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Pozývame vás na druhý tohtoročný 
workshop organizovaný v rámci pro-
jektu Smart City Academy – zlepšenie 

kvality ovzdušia. Podujatie v online formáte 
sa uskutoční vo štvrtok 29.9.2022 o 10:00 
a je určené primárne členom Smart Cities 
Klubu, ale v prípade záujmu je otvorený aj pre 
zástupcov ostatných samospráv či odbornú 
verejnosť.

V rámci podujatia budú odprezentované 
príklady dobrej praxe realizované alebo 

pripravované v členských mestách Smart 
Cities Klubu, ktoré pozitívne vplývajú na 
kvalitu ovzdušia a ktorými sa môžu inšpi-
rovať aj ostatné samosprávy na Slovensku. 

Na podujatí vystúpi aj Martin Kremler, vedúci 
odboru Monitorovanie kvality ovzdušia 
SHMÚ. Expert Slovenského hydrometeoro-
logického ústavu nás oboznámi so súčasným 
stavom kvality ovzdušia v jednotlivých regió-
noch Slovenska a podrobnejšie na príkla-
doch riešení rozoberieme potenciál zlepšenia 

kvality ovzdušia v jednotlivých oblastiach. 
Súčasťou programu je aj predstavenie doteraj-
ších aktivít projektu a získaných skúseností 
zo študijného pobytu v Holandsku, kto-
rého sa zúčastnili zástupcovia slovenských 
samospráv.

Podujatie bude moderovať Jaroslav Kacer, 
expert Smart Cities Klubu. Bližšie informácie 
o možnostiach registrácie nájdete na stránke 
www.smartcityacademy.sk

Zdroj/ SCK

Prihláste sa na webinár o kvalite ovzdušia
SAVE THE DATE /

Toto leto ukázalo, že uvažovanie o klimatic-
kých zmenách nie je samoúčelné. Veľké sucho 
nám pripomína, ako ľahko nám vie príroda uká-
zať svoju silu. Debaty, ale už aj akčné plány na 
adaptáciu na zmenu klímy sú nevyhnutné. Platí to 
samozrejme aj o mestách a obciach. Už dnes by 
sme mali realizovať opatrenia, ktoré sme naplá-
novali už včera. V realite ale iba špekulujeme o 
tom, čo by sme mohli urobiť a aj to nie všade. 
Alibistický prístup je v tom, že čakáme na výzvy, 
na eurofondy. Pritom je množstvo vecí, ktoré 
môžeme urobiť vo vlastnej kompetencii – často 
aj so zapojením občanov. Treba povedať, že tí to 
mnohokrát aj očakávajú. 

Smart Cities klub realizuje projekt Smart City 
Academy – zlepšenie kvality ovzdušia vďaka 
spolufinancovaniu z Kohézneho fondu EÚ cez 
operačný program Kvalita životného prostredia. 
Jednou z aktivít je aj analýza existujúcich smart, 
ale aj konvenčných opatrení  riešení miest s cie-
ľom zvyšovať kvalitu ovzdušia. Zamerali sme sa 
na naše členské mestá a v niektorých berú túto 
tému vážne a už realizujú opatrenia, ktoré časť 
ovocia prinesú v budúcnosti, ale žiaľ sú aj také, 

kde je stále veľká väčšina projektov len v štádiu 
príprav. V tomto čísle vám predstavujeme prvé 
z textov, ktoré k tejto téme vznikli. Už čoskoro 
budeme spolu s ostatnými členmi Smart Cities 
Klubu a odborníkmi napríklad zo SHMÚ disku-
tovať o týchto opatreniach, či sú dostatočné a čo 
by sa dalo robiť inak a vymeníme si vzájomné 
skúsenosti z ich aplikácie.

Myslím si, že by sme nemali túto tému podce-
ňovať a viac sa na ňu sústreďovať, aj keď mnoho 
skeptikov bude pochybovať, či aj z globálneho 
pohľadu málo významné projekty kdesi v kúte 
republiky dokážu priniesť nejakú zmenu v porov-
naní so znečisťovaním v krajinách tretieho sveta.

Odpoveď je určite áno. Celý vesmír sa skladá z 
maličkých atómov a každý jeden je dôležitý. Preto 
aj malá zmena, ktorú urobíme u „seba“, môže 
byť dôležitým čriepkom v mozaike riešenia, za 
ktoré nám poďakujú budúce generácie.

Miloslav Jurík
predseda Smart Cities klubu

Vážení priatelia,

NA ÚVOD/
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Aj odpovede na tieto otázky sa 
dozvedeli účastníci online work-
shopu „Projektovanie cyklistic-

kého mesta“, ktorý organizoval slovenský 
Smart Cities Klub v spolupráci s holandskou 
organizáciou Humankind. Išlo už o druhý 
diel vzdelávacej aktivity, ktorá je súčasťou 
slovenskej verzie úspešného e-learningo-
vého kurzu o mestskej mobilite. Ten je už 
dostupný bezplatne online pre všetkých záu-
jemcov, úspešní absolventi sa  navyše môžu 
zapojiť do súťaže o unikátny bambusový 
bicykel.

