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ÚVOD

 Slovenská republika sa podpisom Parížskej dohody a  nadobudnutím jej 
platnosti koncom roku 2016 zaviazala k marginálnemu zníženiu uhlíkových emisií 
s cieľom dosiahnutia tzv. uhlíkovej neutrality  do roku 2050. K dnešnému dňu je 
tento ambiciózny plán Slovenskej republiky formálne premietnutý a definovaný 
len v rámci dokumentu „Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do 
roku 2030 s výhľadom do roku 2050“. Napriek viacerým predvolebným sľubom 
jednotlivých politických strán podieľajúcich sa na smerovaní a  formovaní 
Slovenska v jednotlivých obdobiach absentujú do dnešných dní konkrétne kroky, 
ktoré by tento cieľ začali aspoň čiastočne napĺňať. Prvým krokom vládnucej 
garnitúry a odborných kapacít je bezpochyby oboznámenie širokej verejnosti so 
stanoveným cieľom v  tejto oblasti. Väčšina obyvateľstva nie je oboznámená s 
významom podpisu a  cieľom Parížskej dohody  vyplývajúcim záväzkom pre 
Slovenskú republiku.  

Cieľom dohody je v zjednodušenom vysvetlení obmedziť rast globálnej teploty do 
konca 21. storočia o maximálne 2 °C v porovnaní s predindustriálnym obdobím. V 
druhej polovici 21. storočia by sa mala dosiahnuť uhlíková neutralita jednotlivých 
signatárov, teda produkcia len toľko emisií skleníkových plynov, koľko ekosystémy 
dokážu zachytiť. Už na prvý pohľad je zjavné, že takto výrazný krok nie je možné 
uskutočniť a zreálniť v priebehu krátkeho časového obdobia.

Klimatické zmeny budú mať za následok výrazné ekologické, ekonomické, 
politické a  v  neposlednom rade spoločenské dôsledky, ktoré sa skôr či neskôr 
dotknú aj samotných obyvateľov Slovenska. Cieľom je bezpodmienečné 
navrhnutie národnej stratégie postupného znižovania emisií skleníkových plynov v 
rámci krátkodobého, strednodobého a  dlhodobého horizontu v  členení podľa 
jednotlivých sektorov vrátane analýzy dopadu znižovania emisií na tieto sektory. 
Produkcia emisií nie je výlučnou záležitosťou automobilového sektoru 
pôsobiaceho na území SR, ako aj iných odvetví. 

Producentmi emisií sme aj MY - občania Slovenska, a preto nesmieme zabúdať ani 
na znižovanie produkcie uhlíkových emisií prostredníctvom opatrení a nástrojov v 
kompetencií vyšších územných celkov, miest a obcí, ktoré sa dotknú každého z 
nás. Prestaňme sa porovnávať s  priemyselnými veľmocami a  najväčšími 
producentmi CO₂ ako Čína, India či USA, ale začnime v prvom rade každý sám od 
seba.

Súčasný stav aplikácie a využívania smart prvkov v  regióne Trnavského 
samosprávneho kraja je nelichotivý v  porovnaní so zahraničnými susedmi. Aj 
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napriek tomu TTSK patrí v  rámci Slovenska medzi priebojníkov vo využívaní  a 
implementácii smart riešení v  rámci svojho územia. V  porovnaní s  najlepšími 
Smart cities môžeme pozorovať nedostatky predovšetkým v  poddimenzovaní 
oblasti ľudských zdrojov, a nedostatočnej výške investícií do tejto oblasti. V 
neposlednom rade nesmieme zabúdať na celoslovenský problém, ktorý sa 
prejavuje aj v  tejto oblasti, a  to nedostatočná celospoločenská odborná 
komunikácia projektových zámerov, ich odsúhlasenie odbornou verejnosťou s 
víziou celospoločenského prínosu realizácie. Absentujú spoločné strategické a 
koncepčné riešenia v  oblasti zavádzania smart prvkov s  prepojením na 
nízkouhlíkové stratégie miest a obcí, ako aj samotného kraja, ktoré by nepodliehali 
cyklickým zmenám vládnych predstaviteľov či už na regionálnej, alebo celoštátnej 
úrovni. Stratégia rozvoja spoločného územia musí predstavovať záväzný 
dokument, ktorého napĺňanie nebude podmienené aktuálnym riadiacim 
manažmentom daného územia. V  súčasnosti môžeme v  podmienkach TTSK 
pozorovať implementáciu čiastkových smart prkov, ktoré však nie sú koncipované 
do jedného celku v  rámci spoločného územia, vďaka čomu nie sú dosahované 
požadované výsledky. Pre zjednodušenú predstavu môžeme túto situáciu 
charakterizovať ako nekoncepčnú implementáciu čiastkových riešení v  rámci 
miest a obcí s absenciou napĺňania spoločnej stratégie a koncepčných návrhov na 
jej dosiahnutie. 

Zavádzanie Smart cities predstavuje komplexný prístup k fungovaniu miest a obcí, 
ktorý zasahuje do rôznych spoločenských oblastí ako kultúra, infraštruktúra, 
životné prostredie, energetika, sociálne služby a ďalšie. V každej z týchto oblastí 
sleduje viaceré ciele, ktoré by mali byť vzájomne prepojené a spoločne tak vytvárať 
systém, ktorý vychádza z princípov udržateľného rozvoja. Do celého systému 
vstupujú subjekty verejnej správy, súkromného sektora a občianskej spoločnosti, 
bez ktorých by nedošlo k naplneniu stanovených cieľov. To všetko je dôvodom, 
prečo v súčasnosti pre daný koncept neexistuje medzinárodná právne záväzná 
definícia ani právny rámec, ktorý by presne upravoval postup k dosiahnutiu 
požadovaného stavu. Jednotlivé štáty by sa mali riadiť svojimi vlastnými „smart“ 
koncepciami a metodikami, ktoré však v podmienkach SR absentujú. Inteligentné 
mesto je tak modernizovanou urbánnou oblasťou, kde všetko od dopravy až po 
energetiku môže byť pripojené na digitálne technológie, ktoré umožňujú 
viacsmerný transfer informácií medzi mestom, jeho obyvateľmi a návštevníkmi. 
Inteligentné mestá sú efektívnejšie, majú viac možností na tvorbu pracovných 
miest a na zabezpečenie svojho rastu, zatiaľ čo zlepšujú sociálnu inklúziu a 
zapojenie svojich obyvateľov. Tento potenciál, zvýšiť úroveň svojej funkčnosti, 
dlhodobej udržateľnosti a životnej úrovne pre obyvateľov, môžu dosiahnuť tvorbou 
Smart cities stratégií.

Podľa globálneho Indexu Smart City, ktorý je zameraný na hodnotene miest z 
pohľadu potrieb ich obyvateľov patria medzi TOP Smart Cities mestá ako 
Singapur, Zürich, Oslo, Ženeva, Taipei, či Bilbao. V podmienkach SR je potrebné 
brať do úvahy rozlohu miest, ako aj počet obyvateľov, tak aby boli porovnateľné so 
zahraničnými konkurentmi. Aj preto pri tvorbe koncepcie zavádzania Smart prvkov 
v rámci TT SK  budeme za smart city považovať oblasť regiónu tzn. SMART CITY = 
SMART REGION. 

Inteligentné mestá sa stávajú magnetmi pre investície, talent a  obchod. Po 
skúsenostiach zo zahraničia významná časť vynaloženého úsilia a  energie do 
zavádzania Smart city nie je prepojená s  dlhodobými ašpiráciami domáceho 
obyvateľstva. Bez podpory a zapojenia občanov nemusia byť inteligentné mestá 
dlhodobo udržateľné. Na túto skúsenosť by mal nadviazať aj TTSK. Medzi 
prekážky rastu „inteligentných miest“ patrí priepasť medzi prioritami 
samosprávnych orgánov a prioritami ich občanov. Obyvateľstvo zostáva vo veľkej 
miere ignorované. V  mnohých prípadoch sú progresívne online služby pre 
občanov teoreticky dostupné, ale príliš ťažkopádne alebo nedostatočne 
inzerované na to, aby uspokojili kritické množstvo používateľov. Vo väčšine 
prípadov sú tieto služby iniciované „zhora nadol“ a nie na základe potrieb občanov. 
V neposlednom rade bude za kľúčový aspekt považovaná kvalita života vrátane 
životného prostredia, bezpečnosti, prístupu k  zdravotníckym a  vzdelávacím 
službám, ako aj mobility a sociálnej interakcie.

