestá v Holandsku. Tento prístup by bol 
realizovateľný v rámci nového programového 
obdobia pre rozvoj slovenských samospráv. 

„Veľmi ma zaujala spolupráca medzi aka-
demickým sektorom, mestom, súkromnými 
spoločnosťami, vytvorenie ekosystému ktorý 
produkuje inovácie. Veľmi zaujímavé boli 
projekty robotických lodí, projekty v oblasti 

mobility hubov, zdieľanej mobility, elektric-
kých bicyklov, elektrovozidiel a ďalšie oblasti, 
ktoré zároveň pozitívne vplývajú na kvalitu 
ovzdušia v meste. Čo ma takisto veľmi zau-
jalo je spolupráca medzi municipalitami, 
štátom, ďalšími sektormi, v odstraňovaní 
bariér medzi jednotlivými oddeleniami. O 
tejto spolupráci nám hovorili vo VNG asociá-
cii holandských miest. Snažia sa o presun od 
“ego systému k ekosystému”. To znamená od 
systému, kde každý je zodpovedný za nejakú 

Holandsko nás môže inšpirovať, zhodli 
sa účastníci Smart City Academy

TÉMA/

Pokračovanie na strane 4

Boh stvoril Zem, ale Holanďania stvorili Holandsko. Toto staré príslovie odkazuje na spojitosť Holandska s vodou a fakt, že 
sa Holanďania dokázali prispôsobiť na svoj život v krajine, ktorej sa tretina územia nachádza pod vodnou hladinou, alebo 
lepšie povedané, pod nadmorskou výškou. Prirodzenou voľbou by teda pre mnohých ľudí bola emigrácia do geograficky 
bezpečnejšej krajiny. Nie však pre Holanďanov. Tí v priebehu siedmych storočí dokázali spraviť obývateľnými viac ako 
milión árov pôdy. Časť tejto plochy získali prostredníctvom vysušenia jazier, no podstatnejšiu časť získali z mora vybudo-
vaním hrázd, kanálov a umelých riek. Veľkou pomocou pri rekultivácií boli práve veterné mlyny, ktoré sú pre Holandsko tak 
príznačné. Vďaka nim dokážu v priebehu 15 rokov spraviť z pôvodne vodnej plochy tzv. polder – obývateľné miesto. 
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svoju oblasť a nerozmýšľa nad prácou tých 
ostatných k systému spolupráce,“ dodáva 
Miloslav Jurík. 

Slovenské samosprávy sú na dobrej ceste ísť v 
stopách holandských. Už aj v našich mestách, 
či obciach vidíme prvé zmeny k vytváraniu 
podmienok pre zavádzanie múdrych riešení a 
aj z nich sa postupne stávajú takzvané smart 
samosprávy. A práve návšteva Holandska 
sa pre mnohých z nich stala inšpiráciou do 
ďalšieho napredovania ich miest.   

Primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf 
hovorí o veľmi podnetných stretnutiach, z 
ktorých množstvo nápadov sa budú snažiť 
presadiť aj v ich meste. „Ja sa teším, že sme 
mohli so Smart Cities Klubom opäť vycesto-
vať, ako aj v minulosti. V tom čase sme sa v 
našom meste zaoberali inými problémami . V 
súčasnosti veľmi aktívne riešime mobilitu. A 
som rád, že sme mohli byť práve v Holandsku 
– v krajine, ktorá je lídrom v udržateľných 
riešeniach. Tých inšpirácií tu bolo naozaj 
mnoho, získali sme množstvo nápadov, a 
myslím, že aj podnetných skúseností tým, 
že sme si vyskúšali v praxi pohybovať sa po 
Amsterdame, po Haagu a ďalších mestách 
na bicykli. Takže sme si vyskúšali ako to 
funguje vo veľkých mestách kde je veľký 
“traffic” cyklodopravy. A myslím si, že to 
bolo veľmi podnetné a konštruktívne.“ 

Rovnako pozitívne hodnotia pracovnú cestu 
aj ďalší zástupcovia samospráv, podľa ktorých 
by sa mali takéto exkurzie do pokrokových 
miest organizovať častejšie. Pri zavádzaní 
riešení na Slovensku by možno jednoduchšie 
predišli komplikáciám, s akými sa stretli 
samosprávy v zahraničí, avšak pred rokmi. 
„Čelíme určitým výzvam, ktorým možno 
oni tu v Holandsku nečelia.  Ich vývoj, ako 
sme mali možnosť diskutovať, začal naprí-
klad v Rotterdame niekedy v 70-tych rokoch 
minulého storočia. To čo tu dnes vidíme, je 
výsledkom dobrých rozhodnutí v minulosti 
a tá cesta trvala 50 rokov. My sme možno 
niekde na polceste a ešte nám chvíľku potrvá, 
kým sa dostaneme do nejakého takéhoto štá-
dia,“ hovorí Marcel Gibóda, zástupca pri-
mátora Košíc.   