Netreba vymýšľať už vymyslené

„Tento projekt má veľký zmysel a  verím, 
že bude dlhé roky slúžiť nielen začínajúcim 
projektantom, ale i tým, ktorí už majú skúse-
nosti s projektovaním ciest a chcú sa naučiť 
viac o navrhovaní cyklotrás a infraštruktúry 
holandským spôsobom,“ hovorí Miloslav 
Jurík, predseda Smart Cities Klubu.

Druhý webinár sa zameral na konkrétnu 
aplikáciu dizajnových princípov. Bezpeč-
nosť, súdržnosť, pohodlie, priamosť a atrak-
tivita cyklotrás, to sú zásady, ktorých sa držia 
v Holandsku, no ktoré možno uplatniť aj na 
Slovensku.

„Pri automobilovej doprave sme v podstate 
na celom svete dospeli k nejakým štandar-
dom. Ak sa veziete niekde na letisko alebo 
po diaľnici, alebo sa pozeráte na semafory, 
je to v zásade všade to isté. Vyzerá to, akoby 
to navrhoval ten istý človek. Pri bicyklovaní 
to neplatí. Každý štát má vlastné pravidlá. 
To je problém. Tým, že vymýšľame to, čo 
už bolo vymyslené, strácame strašne veľa 
času,“ vysvetlil Lior Steinberg z organizácie 
Humankind.

Ako projektant, ktorý pomáha mestám 
rozširovať vnímanie funkčnosti a plánovať 
mestské priestory tak, aby robili ľuďom 
radosť, si myslí, že je čas aj na štandardizáciu 

cyklodopravy. Ako vzor môže poslúžiť práve 
Holandsko; podľa Steinberga nie je mestské 
a cyklistické plánovanie len o infraštruktúre, 
ale malo by prinášať najmä kvalitu života.

Z pohľadu cyklistu

Spolu s kolegom Georgeom Liu, zaklada-
teľom Cycling Research Review, účastníkom 
webinára základné princípy projektovania 
ukázali tak, ako ich vnímajú ľudia priamo na 
ceste. Na videách z pohľadu cyklistu pred-
viedli, prečo sú napríklad pre bezpečnosť  
dôležité obrubníky s miernejším sklonom – v 
Holandsku až 40 % nehôd cyklistov neza-
viní druhá osoba – alebo prečo je výhodné 
navrhovať cyklokrižovatky, ktoré nemajú 
pravé uhly.

Dôležité je, aby infraštruktúra bola konzis-
tentná a jasne odlíšená od zvyšnej premávky. 
V Holandsku sú preto cyklotrasy červené, 
na miestach, kde rovnakú cestu využívajú aj 
automobily, je farba iná. Cyklista tak hneď 
vidí, kde má zvýšiť pozornosť a kde má 
cestu pre seba. Cyklocesty sa robia priamo 

z červeného asfaltu, znižuje sa tak náročnosť 
údržby, farba nebledne a netreba ju každých 
pár rokov obnovovať.

Dôležitým princípom, ktorý treba brať 
pri návrhu do úvahy, je aj psychológia – ako 
cyklisti cestu vnímajú. Holandskí experti 
ukázali dve paralelné cesty, vedúce k rov-
nakému cieľu. Väčšina ľudí uprednostnila 
dlhšiu trasu popri vode a stromoch a čias-
točne chránenú budovami pred kratšou jaz-
dou popri hlavnej ceste.

Sériu webinárov zavŕši jej tretia časť 19. 
októbra. Zameria sa na to, ako osvedčené 
riešenia z Holandska preniesť do sloven-
ských miest a prispôsobiť ich špecifickým 
podmienkam. Diskutovať bude možno aj 

s projektantmi, ktorí navrhovali napríklad 
niektoré cyklotrasy v Bratislave. Záznamy 
zo všetkých častí webinárov sú súčasťou e-le-
arningového kurzu. Projekt je spolufinan-
covaný z prostriedkov EIT Urban Mobility.

Správne navrhnutá cyklistická infraštruktúra 
zvyšuje atraktivitu prostredia

TÉMA/

Zdroj / SCK

Viete, prečo sú cyklotrasy v Holandsku červené? Myslíte, že sa dá navrhnúť kruhový objazd, v ktorom by spolu dokázali 
efektívne a najmä bezpečne fungovať bicykle s automobilmi? A zaujíma vás, či si cyklisti vyberú skôr kratšiu alebo krajšiu 
trasu?
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Pri pohľade zo vzduchu už 
v Brezne nebude zelené na-
jmä okolie. Metropola Horeh-
ronia má ambiciózny plán, ako 
sa popasovať s klimatickými 
zmenami – napríklad aj pomo-
cou zelených striech či stien. 
Súčasťou vízie je i viacero pro-
jektov na ochranu ovzdušia 
a ďalšie opatrenia, ktoré život 
v meste posunú k lepšiemu. 

„V Brezne máme výhodu, že žijeme v pro-
stredí obklopenom prírodou a lesmi. Nemu-
síme sa preto pasovať s takým znečistením 
ovzdušia ako možno iné metropoly a krajské 
mestá,“ hovorí brezniansky primátor Tomáš 
Abel. „Napriek tomu však vidíme trend rastú-
ceho znečistenia napríklad automobilovou 
dopravou.“ 

Mesto využíva viaceré finančné nástroje, 
okrem eurofondov aktívne čerpá aj nórske 

fondy, ktoré sú určené priamo na takéto 
projekty. Práve v tomto prípade je veľmi 
prísna kontrola a mesto musí dokázať zní-
ženie objemu emisií o minimálne 50 percent. 
„Napriek tomu, že sme malé mesto, tak sa 
snažíme zapájať do všetkých výziev,“ hovorí 
primátor. 