Spoločne žijeme na jednom území, ktoré je pre každého z nás špecifické a niečím 
výnimočné. Aj postupnými malými zmenami vieme docieliť veľké výsledky, 
ktorých pozitívne dôsledky budeme pociťovať predovšetkým na lepšom živote, 
zdraví a zdravšej krajine, ktorú zanecháme budúcim generáciám – našim deťom.

Podiel celosvetových emisií skleníkových plynov podľa jednotlivých sektorov:
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len v rámci dokumentu „Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do 
roku 2030 s výhľadom do roku 2050“. Napriek viacerým predvolebným sľubom 
jednotlivých politických strán podieľajúcich sa na smerovaní a  formovaní 
Slovenska v jednotlivých obdobiach absentujú do dnešných dní konkrétne kroky, 
ktoré by tento cieľ začali aspoň čiastočne napĺňať. Prvým krokom vládnucej 
garnitúry a odborných kapacít je bezpochyby oboznámenie širokej verejnosti so 
stanoveným cieľom v  tejto oblasti. Väčšina obyvateľstva nie je oboznámená s 
významom podpisu a  cieľom Parížskej dohody  vyplývajúcim záväzkom pre 
Slovenskú republiku.  

Cieľom dohody je v zjednodušenom vysvetlení obmedziť rast globálnej teploty do 
konca 21. storočia o maximálne 2 °C v porovnaní s predindustriálnym obdobím. V 
druhej polovici 21. storočia by sa mala dosiahnuť uhlíková neutralita jednotlivých 
signatárov, teda produkcia len toľko emisií skleníkových plynov, koľko ekosystémy 
dokážu zachytiť. Už na prvý pohľad je zjavné, že takto výrazný krok nie je možné 
uskutočniť a zreálniť v priebehu krátkeho časového obdobia.

Klimatické zmeny budú mať za následok výrazné ekologické, ekonomické, 
politické a  v  neposlednom rade spoločenské dôsledky, ktoré sa skôr či neskôr 
dotknú aj samotných obyvateľov Slovenska. Cieľom je bezpodmienečné 
navrhnutie národnej stratégie postupného znižovania emisií skleníkových plynov v 
rámci krátkodobého, strednodobého a  dlhodobého horizontu v  členení podľa 
jednotlivých sektorov vrátane analýzy dopadu znižovania emisií na tieto sektory. 
Produkcia emisií nie je výlučnou záležitosťou automobilového sektoru 
pôsobiaceho na území SR, ako aj iných odvetví. 

Producentmi emisií sme aj MY - občania Slovenska, a preto nesmieme zabúdať ani 
na znižovanie produkcie uhlíkových emisií prostredníctvom opatrení a nástrojov v 
kompetencií vyšších územných celkov, miest a obcí, ktoré sa dotknú každého z 
nás. Prestaňme sa porovnávať s  priemyselnými veľmocami a  najväčšími 
producentmi CO₂ ako Čína, India či USA, ale začnime v prvom rade každý sám od 
seba.

Súčasný stav aplikácie a využívania smart prvkov v  regióne Trnavského 
samosprávneho kraja je nelichotivý v  porovnaní so zahraničnými susedmi. Aj 

napriek tomu TTSK patrí v  rámci Slovenska medzi priebojníkov vo využívaní  a 
implementácii smart riešení v  rámci svojho územia. V  porovnaní s  najlepšími 
Smart cities môžeme pozorovať nedostatky predovšetkým v  poddimenzovaní 
oblasti ľudských zdrojov, a nedostatočnej výške investícií do tejto oblasti. V 
neposlednom rade nesmieme zabúdať na celoslovenský problém, ktorý sa 
prejavuje aj v  tejto oblasti, a  to nedostatočná celospoločenská odborná 
komunikácia projektových zámerov, ich odsúhlasenie odbornou verejnosťou s 
víziou celospoločenského prínosu realizácie. Absentujú spoločné strategické a 
koncepčné riešenia v  oblasti zavádzania smart prvkov s  prepojením na 
nízkouhlíkové stratégie miest a obcí, ako aj samotného kraja, ktoré by nepodliehali 
cyklickým zmenám vládnych predstaviteľov či už na regionálnej, alebo celoštátnej 
úrovni. Stratégia rozvoja spoločného územia musí predstavovať záväzný 
dokument, ktorého napĺňanie nebude podmienené aktuálnym riadiacim 
manažmentom daného územia. V  súčasnosti môžeme v  podmienkach TTSK 
pozorovať implementáciu čiastkových smart prkov, ktoré však nie sú koncipované 
do jedného celku v  rámci spoločného územia, vďaka čomu nie sú dosahované 
požadované výsledky. Pre zjednodušenú predstavu môžeme túto situáciu 
charakterizovať ako nekoncepčnú implementáciu čiastkových riešení v  rámci 
miest a obcí s absenciou napĺňania spoločnej stratégie a koncepčných návrhov na 
jej dosiahnutie. 

Zavádzanie Smart cities predstavuje komplexný prístup k fungovaniu miest a obcí, 
ktorý zasahuje do rôznych spoločenských oblastí ako kultúra, infraštruktúra, 
životné prostredie, energetika, sociálne služby a ďalšie. V každej z týchto oblastí 
sleduje viaceré ciele, ktoré by mali byť vzájomne prepojené a spoločne tak vytvárať 
systém, ktorý vychádza z princípov udržateľného rozvoja. Do celého systému 
vstupujú subjekty verejnej správy, súkromného sektora a občianskej spoločnosti, 
bez ktorých by nedošlo k naplneniu stanovených cieľov. To všetko je dôvodom, 
prečo v súčasnosti pre daný koncept neexistuje medzinárodná právne záväzná 
definícia ani právny rámec, ktorý by presne upravoval postup k dosiahnutiu 
požadovaného stavu. Jednotlivé štáty by sa mali riadiť svojimi vlastnými „smart“ 
koncepciami a metodikami, ktoré však v podmienkach SR absentujú. Inteligentné 
mesto je tak modernizovanou urbánnou oblasťou, kde všetko od dopravy až po 
energetiku môže byť pripojené na digitálne technológie, ktoré umožňujú 
viacsmerný transfer informácií medzi mestom, jeho obyvateľmi a návštevníkmi. 
Inteligentné mestá sú efektívnejšie, majú viac možností na tvorbu pracovných 
miest a na zabezpečenie svojho rastu, zatiaľ čo zlepšujú sociálnu inklúziu a 
zapojenie svojich obyvateľov. Tento potenciál, zvýšiť úroveň svojej funkčnosti, 
dlhodobej udržateľnosti a životnej úrovne pre obyvateľov, môžu dosiahnuť tvorbou 
Smart cities stratégií.

Podľa globálneho Indexu Smart City, ktorý je zameraný na hodnotene miest z 
pohľadu potrieb ich obyvateľov patria medzi TOP Smart Cities mestá ako 
Singapur, Zürich, Oslo, Ženeva, Taipei, či Bilbao. V podmienkach SR je potrebné 
brať do úvahy rozlohu miest, ako aj počet obyvateľov, tak aby boli porovnateľné so 
zahraničnými konkurentmi. Aj preto pri tvorbe koncepcie zavádzania Smart prvkov 
v rámci TT SK  budeme za smart city považovať oblasť regiónu tzn. SMART CITY = 
SMART REGION. 

Inteligentné mestá sa stávajú magnetmi pre investície, talent a  obchod. Po 
skúsenostiach zo zahraničia významná časť vynaloženého úsilia a  energie do 
zavádzania Smart city nie je prepojená s  dlhodobými ašpiráciami domáceho 
obyvateľstva. Bez podpory a zapojenia občanov nemusia byť inteligentné mestá 
dlhodobo udržateľné. Na túto skúsenosť by mal nadviazať aj TTSK. Medzi 
prekážky rastu „inteligentných miest“ patrí priepasť medzi prioritami 
samosprávnych orgánov a prioritami ich občanov. Obyvateľstvo zostáva vo veľkej 
miere ignorované. V  mnohých prípadoch sú progresívne online služby pre 
občanov teoreticky dostupné, ale príliš ťažkopádne alebo nedostatočne 
inzerované na to, aby uspokojili kritické množstvo používateľov. Vo väčšine 
prípadov sú tieto služby iniciované „zhora nadol“ a nie na základe potrieb občanov. 
V neposlednom rade bude za kľúčový aspekt považovaná kvalita života vrátane 
životného prostredia, bezpečnosti, prístupu k  zdravotníckym a  vzdelávacím 
službám, ako aj mobility a sociálnej interakcie.