Pridáva sa aj viceprimátor Michaloviec, Jozef 
Sokologorský, podľa ktorého sú holandské 
samosprávy veľkou inšpiráciou. „Som veľmi 
rád, že som tu bol a  že tie skúsenosti môžem 
nabrať práve z krajiny, ktorá je v  inováciách 

jedna z najlepších v Európe. Som veľmi rád, 
že aj naše mesto Michalovce je súčasťou 
Smart Cities Klubu a má možnosť zúčastniť 
sa práve takýchto pracovných zahraničných 
ciest tu v Holandsku. Myslím si, že je veľmi 
dôležité, aby samosprávy videli, ako sa dajú 
robiť inovatívne prvky v rámci samosprávy, 
kde sa dajú zlepšiť verejné priestranstvá, 
kde sa dajú zlepšiť cyklotrasy a vo všetkých 
tých oblastiach, ktoré sú v prospech našich 
občanov. Pokiaľ sa nám podarí aspoň časť 
z tu nadobudnutých skúseností premietnuť 
do reálneho života v našom meste, budem 
veľmi rád.“   

Raz vidieť je viac ako sto krát počuť. Čo 
v tomto prípade platí do bodky. Pre samo-
správy je to obzvlášť kľúčové. „Je to ako v 
živote. Človek niečo číta, vidí v televízii, 
alebo má k tomu plno vecí v knižnici, tak je 
to síce zaujímavé, ale ak starostovia alebo 
zástupcovia obecných samospráv lokality 
navštívia a môžu si to takpovediac ošahať, 
tak je veľká pravdepodobnosť, že sa aj niečo 
bude na základe toho realizovať. Určite by 
som všetkým odporučil, aby sa týchto štu-
dijných ciest zúčastňovali nielen zodpovední 
politici, ale aj zodpovední úradníci a vytvorili 
spoločný tandem na študijnej ceste. Každý 
má totiž iný pohľad a kompetencie. A aby 
sa pokúsili zistiť od týchto realizátorov pro-
jektov, čomu by sa oni keby znovu začínali 
dnes vyhli. To znamená nie všetko prevziať 
formou copy/paste, ale inšpirovať sa a naučiť 
sa. Pretože pokiaľ mesto má byť inteligentné, 
tak by sa malo poučiť aj z  chýb, ktoré už v 

minulosti urobili iné mestá a neopakovať 
chyby,“ dodáva Jaroslav Kacer, expert Smart 
Cities Klubu. 

Pracovná cesta sa uskutočnila pod záštitou 
Smart Cities Klubu v rámci projektu „Smart 
City Academy – zlepšenie kvality ovzdu-
šia“, ktorý je spolufinancovaný z Kohézneho 
fondu v rámci Operačného programu Kvalita 
životného prostredia. 

Smart Cities klub je originálnou neformálnou 
platformou slúžiacou na výmenu skúsenosti a 
spoluprácu medzi vedením miest a expertmi 
pri príprave stratégií a programov na ceste k 
Smart City. Jeho poslaním je meniť sloven-
ské mestá nielen v oblasti využívania Smart 
technológií, ale najmä v oblasti zvyšovania 
kvality života svojich obyvateľov. Tak aby sa 
nám spoločne v našich mestách či dedinách 
žilo lepšie, príjemnejšie a najmä múdro - teda 
SMART.  Situácia u nás sa zlepšuje, stále 
viac primátorov, starostov cestuje, inšpiruje 
sa, hľadajú riešenia, ktoré sú použiteľné aj 
u nás. Samozrejme nemá zmysel bezhlavo 
kopírovať, ale učiť sa od tých najlepších. Je 
dôležité hľadať inšpiráciu nielen u nás doma, 
ale aj v krajinách ktoré si prešli svojou cestou, 
a nemusíme opakovať chyby, s ktorými sa oni 
v minulosti popasovali. Máme sa čo podučiť 
a čím inšpirovať, uzatvára Miloslav Jurík, 
predseda Smart Cities Klubu, ktorý projekt 
Smart City Academy – zlepšenie kvality 
ovzdušia realizuje. 

Holandsko nás môže inšpirovať, zhodli sa účastníci Smart City Academy
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V rámci projektu Smart City Academy – zlepšenie kvality ovzdušia absolvovali zástupcovia slovenských 
municipalít a členovia Smart Cities klubu prvý z trojice študijných pobytov, ktoré by mali prinášať zahraničné 
inšpirácie, ktoré by sme vedeli aplikovať aj na Slovensku. My sme sa porozprávali s predsedom Smart Cities 
klubu Miloslavom Juríkom, ako hodnotí prínosy cesty.