Dôležité sú dáta 

Na zhodnotenie kvality ovzdušia však jed-
noduchý odhad nestačí. Na to, že Breznu 
v skutočnosti poloha uprostred prírody 
nemusí zabezpečiť čistý vzduch, upozor-
ňujú aj experti. „V breznianskom okrese Slo-
venský hydrometeorologický ústav nemá 
monitorovaciu stanicu. Faktom však je, že 
na základe matematického modelovania 
Brezno, podobne ako väčšinu okresov na 
strednom Slovensku zaraďujeme medzi rizi-
kové oblasti. Dôvodom sú nižšie rýchlosti 
vetra, častejšie inverzie teploty vzduchu 
a vyšší počet domov, ktoré vykurujú tuhým 
palivom,“ vysvetľuje RNDr. Martin Kremler, 

PhD., vedúci odboru Monitorovanie kvality 
ovzdušia SHMÚ. 

Aj preto chce mesto nedostatok údajov 
riešiť. Jedným z rozbehnutých projektov 
je riešenie, ktoré má získavať presné dáta 
o kvalite ovzdušia a vyhodnocovať mera-
teľné ukazovatele. Na ich základe sa budú 
dať lepšie určiť trendy, ktoré oblasti mesta 
sú ohrozené a následne prijímať adekvátne 
opatrenia.  

„Správne premyslený a realizovaný pro-
jekt tohto typu má navyše veľký potenciál,“ 
odporúča expert Smart Cities Klubu Jaro-
slav Kacer. „Ak by ho Brezno konzultovalo 
so SHMÚ a nastavilo ho tak, aby senzory 
poskytovali relevantné dáta na ďalšie vyu-
žitie a v porovnateľnej kvalite ako SHMÚ, 
dal by sa využiť aj nad rámec regiónu. Takto 
by mohol vzniknúť pilotný projekt, ktorý 
by sa mohol prepísať do metodík v rámci 
celého Slovenska a v konečnom dôsledku by 
pomohol pokryť veľké územie v celom štáte,“ 
hovorí o takzvanom upgradovanom prehlá-
sení o zhode expert Smart Cities Klubu. 

Všade na bicykli 

Mesto, ktorým prechádza „slovenská 
Route 66“, už teraz vníma negatívny vplyv 
automobilovej dopravy. Jedným z cieľov je 

preto podporiť ekologickejšie spôsoby pre-
sunu ľudí a vecí z miesta na miesto. Výzvou 
je aj celkové upokojenie dopravy v meste 
a prinášanie riešení, ktoré by posilnili regi-
onálnu mobilitu. Jedným z prostriedkov je aj 
podpora výstavy cyklotrás – k najdlhšiemu 
úseku Brezno – Valaská postupne pribúda 
sieť, ktorá bude spájať jednotlivé časti mesta s 
jeho centrom, ale aj s priemyselnými zónami 
či vyhľadávanými turistickými lokalitami 
a ktorá obyvateľom i turistom umožní bez-
pečný a ekologický pohyb po meste a okolí. 

„Na problematiku sa však treba pozerať 
komplexne,“ upozorňuje na možné nástrahy 
jednostranných riešení odborník Smart Cities 
Klubu. „Treba v prvom rade hľadať cesty, 
ktoré dokážu zmeniť doterajšie dopravné 
návyky. Cyklodoprava totiž nie je riešenie 
pre všetkých. Treba sa snažiť hľadať rozumné 
spôsoby a kombinácie, počnúc dostupnosťou 
verejnej dopravy, cez podporu pešieho pre-
sunu, či využívania rôznych typov mikromo-
bility a zdieľanej ekonomiky. Takým typom 
riešenia napríklad môžu by jednotné lístky 
na viac druhov dopravy,“ navrhuje J. Kacer. 

Zelené strechy i dažďová záhrada 

Víziou Brezna je budovať moderné mesto, 
ktoré bude pripravené aj na klimatické zmeny. 

SMART CITY / 

Pokračovanie na nasledujúcej strane

Brezno chce byť pripravené  
na klimatické zmeny 
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Brezno chce byť pripravené na klimatické zmeny 
Pokračovanie z predchádzajúcej strany/

„Už teraz sme v rámci developerského 
projektu na ploche 16 hektárov prihlia-
dali na súčasné výzvy. Sústredili sme sa 
napríklad na to, z akých zdrojov bude 
vykurovanie a regulovali sme i investície, 
týkajúce sa obytných domov,“ vysvetľuje 
brezniansky primátor. Od staviteľov mesto 
vyžaduje zelené strechy a zelené steny, čo 
sú opatrenia, ktoré majú vplyv nielen na 
kvalitu ovzdušia v bezprostrednom okolí, 
ale výrazne menia napríklad i teplotnú mapu 
a zlepšujú podmienky na život. 