Spoločne žijeme na jednom území, ktoré je pre každého z nás špecifické a niečím 
výnimočné. Aj postupnými malými zmenami vieme docieliť veľké výsledky, 
ktorých pozitívne dôsledky budeme pociťovať predovšetkým na lepšom živote, 
zdraví a zdravšej krajine, ktorú zanecháme budúcim generáciám – našim deťom.

Podiel celosvetových emisií skleníkových plynov podľa jednotlivých sektorov:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Energia

Priemyselné procesy
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zdroj: vlastné spracovanie
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ZOZNAM SKRATIEK

B2B   Business-to-business
BD   Big data
BEV   Battery electric vehicle
BRKO  Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
B+R   Bike and ride
°C   stupeň Celzia
CO₂    Oxid uhličitý
ČOV   Čistička odpadových vôd
GSM   Globálny systém mobilných komunikácií  
IDS   Integrovaný dopravný systém 
IKT    Informačno-komunikačné technológie
IoT   Internet of Things 
IT   Informačné technológie
IQ   Inteligenčný kvocient 
KO   Komunálny odpad
kWh   Kilowatthodina
LED   Luminiscenčná dióda
LPG    Liquified Petroleum Gas - skvapalnený ropný plyn
MDV SR  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
MH SR  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
m2   štvorcový meter
NFP   Nenávratný finančný príspevok
NUS   Nízkouhlíková stratégia
N₂O   Oxid dusný
OP KŽP  Operačný program Kvalita životného prostredia  
P+R   Park and ride
PHEV  Plug-in hybrid electric vehicle
SHMÚ  Slovenský hydrometeorologický ústav
SK 8   Združenie samosprávnych krajov 
SR   Slovenská republika
ŠÚ SR  Štatistický úrad Slovenskej republiky
TTSK   Trnavský samosprávny kraj
TEN-T  Transeurópska dopravná sieť
VOD   Verejná osobná doprava
VÚC    Vyšší územný celok
ZMOS  Združenie miest a obcí Slovenska
ZSE    Západoslovenská energetika
Z. z.    Zbierka zákonov   
%   Percento
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1. Definovanie súboru prvkov SMART CITY



 V poslednom období sa na Slo-
vensku stále viac skloňuje pojem 
„smart city“. Stretávame sa s  ním na 
rôznych fórach, konferenciách a začína 
sa pomaly, ale iste spomínať aj v  rôz-
nych strategických dokumentoch na 
národnej i regionálnej úrovni. Doposiaľ 
však neexistuje jednoznačný konsen-
zus o tom, ako definovať tzv. „inteli-
gentné mesto“. Väčšina globálnych 
vysvetlení tohto výrazu popisuje použi-
tie informačných technológií, predo-
všetkým internetu vecí (Internet of 
Things = IoT) na zlepšenie fungovania 
miest a kvality života obyvateľov. Rada 
pre inteligentné mestá (Smart Cities 
Council), ktorá vystupuje ako nezisková 
organizácia vedená priemyslom, 
uvádza, že inteligentné mesto využíva 
predovšetkým informačné a komuni-
kačné technológie na zlepšenie obýva-
teľnosti, funkčnosti a udržateľnosti. 
Inteligentné mesto v podstate využíva 
pripojené senzory a informačné tech-
nológie na zlepšenie kvality života oby-
vateľov.

Všetky využívané technológie nám v 
konečnom dôsledku majú slúžiť a 
skutočne prinášať jednoduchší, eko-
logickejší a lepšie zorganizovaný 
život v dlhodobo udržateľných mes-
tách a regiónoch. 

Myšlienka zavádzania technológií s 
cieľom zlepšenia kvality života obyvate-
ľov môže byť na prvý pohľad síce jed-
noduchá, no v praxi si častokrát vyža-
duje veľmi subjektívny koncept so 
zohľadnením špecifík toho ktorého 

mesta či regiónu. Väčšina miest po 
celom svete sa pokúša nasadiť techno-
lógiu IoT na pretvorenie mestského 
života a na tento účel prijíma množstvo 
stratégií. Inteligentné mesto sa v  tom 
prípade stáva skôr prestížnym míľni-
kom ako realitou. Na druhej strane však 
mnohé mestá rýchlo napredujú v zavá-
dzaní špičkových informačných systé-
mov, ktoré tak zvyšujú ich pomyselné 
IQ a v neposlednom rade aj atraktivitu. 
Stratégia inteligentného mesta môže 
pomôcť pri riešení a prekonávaní mest-
ských výziev, ale iba ak je starostlivo a 
strategicky premyslená.

City Innovators Forum, ktoré má 
svoj pôvod v  technologickom a 
podnikateľskom centre na Harvar-
de, sa opiera o 7 kľúčových prvkov 
pre stanovenie úspešnej, a najmä 
dosiahnuteľnej smart city stratégie.

1. Vypracovanie koncepcie 
inteligentného mesta

Pre úspešné pretavenie myšlienok 
predstavuje takto zadefinovaný 
strategický dokument prehľad 
toho, čo sa mesto snaží do budúc-
na dosiahnuť pomocou svojho 
úsilia o  štatút inteligentného 
mesta. Takto stanovený cieľavedo-
mý dokument načrtáva veľké 
výsledky, ktoré sa mesto alebo 
prípadne región snaží dosiahnuť v 
rámci cieľov špecifických pre komu-
nitu, ako sú bývanie, udržateľnosť, 

doprava, správa vecí verejných alebo 
akékoľvek ďalšie výsledky, ktoré sú 
pre mesto dôležité. Úspešná straté-
gia inteligentného mesta si bude 
taktiež vyžadovať vstupy a riešenia z 
technologického a startupového 
ekosystému mesta. Tento plán 
určuje, ako bude mesto podporovať 
vytvorený ekosystém a celkovo ino-
vácie.

2. Výber vhodného modelu riadenia

Existuje veľa modelov riadenia, ktoré 
si mesto môže zvoliť. Je preto dôleži-
té, aby mestá skúmali, aké modely 
existujú, a ktoré budú pre dané 
mesto najlepšie fungovať a pomôže 
tak mestu realizovať projekty inteli-
gentného mesta.

3. Zameranie sa na ľudí a ich prob-
lémy

Stratégia inteligentného mesta by sa 
mala zamerať na to, kto je zákazní-
kom a aký prínos pre neho budú 
mať projekty inteligentného mesta. 
To zahŕňa prácu s občanmi a komu-
nitami na identifikácii zoznamu 
výziev resp. problémov, ktoré sú pre 
obyvateľov mesta najzásadnejšie. 
Technológie a riešenia sa potom 
aplikujú na základe toho, akým spô-
sobom by mohli vyriešiť jednotlivé 
problémy dotknutých občanov. V 
konečnom dôsledku sa vždy posu-
dzuje skutočný prínos pre občanov.

4. Správna voľba technológie

Prijímateľ stratégie na úrovni mesta 
alebo regiónu si musí vždy položiť 
otázku, aké problémy sa snaží vyrie-
šiť, a až potom zvážiť, ako môžu tieto 
riešenia pochádzať z existujúcej a 
dostupnej technológie. Mesto nie je 
inteligentné, pretože využíva techno-
lógie. Mesto je inteligentné, pretože 
využíva technológie na zlepšenie 
života svojich občanov. Musí tiež 
určiť, ako bude zhromažďovať údaje 
a ako ich použije v prospech svojich 
občanov. 

5. Zaujatie spoločného prístupu

Spolupráca (napr. s  univerzitami, 
startupmi či iným súkromným sek-
torom) je kľúčom k úspešnej straté-
gii inteligentného mesta, mesto však 
musí byť vždy jeho srdcom. Mesto 
alebo v našom konkrétnom prípade 
samosprávny kraj je totiž nezávislým 
hlasom, ktorý nemá skutočný 
záujem o technologickú spoločnosť, 
výskumné centrum alebo priemysel-
ného partnera. S mestom či vyšším 
územným celkom v popredí budú 
občania naďalej stredobodom 
pozornosti všetkých projektov inteli-
gentného mesta.