O Holandsku mnohí vieme, že sú 
tam tulipány, veterné mlyny 
a veľa bicyklov. Aký však bol 

hlavný dôvod vašej návštevy a s kým ste 
ju absolvovali?

Holandsko je lídrom v oblasti aktívnej 
mobility, zástupcovia miest z celého sveta 
sa chodia inšpirovať do holandských miest a 
snažia sa tieto poznatky následne aplikovať 
v domácich podmienkach. Delegácia Smart 
Cities Klubu bola zložená z primátorov, 
viceprimátorov, prednostov či vedúcich pra-
covníkov mestských oddelení a cieľom boli 
projekty v oblasti zlepšenia kvality ovzdušia 
v kompetencii samospráv.

Kde ste boli konkrétne naberať 
inšpirácie?

Boli to mestá Hague, Amsterdam, Gro-
ningen a Rotterdam, kde sme sa venovali 
témam, ktoré v mestskom prostredí pozi-
tívne vplývajú na kvalitu ovzdušia. Samo-
zrejme nosnou témou bola aktívna mobilita, 
to znamená podpora a rozvoj cyklodopravy 
či zlepšovanie podmienok pre chodcov, ale 
venovali sme sa aj problematike verejnej 
dopravy, zelene v meste, verejným priesto-
rom, udržateľnej nízkoemisnej výstavbe a 
ďalším oblastiam, ktoré majú pozitívny vplyv 
na kvalitu ovzdušia. Zaujímavým zistením 

bola informácia, ktorú nám poskytli v Rot-
terdame, že z dôvodu vyššieho počtu áut a 
horšej kvality ovzdušia majú obyvatelia Rot-
terdamu o niekoľko rokov kratší priemerný 
vek dožitia ako v iných holandských mestách. 
Osobne si myslím, že ani u nás si mnohí ľudia 
neuvedomujú ako negatívne vplýva kvalita 
ovzdušia na zdravie obyvateľov miest a tiež 
to, že často svojim správaním či už z hľadiska 
mobility alebo vykurovania k tomuto stavu 
sami prispievajú.

Čím sa môžu slovenské samosprávy v 
Holandsku inšpirovať?

Určite v oblasti prístupu k mestskej mobi-
lite, k definovaniu priorít, kedy na pomysel-
nom vrchole pyramídy je človek a auto je 
až na jej spodku. To znamená, že ulice sa 
plánujú tak, aby boli v prvom rade bezpečné 
pre chodcov, následne cyklistov a v mnohých 
prípadoch je auto na ulici tzv. hosťom. Je 
nemysliteľné, aby vám niekto nezastavil na 
priechode pre chodcov. Viackrát zaznelo, 
že v prípade zranenia chodca či cyklistu 
je automaticky vinný šofér auta, lebo mal 
situáciu predvídať a mal rýchlosť jazdy pri-
spôsobiť tak, aby bol schopný reagovať. To 
je úplne iný prístup, iné myslenie ako to, s 
ktorým sa stretávame v našich podmienkach. 
Samozrejme to súvisí aj so zmenou prístupu 
spoločnosti ako takej, ale kompetentní musia 

ísť príkladom, byť lídrami a to sa u nás často 
nedeje.

Na fotkách je vidieť, že ste v rámci 
Holandska využívali verejnú dopravu. 
Nie je to trochu nezvyk pri primátoroch?

Inšpiratívne bolo aj fungovanie verejnej 
dopravy, väčšinu času sme sa presúvali vla-
kom či električkou a bolo to veľmi pohodlné, 
rýchle a bezproblémové. Vďaka veľmi pre-
hľadnej webovej stránke optimalizovanej aj 
pre mobilné telefóny sme mali informáciu v 
reálnom čase o jednotlivých spojoch, veľmi 
rýchlo sme sa vedeli zorientovať v celom 
systéme a trafili sme všade bez problémov. 
Pravidelní cestujúci využívajú predplatené 
karty, na ktoré si môžu napríklad na stani-
ciach požičať aj bicykel, na ktorom sa potom 
pohybujú po meste.

Najväčšou inšpiráciou však bola úroveň 
spolupráce medzi jednotlivými aktérmi, 
medzi štátom a samosprávou, spolupráca 
samospráv a univerzít či súkromného sektora 

M.Jurík: Holandsko – profesionálne 
samosprávy s kvalifikovanými ľuďmi

ROZHOVOR/

Pokračovanie na strane 6
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a z toho vyplývajúce inovácie. Navštívili 
sme napríklad špičkový AMS Institute 
(Amsterdam Institute for Advanced Metro-
politan Solutions), kde každoročne vznikajú 
desiatky inovácií. Jedna za všetky je vývoj 
autonómnej robotickej lode, ktorá bude v 
budúcnosti slúžiť na prepravu obyvateľov, či 

na zvoz odpadu a prispeje tak k ešte nižšiemu 
podielu automobilovej dopravy v holand-
ských mestách.