Na podobné regulácie sa budú musieť 
pripraviť aj budúci stavitelia. „Momentálne 
pripravujeme veľkú obytnú zónu, ktorú už 
plánujeme ako smart štvrť. Týkať sa to bude 
napríklad inovatívneho spôsobu uskladnenia 
odpadov. Riešiť však budeme aj energiu – 
jednou z podmienok bude, aby každý obytný 
dom mal aj alternatívnu formu získavania 
energie, napríklad vo forme solárnych pane-
lov,“ hovorí Abel. 

Brezno má akčný plán na zmiernenie 
dôsledkov zmeny klímy. Jeho súčasťou sú 
viaceré vodozádržné opatrenia na území 

mesta. Obyvatelia napríklad už dnes môžu 
oddychovať pri sústave zberných jazierok 
pri dome kultúry. Prvá dažďová záhrada 
dokáže vďaka vhodným terénnym úpravám 
a cielenej výsadbe spomaliť odtok zrážko-
vých vôd, zvýšiť tak vlhkosť a znížiť teplotu 
vo svojom bezprostrednom okolí. 

Mesto sa sústredí aj na podporu lúčnych 
spoločenstiev, ale plánuje i nákup elektro-
mobilu a postupné znižovanie energetickej 
náročnosti starších budov. 

Odborník Smart Cities Klubu tento 
prístup schvaľuje. „Odporúčal by som, 
aby mesto naozaj išlo príkladom a počas 
súčasnej energetickej krízy sa čo najviac 
zameralo na vlastnú sebestačnosť. Opatre-
nia ako solárne panely na strechách, moti-
vačné programy na znižovanie spotreby či 
zelené strechy na relax a zadržiavanie vody 
sú správnou cestou,“ uzatvára expert. 

Zdroj / SCK, Foto: Szeder László,   
Lubomir Svantner

Podporiť rozvoj cyklodopravy v 
mestách a obciach – to je hlav-
ným cieľom pilotnej kampane Do 

školy a do práce na bicykli v Prešovskom 
kraji, ktorú župa spúšťa už od septembra. 
Zapojiť sa do nej môžu všetci žiaci, štu-
denti, aj pracujúci s trvalým bydliskom v 
Prešovskom samosprávnom kraji (PSK). 
Najlepší cyklisti získajú zaujímavé ceny.

„Cieľom tejto cyklo kampane je povzbu-
diť ľudí, aby presadli z áut na bicykel a 
urobili niečo pre svoje zdravie i životné 
prostredie. Ide už o druhú cykloaktivitu, 
ktorú v tomto roku spúšťame a ja pevne 
verím, že sa do nej zapojí čo najviac cyklo 
nadšencov,“ uviedol predseda PSK Milan 
Majerský.  

Podmienkou súťaže je počas celého 
septembra jazdiť do školy/práce a zo 
školy/práce na bicykli a každú jazdu si 

zaznamenať do svojho konta. To si 
účastník súťaže vytvorí na www.cyklo.
psk.sk. Ak počas septembra najazdí 
aspoň 12 z 22 pracovných dní, teda 24 
jázd (do školy/práce a zo školy/práce), 
automaticky získa tričko.

Súťažiaci s najviac najazdenými kilo-
metrami získajú vecné ceny, ako napr. 
horský a mestský bicykel, elektrokolo-
bežku, športové hodinky, cyklocompu-
ter či cyklobatoh. Odmenených bude 
sedem najlepších cyklistov v mužskej 
a ženskej kategórii a desať cyklistov v 
kategórii študenti a žiaci.

Kampaň Do školy a do práce na 
bicykli v Prešovskom kraji je jednou z 
aktív samosprávy v rámci Európskeho 
týždňa mobility, ktorý sa uskutoční od 
16. do 22. septembra.

V Prešovskom samosprávnom 
kraji pozývajú na bicykle

CYKLODOPRAVA /

Zdroj/ PSK
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V kúpeľnom meste Piešťany je súlad 
s prírodou historicky podmienený 
aj snahou vyhovieť kúpeľným 

hosťom, výhodná poloha na Váhu a neďa-
leko vzdialená Sĺňava. Mesto má zhruba 
od roku 2005 spracovaný komplexný plán 
starostlivosti o dreviny a vypracovaný par-
kový poriadok, keďže práve na kúpeľnom 
ostrove sa nachádza aj veľký mestský park. 
V meste je dostupná medzimestská aj rých-
liková doprava, vnútromestská aj prímest-
ská autobusová doprava a veľkú podporu 
dostáva aj cyklodoprava. Naopak, indivi-
duálna doprava je čiastočne obmedzená 
(napríklad na kúpeľnom ostrove a v centre). 
Potenciálnym zdrojom plynných aj hluko-

vých emisií je neďaleké letisko, ktoré je 
prevádzkované Trnavským samosprávnym 
krajom. Jeho aktivita je však aktuálne iba 
mierna a obsluhuje najmä charterové lety 
a v prevádzke je aj GAT. 

Piešťany sa v roku 2022 umiestnili na 
treťom mieste v súťaži KlimaOBEC. Pre 
kúpeľné mesto to bolo ocenenie za vynika-
júci prístup ku klíme a energetike. Aj tento 
úspech je pre radnicu povzbudením, aby 

neustávala s prípravou nových projektov, 
ktoré povedú k zlepšeniu životného prostre-
dia v meste a jeho okolí a zvlášť k zlepšeniu 
ovzdušia. 