6. Vytvorenie testovacieho projektu

Tento prvok úspešnej stratégie je 
skvele aplikovateľný, ak sa na testo-
vanie podujmú vyššie spomínaní 
spolupracovníci. Vytvorenie testova
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dzuje skutočný prínos pre občanov.

4. Správna voľba technológie

Prijímateľ stratégie na úrovni mesta 
alebo regiónu si musí vždy položiť 
otázku, aké problémy sa snaží vyrie-
šiť, a až potom zvážiť, ako môžu tieto 
riešenia pochádzať z existujúcej a 
dostupnej technológie. Mesto nie je 
inteligentné, pretože využíva techno-
lógie. Mesto je inteligentné, pretože 
využíva technológie na zlepšenie 
života svojich občanov. Musí tiež 
určiť, ako bude zhromažďovať údaje 
a ako ich použije v prospech svojich 
občanov. 

5. Zaujatie spoločného prístupu

Spolupráca (napr. s  univerzitami, 
startupmi či iným súkromným sek-
torom) je kľúčom k úspešnej straté-
gii inteligentného mesta, mesto však 
musí byť vždy jeho srdcom. Mesto 
alebo v našom konkrétnom prípade 
samosprávny kraj je totiž nezávislým 
hlasom, ktorý nemá skutočný 
záujem o technologickú spoločnosť, 
výskumné centrum alebo priemysel-
ného partnera. S mestom či vyšším 
územným celkom v popredí budú 
občania naďalej stredobodom 
pozornosti všetkých projektov inteli-
gentného mesta.

6. Vytvorenie testovacieho projektu

Tento prvok úspešnej stratégie je 
skvele aplikovateľný, ak sa na testo-
vanie podujmú vyššie spomínaní 
spolupracovníci. Vytvorenie testova
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cích podmienok na vyskúšanie novej 
technológie a vyhodnotenie jej 
schopnosti riešiť výzvy mesta 
pomôže zároveň odstrániť prípadné 
nedostatky pred jej oficiálnym spus-
tením.

7. Poučenie sa z  chýb a zdieľanie 
úspechov

Keďže mestá a širšie lokality čelia 
mnohým spoločným výzvam, to, čo 
funguje v jednom meste sa často-
krát môže úspešne uplatniť aj v 
iných mestách, a naopak. Poučenie 
sa z chýb a zdieľanie úspechov tak 
môže byť v prípade riešenia spoloč-
ných problémov odvážneho nového 
sveta plného inovácií významným 
posunom vpred.

Inteligentné mestá po celom svete 
čelia podobným tlakom a výzvam v 

týchto oblastiach

Rýchla urbanizácia Znečistenie ovzdušia,
voda a hygiena

Energia
a udržateľnosť

Rýchlo sa meniaca
technológia

Konkurencieschopnosť
 a schopnosť prilákať

globálne talenty

Rastúca populácia
versus infraštruktúra

a bývanie

Preťaženie v oblasti
mobility

Zmena podnebia

Zdroj: City Innovators Forum (vlastné spracovanie)

zdroj: unsplash.com
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Najlepšou odpoveďou na tieto tlaky, resp. výzvy je správne stanovenie tzv. 
komponentov inteligentných miest. Medzi kľúčové komponenty charakteristické 
pre inteligentné mesto zaraďujeme predovšetkým: inteligentné riadenie (smart 
governance), inteligentné bývanie (smart living), inteligentných ľudí (smart people), 
inteligentnú mobilitu (smart mobility), inteligentné prostredie (smart environment) 
a inteligentnú ekonomiku (smart economy). Inteligentné riadenie v ponímaní správy 
vecí verejných so sebou nesie migráciu celej štátnej, regionálnej alebo miestnej 
infraštruktúry a služieb občanom do online prostredia, ktoré by malo byť uľahčené 
práve prítomnosťou silnej IT infraštruktúry. V  našich podmienkach sa často 
stretávame s  pojmom elektronizácia verejnej správy, ktorej cieľom je urýchlenie 
procesných konaní, hospodárnosť, a najmä ušetrený čas strávený na jednotlivých 
zastupiteľských úradoch.

SMART
CITIES

smart
living

smart
people

smart
mobility

smart
environment

smart
economy

smart
governance

SMART LIVING
- Kanalizácia a čistenie odpadových vôd

- Dodávka pitnej vody
- Elektrina
- Bývanie

- Bezpečnosť občanov
- Otvorený verejný priestor SMART PEOPLE

- Vzdelávanie
- Zdravie obyvateľstva
- Zábava a kultúrne 
aktivity

SMART MOBILITY
- Doprava
- Cestná premávka
- Pešia dostupnosť

SMART ENVIRONMENT
- Úroveň znečistenia

- Zelené budovy
- Obnoviteľná energia

SMART ECONOMY
- Pracovné príležitosti

SMART GOVERNANCE
- IT pripojenie

- Online služby občanom

KĽÚČOVÉ KOMPONENTY SMART CITY
Čo všetko prispieva k tomu,
aby bolo mesto inteligentné?

- Základná infraštruktúra
- Vysoká kvalita života
- Inteligentné riešenia prekrývajúce základné vybavenie
- Čisté a udržateľné životné prostredie

Zdroj: www.cosultancy.in (vlastné spracovanie)
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V poradí druhým komponentom je inteligentné bývanie, ktoré zahŕňa najmodernej-
šie zariadenia na čistenie odpadových vôd a kanalizáciu, zásobovanie vodou, elektri-
nu, bývanie a množstvo ďalších aspektov každodenného života, akými sú aj bezpeč-
nosť občanov či verejný priestor. Zastupuje základnú infraštruktúru inteligentného 
mesta.

Inteligentné mesto bezospory tvoria aj inteligentní ľudia, čo znamená komplexný 
vzdelávací program a množstvo kultúrnych aktivít. S  inteligenciou ľudí môže byť 
častokrát spájané aj zdravie a zdravotný stav obyvateľstva. Dnešné možnosti preven-
cie, ako aj monitorovania zdravotného stavu pacientov pomocou najmodernejších 
telemedicínských zariadení, sú práve signifikantným prejavom postupného zavá-
dzania smart riešení do bežného, a zároveň praktického života obyvateľov v rozvinu-
tých krajinách.

Inteligentná mobilita je ďalším kľúčovým aspektom inteligentného mesta, ktorý 
zahŕňa nielen pevnú pešiu infraštruktúru, ale aj rôzne formy dopravy a celkovo ich 
riadenie s využitím inteligentných IKT systémov.

Poslednými dvoma zložkami sú inteligentné prostredie a inteligentná ekonomika. 
Zatiaľčo druhá možnosť zaručuje, že väčšina obyvateľov inteligentného mesta má 
prístup k pracovným príležitostiam; prvá znamená absenciu znečistenia, zelenú 
architektúru a závislosť od obnoviteľnej energie. Je nutné zdôrazniť, že v rámci všet-
kých šiestich identifikovaných komponentov inteligentné mesto využíva širokú škálu 

zdroj: unsplash.com
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elektronických a digitálnych technológií. Dve úzko súvisiace technológie, internet 
vecí (Internet of Things/IoT) a rozmerné dáta (Big Data/BD), hrajú primárnu úlohu v 
transformácii tradičných miest na inteligentné mestá. Inteligentné mestá sú vybave-
né heterogénnymi elektronickými zariadeniami na báze internetu vecí (IoT), čo je 
celosvetová sieť fyzických objektov používajúcich internet ako komunikačnú sieť. IoT 
tak predstavuje akúsi technickú chrbticu systému inteligentných miest. IoT je sieť 
vzájomne prepojených zariadení (nazývaných „veci“) vrátane počítačov, smartfónov, 
snímačov, budov, konštrukcií, vozidiel, rôznych ovládačov a prenosných zariadení. 
Obsahuje štyri zložky: „veci“, miestnu sieť, internet a cloud. Veľké množstvo genero-
vaných údajov tisíckami senzorov a zariadení v priestore smart city vytvára už spomí-
nané „rozmerné dáta“. BD odkazuje na skupinu veľkých súborov údajov, ktoré by 
bolo ťažké spracovať pomocou tradičného procesovania údajov. Je to totiž vysoký 
objem, vysoká rýchlosť, a zároveň veľká rozmanitosť informácií, ktoré si vyžadujú 
špeciálne IT nástroje na ich spracovanie.