O vás je známe, že ste fanúšikom cyk-
lodopravy. V čom by sme sa vedeli inšpi-
rovať Holandskom?

Je dôležité spomenúť, že aj Holandsko si 
muselo svoju cestu nájsť. Postupný prerod 
k cyklodoprave začal až v 70tych rokoch. 
Hlavným hýbateľom okrem ropnej krízy bolo 
množstvo dopravných nehôd s tragickými 
následkami. V súčasnosti je samozrejme 
každodenný život cyklistike prispôsobený 
a každý ho berie ako samozrejmosť. Veľmi 
úzko sú previazané napríklad stanice hro-
madnej dopravy s cykloparkingom, či bikes-
haringom. Holandsko má veľkú výhodu, že 
je relatívne rovinaté, no rozvoju cyklodo-
pravy výrazne prospeli aj aktívne opatre-
nia preferovania tohto druhu dopravy pred 
individuálnym automobilizmom. Navyše 
v dnešnej dobe rozvoja elektrobicyklov už 
existujú riešenia aj pre mestá či obce, ktoré 
neležia úplne na rovine.

Čo považujete za kľúčové prečo je 
Holandsko tam, kde je? 

My sme hneď prvý deň navštívili orga-
nizáciu VNG, čo je združenie holandských 
samospráv, povedzme obdoba slovenského 
Združenia miest a obcí. Je to veľmi profe-

sionálna organizácia, ktorá pracuje na špič-
kových stratégiách v oblasti udržateľného 
rozvoja samospráv, je partnerom európskej 

komisie a samozrejme holandskej vlády. 
Veľmi silno si uvedomujú naliehavosť 
riešenia klimatických zmien a znižovania 
produkcie CO2, je to kľúčová oblasť, na 
ktorú sú naviazané všetky oficiálne stra-
tégie. Holandsko má zhruba 17,5 milióna 
obyvateľov a jeho rozloha je menšia ako 
rozloha Slovenska. 

To musí byť administratívne náročné 
zvládať. Ako sa koordinuje tak veľký 
počet municipalít?

Prekvapivo jednoducho. Z môjho pohľadu 
bolo kľúčové zistenie o aktuálnom počte 
samospráv v Holandsku, ktorých je dnes 
344 (a ešte pred piatimi rokmi ich bolo vyše 
400). Rovnaký trend zlučovania samospráv 
môžeme sledovať napríklad v Nórsku, či ďal-
ších škandinávskych krajinách. Uvedomujú 
si komplexnosť problematiky, ktorú dnes 
musia riešiť samosprávy, vrátane tém súvi-
siacich s digitalizáciou a je im jasné, že to 
malé samosprávy nie sú schopné obsiahnuť. 
V našich podmienkach, kde máme takmer 
3000 miest a obcí bohužiaľ ideme opačnou 
cestou, často dokonca počujeme o snahách 
o vytváranie nových samospráv štiepením 
tých existujúcich. 

POKRAČOVANIE ZO STRANY 5 /

M.Jurík: Holandsko – profesionálne 
samosprávy s kvalifikovanými ľuďmi

Zdroj/ SCK
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P rešovskú MHD čoskoro posilnia elek-
trické midibusyVíťazom tejto súťaže sa 
stala česká spoločnosť SOR Libchavy 

s.r.o., ktorej výrobky už prešovskí cestujúci 
aj vodiči dôkladne poznajú. Český producent 
dodá do Prešova 5 midibusov s elektrickým 
pohonom typu EBN 8, ktoré v súčasnosti pre-
mávajú napríklad v Bratislave alebo v rumun-
skom Brašove. Elektrické midibusy postupne 
nahradia v premávke midibusy Rošero First, 
ktoré sú na hranici životnosti a pre ďalšiu 
udržateľnosť prevádzky je ich výmena nutná. 
Zvýšeniu komfortu a spoľahlivosti prepravy 
sa tak cestujúci dočkajú napríklad na linkách 
20, 27, 41, či 42.