„V súčasnosti sa zameriavame na reali-
začné projekty v oblasti klímy s vplyvom 
na ovzdušie, ako je energetická efektívnosť 
verejných budov, cyklodoprava v meste 
alebo zazelenanie verejných priestranstiev,“ 
vysvetľuje investičné zámery Martina Repí-
ková, vedúca Odboru stratégie a rozvoja 
mesta. 

To sú aj hlavné pozitívne hodnotené 
oblasti – systematický prístup k energe-

tickému plánovaniu, efektívne znižovanie 
spotreby energie v budovách a verejnom 
osvetlení a rozvoj nemotorovej dopravy. 

Nielen do práce na bicykli 

Práve dôraz na ekologické formy dopravy 
je jednou z najviditeľnejších aktivít – mesto 
podporuje cyklistiku nielen investíciami do 
infraštruktúry, ale i povzbudzovaním ľudí, 
aby vyskúšali bicykle. Piešťany sa tak tento 

rok opäť zapojili do celoslovenskej súťaže 
Do práce na bicykli. Obyvatelia počas nej 
presadli z áut na dve kolesá, aby zistili, 
že tento spôsob pohybu po meste prináša 
mnohé výhody. Počas jedného mesiaca Pieš-
ťanci najazdili viac ako 20-tisíc kilometrov 
a ušetrili emisie, zodpovedajúce takmer 
5500 kilogramom CO2. 

Mesto sa, v rámci podpory zdravých 
dopravných návykov už od mladosti, tento 
rok zameralo na školy. S pomocou dotácie 
od Ministerstva dopravy a výstavby SR 
vybuduje v areáloch piatich piešťanských 
škôl 118 kusov cyklostojanov, čím vytvorí 
236 parkovacích miest pre bicykle. Učitelia 

i školáci si tak budú môcť 
na cestu do školy zvoliť 
ekologický dopravný pro-
striedok bez obáv, že by ho 
počas vyučovania nemali 
kam odložiť. 

Piešťany tento rok plá-
nujú ešte dokončiť pro-
jektovú dokumentáciu 
k cyklochodníku neďaleko 
športového areálu či pri 
potoku Dubová a k cyk-
lotrasám, ktoré prepoja 
mestskú časť Kocurice so 
Zelenou cestou a Piešťany 
s Ratnovcami. Mesto plá-
nuje dokončiť aj koncepciu 
statickej dopravy. 

„Pre zmenu dopravných 
návykov je kľúčová moti-
vácia,“ odporúča mestu 
expert Smart Cities Klubu 
Jaroslav Kacer. „Tá môže 
mať formu rôznych bene-

fitových programov, postavených napríklad 
na mapovej aplikácii. Obyvatelia v nej môžu 
sledovať napríklad prínosy z environmen-
tálneho či spoločenského hľadiska, zbierať 
pozitívne body a meniť ich trebárs za iné 
služby mesta,“ hovorí. 

Získané anonymizované dáta môže potom 
mesto raz ročne populárnou formou inter-
pretovať a snažiť sa tak pozitívne ovplyvniť 
aj ostatných obyvateľov. „Aplikáciu možno 

V Piešťanoch má zeleň prioritu
TÉMA/
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V Piešťanoch má zeleň prioritu
Pokračovanie z predchádzajúcej strany/

následne samozrejme rozšíriť aj do ďalších 
oblastí, napríklad do odpadového hospodár-
stva, či využívania energií a iných zdrojov,“ 
hovorí odborník. 

Zeleň má prioritu 

Okresné mesto na Váhu prijíma aj aktívne 
opatrenia na boj proti klimatickým zme-
nám. Na viacerých miestach pribudla nová 
zeleň, do verejného priestoru mesto vysadilo 
takmer 200 nových stromov. Na projekt 
Piešťany získali časť prostriedkov z Európ-
skeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 
takmer 70-tisíc eur. 

Do budúcnosti Piešťany plánujú aj vyu-
žitie inteligentných riešení, ktoré umožnia 
prijímať ešte cielenejšie a účinnejšie opat-
renia na zvyšovanie kvality ovzdušia. 

Na to však treba relevantné dáta. „Odpo-
rúčal by som vybudovanie dátového por-
tálu, kde by sa dali dohľadať v potrebnej 

granularite a následne interpretovať ucho-
piteľným a zábavným spôsobom. Riešením 
by boli aj pravidelné reporty, v ktorých by 
sa dali využiť údaje aj z vyššie navrhnutej 
aplikácie,“ zamýšľa sa expert Smart Cities 
Klubu. 

O získané dáta by sa mesto mohlo podeliť, 
aby ich bolo možné využiť naplno. „Rad-
nica by napríklad mohla spolupracovať 
so SHMÚ, aby sa dali využiť nad rámec 
regiónu a aby z verejných peňazí mal úžitok 
čo najvyšší počet ľudí. Piešťany by sa mohli 
dohodnúť aj s inými mestami a vyberať 
riešenie spoločne, čo by bolo pre všetkých 
výhodnejšie,“ dodáva odborník. 

Práve nad posilnením zberu dát a ich zve-
rejňovaním Piešťany v najbližšom období 
uvažujú. 