V neposlednom rade je potrebné zabezpečiť, aby všetky informácie boli dostatočne 
chránené a  ľudia tak nadobudli pocit bezpečia. Vo všeobecnosti totiž prevláda 
názor o sieťach ako o najmenej bezpečných súčastiach systému. Je úlohou miest 
zabezpečiť adekvátnu ochranu svojich sietí ešte pred tým, ako sa vydajú na cestu 
realizácie vybraných iniciatív inteligentného mesta. Každý totiž chce a  musí byť 
online, aby mohol mať maximálny prístup k službám s cieľom užívania všetkých 
výhod internetu vecí.

zdroj: unsplash.com
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1.1 NAJNOVŠIE TRENDY V SMART CITY A PRÍKLADY DOBREJ PRAXE

Mobilný telefón znamená budúcnosť

Podľa globálnych údajov štatistického portálu Statista dnes vlastní inteligentný 
telefón – smartfón už takmer každý druhý obyvateľ našej planéty (48,46 %). O tom, 
ako dynamicky narastá na význame jeho vlastníctvo a používanie svedčí aj fakt, že 
za posledných 6 rokov vrástol počet jeho majiteľov o  polovicu. Závislosť medzi 
smartfónom a  internetovým pripojením podčiarkuje predikcia, že v  roku 2025 
bude až 72 % užívateľov pripojených na internet výlučne prostredníctvom svojho 
mobilného zariadenia. V súčasnosti je to ešte „len“ zhruba 2 miliardy ľudí, ktorá sa 
pripája na internet exkluzívne cez svoj smartfón.

Počet užívateľov sociálnych sietí neustále narastá

Ak vezmeme v úvahu celosvetovú penetráciu internetu, ktorá sa v polovici roka 2020 
pohybovala na úrovni 59 % populácie, rapídnym tempom jej sekunduje aktivita 
individuálnych užívateľov na sociálnych sieťach. Môžeme odvážne konštatovať, že s 
termínom internet sa synonymicky čoraz viac skloňuje pojem sociálna sieť. 
Medziročný nárast aktívnych užívateľov sociálnych sietí ešte väčšmi potvrdzuje tento 
celosvetový trend.
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IoT - počet pripojených zariadení presiahne v  roku 2020 hranicu 50 
miliárd kusov

S neustále silnejúcou penetráciou internetu, a rovnako aj smartfónov vstupuje do 
našich každodenných životov éra inteligentných zariadení. Prechod od 
priemyselného využitia do domácností (inteligentné vysávače, zámky, 
osvetlenie, atď.) sa podpisuje aj na ich progresívnom raste z  hľadiska 
početnosti. Práve pripojiteľné zariadenia sú technologickým  zdrojom a výzvou k 
ich efektívnemu využitiu v konceptoch SMART CITY.

zdroj: www.wearesocial.com
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zdroj: unsplash.com

SINGAPUR: EXPERIMENTÁLNY 
„BIG BROTHER“

 Jedným z najlepších mode-
lov štúdia inteligentných miest je 
Singapur, ktorý súčasne stelesňuje 
potenciál technocentrickej správy 
vecí verejných, a zároveň vyvoláva 
otázky o tom, do akej miery by 
inteligentné mesto malo „prehľa-
dávať“ svojich občanov. Tento 
mestský ostrovný štát sa zvyčajne 
umiestňuje na najvyššom mieste 
rebríčka inteligentných miest a je 
priekopníkom v iniciatívach elek-
tronickej verejnej správy. Singa-
pur napríklad pracuje na systéme, 
ktorý pomocou umelej inteligen-
cie dokáže identifikovať tzv. „oka-
mihy života“, kritické časové body 
v životoch občanov, ktoré tradične 
vyžadujú, aby si obyvatelia naplá-
novali schôdzku na mestskom 
úrade alebo vyplnili nejakú admi-
nistratívnu dokumentáciu. Príkla-
dy zahŕňajú všetko od registrácie 
narodenia novorodenca alebo 
podania žiadosti o pas. Singapur 
chce aj týmto modelom doslova 
priniesť poskytovanie služieb ku 
svojim obyvateľom. Stanovené 
poslanie mesta s  označením 
sledovať „Všetkých, všetko, všade a 
po celý čas“ má síce tichú podpo-
ru väčšiny tamojších občanov, ale 
vždy sa nájdu takí, ktorí sa obávajú 
umelej inteligencie a množstva 
údajov, ktoré mesto zhromažďuje.

zdroj: unsplash.com
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DUBAJ: AUTONÓMNY KRÁĽ DOPRAVY

 Technooptimistický pohľad na budúcnosť dopravy, kde na ceste vládnu 
autonómne vozidlá sa aj vďaka rapídnemu tempu technologického pokroku zdá 
byť čoraz realistickejší.  Špičkovými technológiami nezaháľa ani 1 z najbohatších 
emirátov, ktorý sa ešte v roku 2017 snažil dostať na prvé miesto v titulkoch stať sa 
prvým mestom, ktoré otestovalo autonómny osobný dron známy ako Volocopter.  
Vízia inteligentného mesta je z hľadiska svojej celkovej stratégie v oblasti dopravy 
príkladná. Toto mesto či opäť mestský štát totiž plánuje do roku 2030 uskutočniť 
až štvrtinu cestných výletov bez zapojenia vodičov. Mesto má cestovnú mapu s 34 
projektmi zahŕňajúcimi autobusy a taxíky bez vodiča. Dubajský úrad pre cesty a 
dopravu vyvinul dopravnú aplikáciu známu ako RTA Dubaj, ktorá bola na 
svetovom vládnom summite vyhlásená za najlepšiu cenu mobilnej telefónnej 
služby na svete.

zdroj: unsplash.com
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BARCELONA: KONTROLÓR KVALITY OVZDUŠIA

 Iniciatívy pre inteligentné mestá by mali byť taktiež dopĺňané a podporované  
iniciatívami zameranými na nízke technológie. Príkladom mesta využívajúcim 
kombináciu iniciatív zameraných na high-tech a low-tech je Barcelona. Španielska 
metropola dlhodobo pracuje na zlepšovaní kvality ovzdušia a snaží sa tak dôsledne 
plniť normy kvality ovzdušia EÚ. Sleduje úrovne znečistenia pomocou systému 
známeho ako XVPCA, ktorý monitoruje a predpovedá úrovne znečistenia 
ovzdušia. Po celom meste rozmiestňuje senzory kvality ovzdušia, vďaka čomu vedci 
tiež pracujú na zlepšení presnosti predikčného systému kvality ovzdušia známeho 
ako Caliope vyvinutého v barcelonskom superpočítačovom centre.

Po tom, ako vedci dospeli k záveru, že zhruba dve tretiny oxidov dusíka v okolitej 
oblasti Katalánska pochádzajú z motorových vozidiel, mesto sa rozhodlo zahájiť 
iniciatívu zameranú na zníženie technologického znečistenia. Navrhlo používať 
tzv. „superbloky“, čo sú štvorcové mriežky až deviatich mestských blokov, ktoré sú 
väčšinou uzavreté pre automobilovú dopravu. Plán premeny takmer 60 % ulíc 
mesta na superbloky vyvolal najskôr protesty niektorých vodičov, ale ukázal sa ako 
populárny u mnohých ľudí žijúcich v prvých štvrtiach, ktorých sa plán dotkol. 
Senzory kvality ovzdušia rozmiestnené po meste zatiaľ preukázali výrazné 
zlepšenie kvality ovzdušia.

Nielenže sú superbloky priateľ-
skejšie pre chodcov a cyklistov, 
ponechávajú priestor pre vonkaj-
šie trhy a ďalšie outdoorové aktivi-
ty, ale predovšetkým znižujú hla-
dinu hluku a úroveň znečistenia. 
Barcelona tiež zavádza množstvo 
ďalších iniciatív zameraných na 
zlepšenie kvality ovzdušia vrátane 
pomoci pri vzdelávaní verejnosti 
o príčinách znečisťovania ovzdu-
šia, propagácii bicyklovania a 
zdieľania automobilov, zmene 
svetelných signalizácií na zvý-
hodnenie verejnej dopravy, pod-
pore taxíkov používajúcich čisté 
palivá, a znižovanie emisií zo sta-
vebných činností.