Prešovskú MHD čoskoro posilnia elektrické 
midibusyMidibusy budú mať nízkopodlažný 
vstup pri oboch dverách, samozrejmosťou 
je klimatizácia priestoru pre cestujúcich a 
zároveň uzamykateľné bočné okná. Vďaka 
modernému informačnému systému vrátane 
LCD monitorov v interiéri budú mať cestu-
júci vždy aktuálne informácie o trase daného 
spoja, ale aj o všetkých zmenách a novinkách 
v MHD. Štandardom sa už stali USB nabí-
jačky na madlách pre nabíjanie telefónov, 
súčasťou vozidiel tiež bude aj kamerový 
systém v interiéri a exteriéri vozidla, ktorý 
napomôže pri riešení mimoriadnych situácií. 
Všetkých 5 midibusov bude vybavených sys-
témom automatického počítania cestujúcich 

(APC), s ktorým už máme skúsenosti a vďaka 
nemu dokážeme vypracovať presné štatistiky 
o obsadenosti jednotlivých spojov. Elektrický 
midibus SOR EBN 8 dokáže pojať 16 sedia-
cich a 37 stojacích cestujúcich. Dojazd elek-
trobusu na jedno plné nabitie bude 130 km.

Elektrické midibusy budú v zmysle kúpnej 
zmluvy dodané do 15 mesiacov od nadobud-
nutia účinnosti kúpnej zmluvy, pričom účin-
nosť bude potvrdená po kontrole riadiacim 
orgánom. Financovanie nákupu zabezpečí 

z 95% Integrovaný regionálny operačný 
program, zvyšných 5% pokryje DPMP, a.s. 
z vlastných zdrojov. Celková hodnota zákazky 
je 1 800 000 € bez DPH, cena za jeden midi-
bus je 352 262 € bez DPH. V areáli DPMP, 
a.s. na Bardejovskej ulici v Ľuboticiach pri-
budnú v blízkej dobe aj nabíjačky pre tieto 
vozidlá, konkrétne 5 nabíjačiek pre pomalé 
(nočné) nabíjanie a jedna nabíjačka pre rýchle 
nabíjanie.

SMART CITY / 

Zdroj/ Mesto Prešov

Z amestnanci Mestského úradu v Šali 
pracujú aj počas leta na plné obrátky. 
Jednou z dôležitých tém, ktorej sa v 

týchto dňoch venujú, je príprava projektu 
„Vnútromestskej cyklistickej infraštruktúry 
– 1. etapa“. Ak bude žiadosť mesta schválená, 
bicyklom sa bezpečne dostanete napríklad od 
stanice až po hrádzu či Námestie sv. Trojice. 
Projekt rieši aj cyklistickú infraštruktúru 
ku gymnáziu a dvom základným školám 
v meste.

Aj Šaľa sa chce uchádzať o finančné pro-
striedky na realizáciu cyklotrás v rámci 
mesta z Plánu obnovy SR. Jedna vetva by 
sa začínala na Ul. SNP od existujúceho cyk-
listického pásu, ktorý mesto vyznačilo len 

nedávno. Cyklotrasa by od Ulice SNP pokra-
čovala cez priestor pred bytovkami na Ul. 
Novomeského na jednom konci s napojením 
k cintorínu v Šali, na druhom konci pokra-
čujúc cez priestor popri záchytnom parko-
visku, cez pešiu zónu k Námestiu sv. Trojice. 
Tretia vetva by viedla cez Ulicu Vlčanskú, 
s odbočkou cez Ulicu Jarmočnú a Krátku 
až k ZŠ J.C. Hronského. Spomínaná tretia 
vetva na Vlčanskej ulici by pokračovala cez 
ulicu Dolnú naspäť na Námestie sv. Trojice. 
Z Dolnej ulice by zároveň viedla odbočka 
smerom na Ulicu Školskú k hrádzi. Na tejto 
ulici sa nachádza aj ZŠ Ľ. Štúra a Gymná-
zium J. Fándlyho v Šali. Ide zatiaľ o pracovnú 
verziu návrhu trasovania, ktorá ešte ide na 
pripomienkovanie kompetentným orgánom. 

Návrh a riešenie tejto etapy zahŕňa zák-
ladnú sieť cyklistickej infraštruktúry, na 
ktorú bude možné v ďalších etapách nad-
viazať. Uzávierka na predloženie žiadosti je v 
polovici augusta. Ak projekt mestu schvália, 
jeho realizácia bude financovaná zo štátnych 
zdrojov. Pri projektoch z plánu obnovy totiž 
platí financovanie štátom v 100%-nej výške 
oprávnených výdavkov. 

V Šali rozvíjajú cyklodopravu
DOPRAVA /

Zdroj/ Mesto Šaľa

Do Prešova mieria elektrické midibusy
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Po tom, čo senická samospráva zaviedla 
pre predajcov občerstvenia na svo-
jich tradičných podujatiach povinnosť 

podávať občerstvenie v biologicky rozloži-
teľnom riade, teraz prechádza na ďalší level. 
Keďže lepšie, ako triediť odpad, je netvoriť 
ho, na podujatiach organizovaných mestom 
sa budú používať vratné zálohované poháre 
od firmy NICKNACK s peknou mestskou gra-
fikou. Tú pre samosprávu namaľoval známy 
ilustrátor a grafický dizajnér Adrián Macho, 
ktorý ilustroval aj obálky výročnej edície 
kníh o Harry Potterovi. Na jednej strane 
tak bude mesto šetriť životné prostredie, 
na druhej môže byť tento pohárik pekným 
suvenýrom z akcie v Senici.