„V budúcnosti by sme v závislosti od 
priorít a dostupnosti financií radi zaviedli 
monitoring kvality ovzdušia v expono-
vaných lokalitách mesta,“ hovorí vedúca 
odboru. „Tieto dáta by sme v rámci smart 
platformy chceli zdieľať s verejnosťou s cie-
ľom jednak zvýšiť informovanosť a jednak 
získať podkladové dáta na ďalšie analýzy 
a rozhodovanie,“ dodáva.

Zdroj / SCK

Od 20. do 22. septembra 2022 sa na 
brnenskom výstavisku zástupco-
via miest, obcí a krajov i aktívnej 

verejnosti dozvedia: Ako na zmenu klímy 
v kontexte energetickej krízy; Autonómne 
mobility v blízkej budúcnosti; Profesionali-
zácia a užívateľsky zamerané služby samo-
správ. Tohtoročný ročník bude rozšírený o 
prvý ročník veľtrhu FUTURE MOBILITY a 
konferenciu Urban Mobility Days, ktorú bude 
Brno hostiť pri príležitosti predsedníctva 
Českej republiky v Rade EÚ. 

Odborný program je rozdelený do troch 
blokov, kde budú jednotliví predstavitelia 
oznamovať novinky a trendy, skúsenosti ide-
álne vo forme use cases vrátane panelových 
diskusií na dané kľúčové témy. 

URBIS SMART CITY FAIR aj FUTURE 
MOBILITY majú AJ svoju výstavnú časť 
v pavilóne A, na vonkajších plochách bude 
inštalované Demo City, kde budú prebiehať 
praktické ukážky. Po výstavisku sa budú 
pohybovať aj prototypy autonómnych vozi-
diel. V Demo City budú k videniu cargo 

bicykle ako nosiče zariadení a strojov na 
údržbu napríklad mestského mobiliára alebo 
distribúciu tovaru. Tieto exponáty reagujú na 
rozvíjajúci sa trend redukcie automobilov v 
centrách miest. 

Partnerom URBIS SMART CITIY FAIR 
je okrem iného za slovenskú stranu Smart 
Cities klub, preto majú členovia Smart Cities 
klubu vstupné zadarmo. Viac aktuálnych 
informácií na http://www.smartcityfair.cz

V septembri otvorí brány veľtrh Urbis
CYKLODOPRAVA /

Zdroj/ SCK
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Mesto Košice má pripravený plán obnovy 
verejného osvetlenia v hodnote 20 miliónov 
eur, ktoré chce investovať v priebehu nad-
chádzajúcich štyroch rokov. Pre tento rok je 
v rozpočte mesta na výstavbu a moderni-
záciu verejného osvetlenia vyčlenená suma 
5,5 milióna eur. Z toho 5 miliónov eur bude 
financovaných z bankového úveru.

Tento rok sa obnovilo verejné osvet-
lenie na Národnej triede, Družstev-
nej, Palkovičovej a Löfflerovej ulici. 

Dobudovali sa tiež stožiare verejného osvet-
lenia na KVP, konkrétne na Cottbuskej a 
na chodníku, ktorý spája Wuppertálsku 
a Starozagorskú ulicu. Na Kostolianskej 
ceste pribudlo svietidlo napájané pomocou 
solárneho panelu. Celkovo sa preinvestovalo 
viac ako 95-tisíc eur s DPH. Modernizovalo 
sa tiež osvetlenie s výmenou rozvádzača s 
technológiou SMART CITY v mestskej časti 

Poľov na trase linky mestskej hromadnej 
dopravy v hodnote 98 411 eur s DPH.

Aktuálne sa realizujú práce na modernizá-
cii osvetlenia v Košickej Novej Vsi na trase 
linky mestskej hromadnej dopravy (MHD). 
Na ulici Sv. Ladislava a Mliečnej ulici sa v 
rámci obnovy vymení rozvádzač verejného 
osvetlenia a 118 kusov svietidiel nahradia 
nové LED svietidlá s modulmi obojsmernej 
komunikácie s technológiou SMART CITY. 
Vďaka tomu bude možné riadiť osvetlenie 
na diaľku, a to v závislosti od ročného obdo-
bia, svetelných podmienok alebo počasia. 
Náklady na túto modernizáciu predstavujú 
139-tisíc eur.

Rovnakým spôsobom sa v najbližších 

mesiacoch zmodernizuje aj verejné osvet-
lenie na Myslavskej ulici na trase linky MHD 
a na Hraničnej ulici v mestskej časti Barca. 
Nové svetlá pribudnú aj v revitalizovanom 
parku na bývalom Evanjelickom cintoríne v 
mestskej časti Západ.

Viac svetla bude aj na Verejnom 
cintoríne 

V rámci rekonštrukcie košického Verej-
ného cintorína je v pláne vybudovanie 
moderného osvetlenia na parkovisku a tiež 
pri vstupe na cintorín až po centrálny kríž. 

Súčasťou projektu je aj vybudovanie 
dvoch nabíjacích staníc pre elektromobily 
s využitím stožiarov verejného osvetlenia. 
Predpokladané náklady na časť osvetlenia 
s vybudovaním kompletnej infraštruktúry 
sú odhadované na 200-tisíc eur. 