Údaje, ktoré mesto zhromažďuje, 
už umožňujú, aby podnikalo 
ďalšie technologicky nenáročné 
kroky na zlepšenie kvality ovzdu-
šia. Po záveroch, že asi tretina 
emisií z dopravy pochádzala z 
častíc usadených na cestách, 
mesto vypracovalo plány na čiste-
nie komunikácií, ktoré zabránili 
opätovnému zadržiavaniu častíc 
vo vzduchu. Dôkazom toho, že 
plán funguje, je v súčasnosti 
dobrá kvalita ovzdušia s nízkou 
hladinou oxidu dusného,   pev-
ných častíc a ozónu.

Opatrenia sa nemusia vždy zdať 
na prvý pohľad populárne, no s 
odstupom času sa dostavia ich 
benefity pre obyvateľov.

zdroj: unsplash.com
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zdroj: unsplash.com
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2. Gestorský útvar v súlade s 
kompetenciami a pôsobnosťou úradu 

Trnavského samosprávneho kraja

V  zjednodušenom význame by úlohou novovzniknutého gestorského útvaru v 
pôsobnosti TTSK mal byť celý proces od prípravy projektových zámerov až po ich 
finálnu implementáciu s cieľom zapojenia do procesu odbornú, ako aj laickú vere-
jnosť. Široká komunikácia projektových zámerov počas celého procesu vytvára 
predpoklady na úspešnú, a hlavne vecnú realizáciu projektov. Veľa projektov ostáva 
nezrealizovaných aj napriek ich dobrej prvotnej idey, a to len z dôvodu neodbornej 
komunikácii. Cieľom a  úlohou útvaru je zabezpečenie realizácie SMART CITY 
stratégie kraja na národnej úrovni, či už v rámci zoskupenia samosprávnych krajov 
SK8, Združenia miest a obcí Slovenska alebo celospoločenskej úrovni. Postavenie a 
úlohy útvaru musia byť nezastupiteľné s  prideleným kompetenčným rámcom 
umožňujúcim zastrešenie realizácie Smart City stratégie.

Úlohou novovzniknutého gestorského úradu by malo byť prepojenie kompe-
tenčného rámca TTSK a koncepčného zavádzania smart prvkov so zameraním sa 
na jednotlivé oblasti spoločenského života v kraji. Kľúčový prvok gestorského úradu 
TTSK musí klásť dôraz na dostatočné administratívne, kompetenčné a  zákonné 
nástroje, prostredníctvom ktorých bude môcť zabezpečovať implementovanie 
záverov a opatrení strategických dokumentov na úrovni samosprávneho kraja, ako 
aj s celoslovenskou pôsobnosťou. Absencia regulačných a stimulačných nástrojov 
sa prejaví predovšetkým v  strate významu a dôležitosti vzniknutého odborného 
útvaru.  Kľúčový faktor úspešnosti útvaru budú zohrávať dostatočné personálne 
kapacity so zameraním na odbornosť v členení  podľa jednotlivých oblastí. 

Aj napriek skutočnosti, že kompetenčné právomoci TTSK sú vo výraznej miere 
oklieštené v  porovnaní s kompetenčnými právomocami miest a  obcí, výraznú 
úlohu musí zohrávať kompetenčný nástroj, ktorým je vydávanie súhlasu, stanoviska 
alebo vyjadrenia v  rámci pripomienkovacieho procesu so zameraním na všetky 
oblasti života kraja. Práve tu vidíme priestor a úlohu gestorského útvaru TTSK, avšak 
so zreteľom, aby všetky vydané stanoviská vychádzali z  už schválených kon-
cepčných a strategických dokumentov kraja. Gestorský útvar musí zohrávať úlohu 
multidisciplinárneho odborného útvaru, ktorý sa bude podieľať na príprave 
každého strategického dokumentu v rámci kraja. Cieľom takéhoto návrhu je, aby 
rozhodnutia vydávané a prijímané TTSK obsahovali podmienky, prostredníctvom 
ktorých je možné uložiť vykonávaciu povinnosť so zreteľom na fyzické, ako aj 
právnické osoby pôsobiace v rámci kraja v súlade so zákonnými podmienkami. Aj 
napriek obmedzeným právomociam a kompetenčnému rozsahu TTSK je možné 
vykonávať kroky s  cieľom zabezpečenia dodržiavania stanovených strategických 
cieľov.

Úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by malo byť predovšetkým zamera-
nie sa na oblasti verejného života ako doprava, vzdelávanie, zdravotníctvo, poskyto-
vanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb občanov v nadväznosti na efektívnu 
verejnú správu, kultúra a v neposlednom rade rozvoj kraja ako takého. Primárnou 
úlohou gestorského úradu musí byť taktiež získavanie údajov, ich vyhodnocovanie 
a následné poskytovanie pre rôzne sektory pôsobiace v rámci kraja – obyvateľstvo, 
akademický sektor, štátne organizácie (MIRRI, Riadiace orgány zastrešujúce riade-
nie európskych štrukturálnych a investičných fondov), mestá a obce na území TT 
SK, súkromný sektor a podnikateľský sektor.

SWOT analýza vytvorenia gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1.  Jednotlivým určeným faktorom boli následne priraďované 
bodové hodnoty v  rámci bodového rozpätia 1-10 bodov.  Na základe získaných 
bodových hodnôt a stanovenej váhovej úrovne došlo k výpočtu čiastkových súčinov 
v rámci jednotlivých kritérií pri všetkých oblastiach SWOT analýzy. Použitá metodi-
ka v rámci SWOT analýzy predstavuje zaužívaný štandard v rámci využívanie tejto 
analýzy.  Získané výsledky majú informatívny a  odporúčací charakter, avšak 
použitím iných analytických metód môžeme dospieť k rozdielnym interpretáciám 
dosiahnutých zistení.

 

zber vernostných bodov a iných modulovateľných funkcií v závislosti od potrieb a 
požiadaviek kraja, respektíve mesta.  Rezervačný systém by mal byť navrhnutý tak, 
aby ho mestá a obce jednoducho vedeli implementovať do každého webu za pár 
minút cez iframe alebo widget. Zároveň je potrebné, aby systém obsahoval všetky 
potrebné nastavenia a funkcionality, ako napríklad zvolenie miesta, času, termínu. 
Vytváranie prehľadnej evidencie jednotlivých občanov, sumarizáciu dosiahnutých 
výsledkov a  podobne. Technické riešenie na slovenskom trhu ponúkajú viaceré 
spoločnosti, medzi ktoré patrí aj už spomínaná spoločnosť MVI Technology. Po 
skončení pandémie je možné takéto systémy pretransformovať a využívať ich ako 
rezervačné formuláre pre potreby vybavovania špecifických úkonov.

SWOT analýza vytvorenia a implementácie krajskej aplikácie pre občanov TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1. Použitá metóda je založená na rovnakých princípoch ako 
pri predchádzajúcej SWOT analýze vytvorenia gestorského útvaru v  pôsobnosti 
TTSK.

ochorení naprieč celosvetovou populáciou. Potvrdením týchto rizík je súčasná pan-
demická situácia súvisiaca so šírením nového ochorenia COVID-19, ktorá zasiahla 
všetky krajiny sveta. Na jednej strane je to demografický vývoj, na druhej pokrok, či 
nové spôsoby diagnostiky a liečby, ktoré vytvárajú tlak na kvalitu starostlivosti a 
bezpečnosť pacienta vo všetkých častiach procesu jej poskytovania. Okrem inovácií 
v oblasti medicíny sú svetovým trendom zlepšovanie workflow-u v snahe redu-
kovať chyby a efektívne využívať zdroje zdravotnej starostlivosti. To zvyšuje priestor 
a tlak pre dôsledné a dôrazné zavedenie informačných a komunikačných tech-
nológií do procesov zdravotnej starostlivosti. Telemedicína je definovaná ako 
súčasť elektronizovaného zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych 
služieb na veľké vzdialenosti. Preto je pojem telemedicína niekedy popisovaný aj 
synonymom distančná medicína.