„Zámerom mesta je eliminovať používa-
nie jednorazových riadov pri organizovaní 
podujatí. Podľa skúseností z iných miest sa 
používaním vratných pohárov razantne 
znížil odpad na mestských akciách a záro-
veň je prostredie podujatia oveľa čistejšie, 
keďže sa po zemi sa neváľajú poháre od 
piva či kofoly,“ povedal primátor mesta 
Martin Džačovský.

Vratný pohár je vyrobený z ľahkého, 
pritom pevného a odolného plastu, no je 

určený na viacnásobné použitie. Pohárik 
má praktické ucho, prázdne poháriky preto 
účastníkom podujatí nebudú prekážať v 

ruke, ale môžu si ich zavesiť za opasok. Plné 
poháre sa zas vďaka uchu dajú pohodlne 
prenášať, keďže stačí jeden do druhého 
zaháknuť a človek si tak nenamáča prsty 
do pitia.

Grafika prvej verzie senického „nickna-
cku“ zachytáva v podstate mapu mesta 
Senica, jeho pamiatky a viaceré zaujíma-
vosti, vďaka ktorým je Senica známa, či už 
sú to lietadlá, dostihy, pivo, či burgre, ale aj 
čáčovský bocian. Farebne je pohár ladený 

do prírodných farieb, podklad je doplnený 
kopami sena, čo symbolizuje pôvod názvu 
mesta Senica, ktorú v minulosti obklopovali 

lúky a kupci cestujúci po obchodnej trase tu 
vďaka kvalitnému senu kŕmili svoje kone, až 
tu vznikla kupecká osada a neskôr kupecké 
mestečko.

Po prvýkrát sa s vratným pohárom budú 
môcť Seničania stretnúť už túto sobotu 
(30. júla 2022) na podujatí DRAGON BOAT 
– Preteky dračích lodí o pohár primátora 
mesta, aj keď na tomto podujatí používa-
nie výlučne vratných pohárov nebude pre 
stánkarov povinné. Návštevníci si budú 
môcť vybrať, či si dajú nápoj načapovať 
do jednorazového alebo vratného pohára. 
Ak si vyberú vratný pohár, zaplatia zálohu 
2 eurá.  Počas celého pobytu na podujatí, 
im bude čapované vždy do nového čistého 
vratného pohára. Pri odchode domov si buď 
tento pekný pohár nechajú, alebo im zaň 
bude vrátená záloha 2 eurá.

 „Som rád, že nám grafiku nakreslil ilustrá-
torský mág Adrián Macho, ktorý podobné 
mapy kreslil pre viaceré svetové mestá a 
ilustroval knihy o Harry Potterovi, či det-
skú knihu Veľryba Gerda,“ hovorí primátor. 
„Pôvodný zámer bol vyrobiť vratné pohá-
riky pre každú väčšiu akciu s vlastnou gra-
fikou, zhodli sme sa však, že skúsime začať 
s jedným typom. Ak si Seničania na systém 
zálohovaných pohárov zvyknú, bude sa 
ich ponuka rozširovať. Vyrobiť sa totiž dajú 
poháre s menším objemom, ale aj na teplé 
nápoje s viečkom, ktoré by sa mohli použí-
vať napríklad v zime na vianočných trhoch,“ 
prezrádza plány primátor mesta.

Senica hovorí nie jednorázovému riadu
SAMOSPRÁVA /

Zdroj/ Mesto Senica
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Cyklistické mestá môžeme  
projektovať aj my

WORKSHOP /

N a každého obyvateľa Holandska pri-
padá v priemere takmer poldruha 
bicykla. Až polovicu všetkých 

cyklojázd pritom Holanďania absolvujú na 
oddelených a samostatných cyklotrasách a v 
obývaných častiach miest aj na cestách pre 
autá vo väčšine prípadov nájdete rýchlostné 
obmedzenie na 30 km/h.

Prečo tak nevyzerajú aj slovenské mestá, 
zvlášť keď v Holandsku ešte pred pár desať-
ročiami bola situácia s počtom a hustotou 
automobilov podobná? Odpovede na tieto 
otázky hľadal online webinár Smart Cities 
Klubu a holandskej organizácie Humankind 
„Projektovanie cyklistického mesta“, ktorý je 
súčasťou slovenskej verzie úspešného e-lear-
ningového kurzu o mestskej mobilite.