Pribudnú ďalšie osvetlené lokality

Mesto sa okrem modernizácie sústredí 
aj na dobudovanie verejného osvetlenia v 
lokalitách, v ktorých osvetlenie chýba. V 
roku 2022 a 2023 je v pláne doplnenie svetiel 
vo všetkých veľkých mestských častiach. 
Konkrétne ulice mesto vyberalo v spolupráci 
s mestskými časťami.

Bezpečnejšie vďaka tomu budú chodníky 
na Krivej, Palárikovej, Ovručskej, Fábryho, 
Varšavskej, Jantárovej, Ždiarskej, Námestí 
kozmonautov či Krupinskej. Osvetlenie pri-
budne aj na ulici Tri hôrky, na Triede KVP v 
okolí čerpacej stanice, na chodníku od OC 
Erika po Šafárikovu triedu a v parkoch na 
Muškátovej, Muránskej a Čárskeho.

Na Aničke bude bezpečnejšie

Nové svetlá potešia aj cyklistov a chod-
cov, ktorí využívajú vynovený združený 
cyklochodník, ktorý vedie od mestskej časti 
Ťahanovce po Gajdovku. Mesto tam tento 
rok plánuje osadiť 25 solárnych setov s 
LED svietidlami. Naplánovaná je aj výmena 
pôvodných svietidiel za LED v širšom centre 
mesta, na Americkej triede, Čermeľskej ceste 
či Ceste Jána Pavla II.

Mesto využije peniaze z eurofondov

Pri modernizácii verejného osvetlenia 
a znižovaní investičného dlhu chce mesto 
využiť aj peniaze z eurofondov. V rámci 
projektu Smart City Košice, zameraného 
na zlepšenie úrovne verejného osvetlenia s 
využitím moderných technológií, chce mesto 
zakúpiť 632 kusov inteligentných LED svie-
tidiel, 43 diaľkovo riadených rozvádzačov 
osvetlenia a 10 inteligentných meteostaníc. 
Predpokladané náklady sú vo výške 930-tisíc 
eur, pričom mesto sa bude na financovaní 
podieľať 5 percentami.

Ďalšiu modernizáciu, ktorá zahŕňa 
výmenu 800 kusov svietidiel a 30 rozvá-
dzačov verejného osvetlenia a výstavbu 12 
inteligentných priechodov pre chodcov, chce 
mesto uskutočniť v rámci projektu Moderné 
technológie II. Aktuálne sa pripravujú pod-
klady pre verejné obstarávanie.

SMART CITY / 

Zdroj/ Mesto Košice

Košice menia osvetlenie, bude aj smart
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St r e d o s l o v e n s k á 
metropola sa síce 
nachádza uprostred 

hôr, no pre mesto to auto-
maticky neznamená čistý 
vzduch. Kvalitu ovzdušia 
pre obyvateľov znižuje 
najmä drevársky priemy-
sel s emisiami prašnosti, 
no i vysoký podiel lokál-
nych tepelných zdrojov. 
V centre mesta sa zase na 
vysokej úrovni znečiste-
nia podieľa automobilová 
doprava. Banská Bystrica 
však už dnes pracuje na 
opatreniach, ktoré situáciu 
zlepšia. Radnica aktívne 
vyvíja aj opatrenia, ktoré 
mestu významne pomôžu 
pripraviť sa na klimatické 
zmeny. Spolupracuje pri-
tom aj so zahraničnými 
partnermi. 

Mesto už dnes rieši nepriaznivú situáciu 
v oblasti dopravy. Začalo napríklad s obme-
nou vozového parku mestskej hromadnej 
dopravy, s dôrazom na ekologické vozidlá, 
ako sú napríklad trolejbusy – čistá doprava 
na bezemisný pohon. Ako veľký projekt do 
budúcnosti sa javí potreba ekologickejšej 
obslužnosti sídliska Sásová. Radnica sa 
snaží dosiahnuť, aby vozidlá za ekologic-
kejšie verzie vymenila aj spoločnosť, ktorá 
sa stará o obslužné činnosti v odpadovom 
hospodárstve a údržbe komunikácií. 

Viacero ciest a križovatiek čaká revita-
lizácia, o zvýšenie atraktivity MHD a jej 
preferenciu pred osobnou automobilovou 
dopravou sa má postarať aj rekonštrukcia 
autobusových zastávok. V meste pribudnú 
aj nabíjacie stanice pre elektromobily. 

„Netreba zabúdať ani na zvyšovanie kom-
fortu jednotlivých služieb mestskej hro-
madnej dopravy,“ odporúča expert Smart 
Cities Klubu Jaroslav Kacer. „Ideálne je 
prepojiť ju aj s ďalšími prvkami mikro-
mobility a zdieľanej ekonomiky. Mesto by 
mohlo napríklad vytvoriť jednotný lístok 
alebo tarifu, ktorý by okrem samotného 

cestovného lístka na verejnú či inú podpo-
rovanú dopravu obsahoval rôzne balíčky 
doplnkových služieb,“ navrhuje. 

Vniesť systém do energetických 
opatrení pomôže audit 

Výrazný vplyv na kvalitu životného pro-
stredia v Banskej Bystrici a širšom regióne 
má aj energetická situácia. Mesto sa preto 
rozhodlo pristúpiť k tomuto problému sys-
témovo a momentálne prebieha účelový 
energetický audit. Na základe zistení potom 
možno vypracovať konkrétne miestne plány 
a opatrenia, súvisiace s nízkouhlíkovou 
stratégiou pre všetky typy území. 