Telemedicína je využiteľná v núdzovej a intenzívnej starostlivosti, tak isto ako v 
starostlivosti o chronických pacientov. Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriava tele-
medicína sú dve, a to diaľkové monitorovanie a diaľková terapia. Vo svete je tele-
medicína etablovaná a prináša viditeľné benefity pre pacientov aj pre poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti. Naopak, na Slovensku je telemedicína relatívne 
mladá, začínajúca oblasť, ktorá naráža na finančné limity, znalosti, prípadne nepre-
bádané oblasti v našich podmienkach. Hlavným dôvodom nízkeho aplikovania 
telemedicínskych riešení a diaľkového monitoringu sú však absentujúce finančné 
zdroje v zdravotníctve, vzhľadom na nekategorizovanie týchto riešení pre možnosť 
uhrádzania daných výkonov zo strany poisťovní v oblasti telemedicínskych tech-
nológií, systémov a služieb. Okrem všeobecných výhod a možností aplikovania pre 
rôzne skupiny pacientov (deti, seniori, chronickí pacienti), môže byť práve v súčas-
nej náročnej situácii spojenej so šírením pandémie COVID-19 jedným z riešení, ako 
podporiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v rámci núdzového prípadne 
karanténneho stavu.

Priestor na využívanie telemedicínskeho systému ako jednu z foriem poskytovania 
zdravotnej starostlivosti sa vytvára predovšetkým so zreteľom na pacientov v DSS v 
rámci TT SK. Takéto riešenie bude mať za následok výraznú škálu pozitívnych fak-
torov, ako napríklad zníženie mobility seniorov predovšetkým v  čase pandémie, 
eliminácia počtu návštev ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s 
dôrazom na znižovanie zoskupovania sa obyvateľov v jednom mieste. Nesmieme 
zabúdať taktiež na výhody telemedicínskeho systému ako takého, ktorý vo výraznej 
miere znižuje náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pacienti sú liečení 
v domácom prostredí, čo sa vo výraznej miere prejavuje na čase rekonvalescencie, 
komunikácia pacient a doktor prebieha v čase potreby a získavania zdravotných 
údajov v  reálnom čase. Namerané hodnoty sú pomocou bluetooth technológie 
prenášané do prenosového HUBu, odkiaľ sú privátnou zabezpečenou sieťou odo-
slané do dohľadového centra. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k 
dispozícii lekárom a pacientom v reálnom čase.

Trvalá starostlivosť na diaľku, poskytovaná kvalifikovaným zdravotníckym personá-
lom, umožňuje podniknúť vhodné kroky v prípade potreby – počnúc zvýšením psy-
chického pohodlia pacienta a priamym dohľadom nad priebehom vzdialenej sta-
rostlivosti končiac. Pre pacienta poskytuje platforma možnosť prístupu k množstvu 
informácií, elektronickú registráciu, prístup k výsledkom testov a meraní, ale pre-
dovšetkým, mať neustály odborný dohľad nad vlastným zdravotným stavom bez 
toho, aby opustil domov.

Na slovenskom, ako aj zahraničnom trhu pôsobia vieceré spoločnosti zameriava-
júce sa na oblasť telemedicínskeho systému. Za zmienku stojí určite spoločnosť 
Goldmann Systems, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov a má niekoľkoročné 
skúsenosti s  implementáciou telemedicínskeho systému vrátane IKT riešenia, 
ktoré zohráva primárnu úlohu v oblasti telemedicíny. 

Nemennej dôležitou je  oblasť kultúry, športu a  vzdelávania. Tieto oblasti sú 
charakteristické predovšetkým obmedzenými možnosťami aplikácie smart riešení. 
Na druhej strane sa však vytvárajú mnohé príležitosti súvisiace so súčasnou pan-
demickou situáciou. Až súčasný stav nám naznačil smer napredovania a využívania 
smart riešení. Predovšetkým oblasť vzdelávania naznačila budúce smerovanie so 
zameraním na e-learning a dištančné vzdelávanie. Tu je potrebné sa zamerať na 
vytváranie dostatočných technických a technologických podmienok ako na strane 
škôl, tak aj na strane obyvateľstva.  Dištančné vzdelávanie na požadovanej úrovni si 
bude do budúcna vyžadovať väčšinové pokrytie vysoko-rýchlostnou sieťou 
optického internetu, aj do najodľahlejších oblastí. V  neposlednom rade školské 
zariadenia nie sú dostatočne technicky vybavené na dlhodobé dištančné 
vzdelávanie na všetkých úrovniach vzdelávania. 

V oblasti športu a kultúry je trendom zameranie sa na priblíženie týchto oblastí 
života až k dverám obyvateľom. Streamovanie športových a kultúrnych podujatí 
založeného na princípe „pay per view“ vytvára predpoklad na postupné obnovenie 
a  oživenie týchto oblastí života. Budúcnosť budú tvoriť kultúrne podujatia bez 
dotyku a  vo výraznej miere v  externom prostredí. Ako príklad môžeme uviesť 
napríklad Shakespearove slávnosti na Bratislavskom hrade, kde diváci sledujú 
kultúrne podujatia pod holým nebom, Biela noc, Korunovačné slávnosti, či externé 
vernisáže galérií Nedbalka, či Danubiana. Cieľom je dostať divákov a návštevníkov 
do priestoru, so zámerom eliminácie osobných stretnutí vo veľkom množstve. Táto 
oblasť je založená na kreativite jednotlivých organizácií a  usporiadateľov 
kultúrnych podujatí. 

V oblasti územného plánovania je potrebné vytárať priestor v rámci implementá-
cie stavebných projektových zámerov, ktorých vizualizáciu je možné prezentovať v 
čase návrhu. Takéto riešenie vytvára ideálny predpoklad pre zabezpečenie celospo-
ločenskej diskusie navrhovaného riešenia, ešte pred jej konkrétnou imple-
mentáciou. V  rámci tejto oblasti je možné využívať napríklad aplikačné riešenie 
CVIKER AR ktoré umožňuje sprostredkovať občanom výzor budúceho projektu a 
presne ukázať, ako zapadne do prostredia. Aplikačné riešenie je založené na inter-
pretácii virtuálnej reality začlenenej v reálnom priestore.  Rovnaký aplikačný základ 

je možné využívať aj v procese obnovy kultúrnych pamiatok, respektíve ich prepoje-
nia na moderné prvky architektúry. Ďalšou z  možností je využívanie inštitútu 
súťažných návrhov uplatňujúceho predovšetkým pri voľných plochách a verejných 
priestranstvách.

1. Akademické prostredie: Odborná podpora akademického sektora v oblasti 
prípravy a  implementácie stratégie, prípravy projektových zámerov, v  oblasti 
realizácie projektov, poskytovanie odborných kapacít, začleňovanie študentov do 
procesu SMART CITY a  iné. Akademické prostredie môže pozostávať zo sektora 
vysokých škôl a univerzít sídliacich na území Trnavského samosprávneho kraja, ale 
aj mimo neho. Výhodou domáceho akademického prostredia je znalosť 
problematiky kraja a  jeho špecifiká. Mimokrajské akademické prostredie ponúka 
širšiu škálu pôsobností, ako aj skúseností s  riešením daných problémov v  rámci 
iných krajov. V neposlednom rade netreba zabúdať ani na zahraničné akademické 
prostredie, ktoré môže pôsobiť ako výrazný inovatívny prvok poskytujúci množstvo 
skúseností v celom spektre oblastí s prípravou a realizáciou stratégií a projektov. 

2. Mestá a obce v rámci TTSK: komunikácia a spolupráca s mestami a obcami v 
rámci TTSK v  procese prípravy a  realizácie projektov, zdieľanie skúseností z 
doterajších projektov, vzájomná pomoc a  zameranie sa na spoločný cieľ, ktorý 
bude tvoriť jeden komplexný celok v rámci kraja.

3. Štátne orgány poskytujúce NFP: komunikácia a  spolupráca s  riadiacimi 
orgánmi zastrešujúcimi jednotlivé operačné programy aktuálne pre programové 
obdobie 2014 – 2020 s možnosťou čerpania prostriedkov do roku 2023, metodické 
usmernenia v oblasti prípravy projektov a ich následnej realizácie. 

4. Organizácie v pôsobnosti TTSK: príprava projektových zámerov v synergickej 
koordinácii v  rámci tematických oblastí, ako napríklad školstvo, doprava, 
zdravotníctvo a iné. Spolupráca s organizáciami v pôsobnosti zriaďovateľa, ktorým 
je TTSK, ako sú stredné odborné školy, zdravotnícke zariadenia, domovy sociálnych 
služieb či kultúrne inštitúcie. 