„Keď sa pozrieme len desať rokov dozadu, 
museli sme ľudí presviedčať, že uvažovať 
nad inými spôsobmi mobility, infraštruktúry 
a celkovo iným pohľadom na projektovanie 
miest má zmysel. Dnes si tento prístup už 
veľa ľudí osvojilo a tak už nerozmýšľame 
či, ale ako to spraviť. Verím, že sa aj vďaka 

tomuto kurzu opäť posunieme a priblížime 
sa hoci aj k Holandsku,“ povedal Miloslav 
Jurík, predseda Smart Cities Klubu.

Hlavnou súčasťou webináru bola pred-
náška holandského dopravného inžiniera a 
urbanistu s takmer 20-ročnou praxou, Dicka 
van Veena. Práve na príklade holandských 

miest ukázal vývoj v myslení pri budovaní 
miest vhodných pre život – od ulíc zaplne-
ných autami, cez prvé pokusy integrovať 
pešiu a cyklistickú dopravu až po poučenie 
z chýb a princípy za súčasným myslením.

Aby ľudia ochotnejšie presedlali na bicykle, 
infraštruktúra musí byť priama, bezpečná, 
atraktívna, súvislá a pohodlná, vysvetlil 

holandský expert. 
Znamená to, že 
cyklistické cesty 
by mali minima-
lizovať obchádzky 
a zdržania, prechá-
dzať príjemným 
a pokiaľ možno 
tieneným prostre-
dím, mali by byť 
jasne oddelené 
od ciest pre autá, 
aby sa zvýšila 
ich bezpečnosť a 
zároveň prehľadne 
značené. Dbať 
treba aj na kvalitu 
ich vyhotovenia, 

aby pohyb po nich minimalizoval výdavky 
energie.

„Nie je to len o autách alebo premávke, 
ale vždy sa to týka aj ľudí. Dizajn je o inte-
rakcii medzi ľuďmi na ulici, či už idú na 
prechádzku, na bicykli, v aute, vo verejnej 
doprave alebo len tak. Pouličný dizajn nie je 

nikdy plán; usmernenia sú východiskovým 
bodom, nie cieľovou čiarou,“ hovorí Dick 
van Veen.

Holandský odborník odporučil účastní-
kom webináru – zástupcom slovenských 
samospráv a expertom v oblasti udržateľnej 
dopravy – aj dizajnové manuály, ktoré sa 
používajú v Holandsku. Nasledovala živá 
diskusia o tom, ako konkrétne komunikovať 
a budovať kultúru bicyklovania, či ako zme-
niť zmýšľanie ľudí. Webináru sa zúčastnilo 
takmer 50 účastníkov, vrátane národného 
cyklokoordinátora Petra Kľučku, zástupcov 
Cyklokoalície a ďalších aktívnych ľudí zo 
slovenskej cyklokomunity. Účasť na webinári 
odporúčalo aj Holandské veľvyslanectvo na 
Slovensku.

„Projektovanie cyklistického mesta“ je 
prvý zo série webinárov a prednášok. V rámci 
projektu, spolufinancovaného z prostried-
kov EIT Urban Mobility, vznikne slovenská 
verzia úspešného e-learningového kurzu 
„Designing the cycling city“. Kurz sa zame-
riava na témy ako sú lineárna infraštruktúra, 
bezpečnosť, zvýšenie participácie občanov či 
priamo konkrétne nápady a tipy ako projek-
tovať efektívnu cyklistickú infraštruktúru.

Druhý zo série webinárov sa 
bude konať 24.8.2022 o 14:00 
hod. Bližšie informácie sú zve-
rejnené na webovej stránke 
Smart Cities Klubu.

Zdroj/ SCK
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Nové električkové trate na Sídlisko 
Ťahanovce, do novej zástavby na Aničke, 
či potreba nového mosta z Masarykovej 
ulice cez železnicu a Hornád s vyústením 
na Prešovskej ceste. Vybudovanie prestup-
ného terminálu Sever neďaleko obchodného 
centra Tesco Extra pri Hlinkovej ulici, odpo-
rúčanie na ďalšie rozširovanie siete elektric-
kej dopravy vrátane prepravy hybridnými 
parciálnymi trolejbusmi. Návrh riešenia 
dopravy v niektorých oblastiach s horšou 
dostupnosťou k linkám MHD pretrasovaním 
niektorých z nich do týchto lokalít alebo 
novými linkami na zavolanie, tak ako ich 
poznáme zo zahraničia.