Po dokončení auditu bude mať mesto 
k dispozícii napríklad podklady na zníže-
nie energetickej náročnosti verejných budov 
a zníženie objemu emisií, ktoré produkujú. 
Zároveň bude poznať dopady, ktoré jed-
notlivé budovy majú na flóru a faunu. Na 
základe týchto poznatkov radnica vypracuje 
plán ako prejsť od súčasného neudržateľ-
ného stavu k trvalo udržateľnému rozvoju. 

„V ideálnom stave radnica zanesie získané 

dáta do mapových aplikácií (GIS), ktoré 
možno rozširovať o ďalšie vrstvy – tre-
bárs technické zariadenia, spotreba, kva-
lita ovzdušia danej lokality a to i vo forme  
časových radov. Na základe toho možno 
riešiť efektívnu správu budov,“ poukazuje 
na overené postupy z iných miest odborník 
Smart Cities Klubu. „Najlepšie by bolo, ak 
by sa mesto pustilo do takéhoto projektu 
spolu so samosprávami v okolí alebo ideálne 
v rámci celého kraja, aby bola zabezpečená 
integrácia a využívanie dát vrátane tvorby 
čiastkových reportov,“ dodáva J. Kacer. 

S p o l u p r á c a  s  n ó r s k y m i 
odborníkmi 

esystémovosť bola ešte pred niekoľkými 
rokmi prevládajúcim stavom aj v oblasti 
príprav na zmeny klímy. Mesto to samo 
priznávalo v oficiálnych dokumentoch – 
vykonávalo síce nejaké aktivity na zníže-
nie produkcie a na zvyšovanie pohlcovania 
CO2, no proces nebol systémový a nevy-
chádzal z detailnej analýzy bilancie skle-
níkových plynov či hodnotení zraniteľnosti 
územia a jednotlivých odvetví. 

Pod Urpínom vyrastú zelené oázy 
TÉMA/
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Pod Urpínom vyrastú zelené oázy 
Pokračovanie z predchádzajúcej strany/

Prebiehajúci projekt Reakcia na zmenu 
klímy mesta Banská Bystrica má do opat-
rení vniesť poriadok a efektivitu. Cieľom 
je stanoviť a realizovať vhodné adaptačné 
a mitigačné opatrenia a naplánovať ich 
v konkrétnych obdobiach. 

Partnerom projektu je Nórsky inštitút pre 
mestský a regionálny výskum, pôsobiaci pre 
Metropolitnej univerzite v Osle. 

Radnica od implementácie plánu oča-
káva zníženie objemu CO2 počas životnosti 
projektu a po piatich rokoch udržateľnosti 
o 1810 ton. Po ukončení projektu by Banská 
Bystrica chcela vo vybraných lokalitách 
vykonať opatrenia, ktoré reálne zlepšia 
mestskú klímu. 

O zelených sídliskách rozhodujú 
aj obyvatelia 

V rámci projektu sa mesto zaviazalo zapo-
jiť aj širokú verejnosť. Radnica sa podu-
jala zvyšovať povedomie a informovanosť 
o zmene klímy. Prvým výsledkom je ini-
ciatíva Zelené oázy, do ktorej sa zapojili 
stovky Banskobystričanov. Po prvom kroku, 
ktorým bolo vypĺňanie dotazníkov, mesto 
zorganizovalo verejné diskusie, na ktorých 
spolu s obyvateľmi a odborníkmi hľadalo 
najlepšie riešenia a návrhy. 

Na základe výsledkov týchto stretnutí pri-
praví projekty komplexnej obnovy siedmich 
lokalít so zameraním na zelenú a modrú 
infraštruktúru. 

Zlepšiť mikroklimatické podmienky 
má za cieľ aj obnova mestského parku. Jej 
výsledkom bude okrem toho zachovanie 
kompozičného charakteru a prírodnej hod-
noty dospelých stromov. 

„Aj mestská zeleň by mohla byť jedným 
z modulov GIS. Ňou by vlastne mesto mohlo 
i začať – participatívne by sa dala vytvo-
riť pocitová mapa, ktorá by sa dala využiť 
aj v mnohých iných oblastiach,“ navrhuje 
odborník Smart Cities Klubu. 

Občania majú prehľad 

Mesto prevádzkuje meteostanicu na ulici 
9. mája, ktorej údaje (aktuálne aj historické) 
sú verejne dostupné a môžu ich sledovať 
občania. Obdobne, ako kvalita ovzdušia je 
sledovaná aj kvalita vôd v meste, keď sa 
priebežne realizujú rozbory prameňov, ktoré 
obyvatelia radi využívajú na občerstvenie.  

Posledná analýza z roku 2020 preukázala, 
že boli vo všetkých sledovaných zdrojoch 
mierne prekročené limity a preto nebola 
odporúčaná na dlhodobé užívanie. Aj tieto 

informácie svedčia o potrebe intenzívnej-
šieho záujmu o životné prostredie v širšom 
kontexte, pretože následky možno pozo-
rovať aj napríklad v podzemných vodách. 
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