Nová koncepcia parkovacej politiky 
zameraná najmä na zlepšenie parkovania 
rezidentov, lepšia priechodnosť mesta pre 
peších a cyklistov. Prepojenie Americkej 
triedy s Magnezitárskou ulicou pre kratšie 
cestovanie v prostriedkoch MHD zo Sídliska 
Ťahanovce počas rannej dopravnej špičky. Aj 
takéto ambiciózne ciele, ktorých realizácia 
by mala nastať medzi rokmi 2024 - 2050 sú 

zverejnené v čiastočnej aktualizácii Stratégii 
rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta 
Košice.

Uplynulý rok sa Mesto Košice spolu s 
kolektívom riešiteľov zo spoločnosti NDCon 

okolo projektanta Jana Kašíka pustilo do 
čiastočnej aktualizácie dokumentu Stratégia 
dopravy a dopravných stavieb mesta Košice 
(SRD) z roku 2015, ktorého súčasťou je aj 
Plán udržateľnej mobility (PUM). Potreba 
aktualizácie tohto dôležitého strategického 
dokumentu vznikla na základe spoločen-
ských a legislatívnych zmien, intenzívneho 
územného rozvoja, vývoja dopravy s dôra-
zom na jej ekologizáciu ako aj podpory 
zdieľaných foriem dopravy v nadväznosti 
na linky MHD.

Svoj názor vyjadrilo takmer 1500 
ľudí z mesta a okolia

Zohľadňuje aj vývoj dopravy v uplynulých 
šiestich rokoch a pripravovaný rozvoj mesta 
v nasledujúcich desaťročiach. Do prípravy 
analýzy sa mohla zapojiť nielen odborná 
verejnosť, ale aj všetci užívatelia dopravy 
v Košiciach, ktorí na jeseň minulého roka 
vyplnili dotazník. V ňom 1472 respondentov 
z mesta a jeho okolia odpovedalo na viaceré 
otázky týkajúce sa skvalitnenia všetkých 

foriem dopravy v meste a pripojilo aj vlastné 
podnety k zlepšeniu dopravnej obslužnosti 
v metropole východu.  

Aktualizovaný dokument stanovuje ciele a 
priority v oblasti rozvoja dopravy a dopravnej 

infraštruktúry, a to až do roku 2050, a popi-
suje konkrétne opatrenia a zdroje, ktoré sú 
potrebné na ich dosiahnutie. Stratégia záro-
veň poslúži ako podklad pre riešenie územ-
ného rozvoja dopravy a spracovanie nového 
Územného plánu mesta Košice.

Hlavnými cieľmi aktualizovaného doku-
mentu je rozvoj a optimalizácia mestskej 
hromadnej dopravy (MHD) a jej zapojenie 
do integrovaného dopravného systému (IDS) 
upokojovanie dopravy na území mesta a v 
obytných zónach zavádzaním zón s maxi-
málnou povolenou rýchlosťou 30 km/hod., 
obytných, školských zón, peších zón, či 
bicyklovej cesty ako aj úpravami uličných 
priestorov. Veľký dôraz sa takisto kladie 
na aktualizáciu návrhu statickej dopravy a 
riešenie cyklistickej a pešej infraštruktúry.

Rozšíri sa preferencia električiek a 
autobusov

V rámci verejnej dopravy je prioritou 
zosúladiť MHD s budúcim urbanistickým 
rozvojom mesta a prijať opatrenia na jej 
zlepšenie. Jedným z navrhovaných spôsobov 
ako zrýchliť a zatraktívniť MHD má byť 
zavádzanie a rozšírenie preferencie vozidiel 
MHD na hlavných dopravných tepnách v 
meste. Zároveň podľa vyťaženosti jednot-
livých trás je navrhnuté zriadenie tzv. BUS 
pruhov v mestských častiach Staré mesto, 
Sever, Západ, Šaca a na sídliskách KVP a 
Dargovských hrdinov.

Ďalšími strategickým plánmi v oblasti 
hromadnej dopravy sú zmeny v linkovom 
vedení MHD, rozvoj siete električkových 
tratí, alebo Obnova elektrickej siete pre 
napájanie elektrických cestných vozidiel. 
V rámci nej sa napr. v roku 2024 plánuje 
obnova trakčných meniarní, nákup aspoň 10 
kusov hybridných parciálnych trolejbusov a 
sprevádzkovanie bývalej trolejbusovej linky 
č. 71 v elektrickej trakcii. Ekologizácia verej-
nej dopravy v zmysle sprísnenej legislatívy 
EÚ má pokračovať naprieč celým mestom v 
ôsmych etapách a v MHD prinesie postupné 
rozširovanie elektrického pohonu na úkor 
klasických autobusov.  

Košice dajú prednosť iným spôsobom 
dopravy ako autám

SAMOSPRÁVA /

Zdroj/ Mesto Košice

 10  /  HAPPY SMART CITIES

HAPPY SMART CITIES