5. Súkromný sektor: komunikácia a  spolupráca so súkromným sektorom na 
princípe B2B. Súkromný sektor tvoria potencionálni dodávatelia najlepších 
osvedčených technológií, s množstvom skúseností z praxe. 

6. Verejnosť: v  neposlednom rade netreba zabúdať ani na komunikáciu a 
spoluprácu s  verejnosťou, ktorá predstavuje výrazný prvok v  oblasti prípravy a 
realizácie jednotlivých projektov, pripomienkového procesu a  jej fokus na 
funkčnosť konečného výsledku pre užívateľa.

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytváraní gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by sa mala prijať a využiť ofenzívna 
stratégia, a  to z  dôvodu, že  silné stránky prevažujú nad slabými a  príležitosti 
prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto kombinácia vytvára 
ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.

 Prvou z nosných oblastí kompetencií gestorského úradu TTSK a jej význam 
pri zbere a  využívaní údajov je oblasť efektívnej verejnej správy. Táto oblasť 
spoločenského života sa dotýka každého obyvateľa kraja, čo vytvára ideálny 
predpoklad pre zavádzanie smart riešení s cieľom efektívneho radenia a chodu 
správy kraja. V súčasnosti je poskytovanie služieb voči obyvateľom kraja na veľmi 
nízkej úrovni so zameraním sa na využívanie inteligentných riešení. Realitou na 
úradoch je zdĺhavý proces vybavovania potrebných potvrdení vo všetkých 
zastrešujúcich oblastiach, neefektívne využívanie ľudských zdrojov, zastaralé 
technické a technologické vybavenie, ako aj nízka úroveň využívania moderných 
inteligentných riešení, ktoré sú súčasťou bežného života. Verejná správa a  jej 
zameranie na poskytovanie služieb občanov si už dlhšie obdobie vyžaduje 
reformáciu zameranú predovšetkým na oblasť IKT. Cieľom koncepcie zavádzania 
Smart city v podmienkach TTSK by malo byť predovšetkým ukončenie tzv. „doby 
papierovej“, ktorá dominuje na úradoch od ich vzniku. Ako prejsť od doby 
papierovej do doby využívania inteligentných riešení, ktorých výsledky budú 
zreteľné v  priebehu niekoľkých mesiacov? Ktorých výsledky budú zreteľné u 
občanov na počkanie? Odpoveď je jednoduchá, TTSK musí pristúpiť k zavádzaniu 
smart riešení v  procese poskytovania služieb občanov, ktoré sú bežným 
štandardom v podnikateľskom sektore, ale aj napríklad v štátnej a verejnej správe 
u najbližších susedov ako je Poľsko, Česká republika či Maďarsko. Nie je potrebné 
vymýšľať nové riešenia, prechádzať zdĺhavým procesom testovania a 
implementácie. Je potrebné sa inšpirovať a aplikovať technické a technologické 
riešenia, ktoré našli svoje uplatnenie v rámci daného sektora.

 Ako príklady zavádzania efektívnej verejnej správy môžeme uviesť využívanie 
elektronického podpisu občanov, ktorý si hľadá cestu už niekoľko rokov aj na 
Slovensku, avšak častokrát bez úspechu. Dôraz je kladený predovšetkým na 
podnikateľské subjekty. Pre zvýšenie úrovne efektívnosti je potrebné zavádzať 
povinnosť využívania elektronického podpisu aj pri fyzických osobách. Zároveň sa 
v  rámci elektronizácie vynárajú možnosti využívania podpisovania formou 
biometrických údajov – odtlačok prsta, scan sietnice, scan tváre. Tieto formy sú už 
v dnešnej dobe často využívané mobilnými operátormi v podmienkach SR, ako aj 
bankovým sektorom. Výrobcovia mobilných zariadení ich aplikujú do väčšiny 
svojich zariadení, čo vytvára predpoklad na rýchlu a efektívnu implementáciu v 
procese verejnej správy, ako aj samotnej akceptácie z pohľadu širokej verejnosti 

ako konečného užívateľa. Slováci vnímajú odtlačky prstov a ďalšie metódy 
biometrického overovania ako bezpečnejšie a pohodlnejšie oproti tradičným 
metódam.

 Nesmieme zabúdať ani na poskytovanie relevantných a efektívnych údajov 
zo strany TTSK smerom k obyvateľom. V  súčasnosti sa za najefektívnejší spôsob 
šírenia informácii považuje informovanie prostredníctvom sociálnych sietí, resp. 
aplikačného rozhrania. Aplikačné rozhranie s  využívaním osobného konta 
vzťahujúceho sa na bytovú jednotku, resp. obyvateľa vytvára ideálny nástroj na 
poskytovanie a  získanie potrebných a  cielených informácii v  oboch smeroch. 
Obyvateľ by mal mať prístup k  údajom v  reálnom čase. Na druhej strane kraj 
získava údaje o  svojich obyvateľoch v  potrebnom množstve, môže vytvárať a 
modulovať poskytovanie služieb prostredníctvom aplikačného rozhrania, s cieľom 
budúceho komplexného outsourcingu poskytovaných služieb do on-line priestoru. 

 Príkladom dobrej a  zaužívanej praxe aj v  podmienkach SR sú technické 
riešenia spoločnosti MVI Technology, ktorá stojí za aplikačným rozhraním 
zameraným na regióny, ako aj jednotlivé mestá – ide o produkty CITIO a REGIO. 
Systém CITIO je spojovateľom, ktorý spojí mestský/obecný úrad s  obyvateľmi, 
podnikateľmi, turistami a študentmi.  Mesto, resp. obec získa ucelenú platformu, 
ktorá sa dá spustiť naraz, alebo je možné spúšťať ju postupne ako skladačku s 
maximálnym dôrazom na digitalizáciu procesov vo vnútri mesta, informovanosť a 
komunikáciu s ľuďmi, ktorí žijú v meste.  Občania si nájdu všetky životné situácie, 
informácie o úrade, majú aktuálne informácie o tom, čo robiť vo voľnom čase, vidia 
všetky projekty, môžu zaplatiť poplatky a  dane, komunikovať s  mestom a 
vyjadrovať svoj názor cez ankety, participatívny rozpočet, ak majú trvalé bydlisko v 
meste a môžu nahlásiť podnet na zlepšenie mesta prostredníctvom internetového 
portálu a mobilnej aplikácie. O dôležitých témach ich informujú push notifikácie, 
newsletter a rýchle správy.

 Na druhej strane platforma REGIO je postavená na najnovších technológi-
ach a skladá sa z niekoľkých modulových častí. Je možné ju nasadiť komplexne, 
postupne alebo niektoré časti napojiť na už existujúce riešenia. Krajská aplikácia 
pre občanov má v sebe funkcie, ktoré občan kraja využije v každodennom živote 
ako napríklad aktuality, podujatia, ktoré si môže vložiť do kalendára, nahlásenie 
podnetov pre zlepšenie svojho kraja, nájde si tam životné situácie, hlásenia, poho-
tovostné kontakty, získava personalizované notifikácie o témach, ktoré ho zaujíma-
jú a ak má občan trvalý pobyt, môže cez aplikáciu hlasovať a komunikovať s krajom 
pomocou modulu. Vyššie uvedené platformy REGIO a  CITIO je taktiež možné 
zosúladiť a prepojiť na mestskú, respektíve krajskú kartu občana prostredníctvom 
ktorej môžu občania využívať množstvo benefitov, používať ju ako platobnú kartu, 

V súčasnosti sú taktiež hlavnou témou rezervačné formuláre a ich funkčnosť v čase 
pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Cieľom rezervačných formulárov je 
minimalizovať zoskupovanie obyvateľstva na konkrétnom mieste, ktoré je 
spôsobené predovšetkým plošným testovaním. V 21. storočí v čase najvýraznejšieho 
rozkvetu využívania IKT s prepojením na uľahčovanie a zjednodušovanie procesov 
obyvateľstva, ako aj samospráv by sfunkčnenie rezervačného formuláru nemal 
predstavovať výrazný problém. Opak je však pravdou a  realita nám priniesla 
nekonečné pokusy spojené so sfunkčnením takýchto systémov, ako aj samotné 
prepojenie na systémy miest a obcí. Kľúčovým faktorom aj v tomto prípade ostáva 
nedostatočné využívanie dostupných dát a on-line riešení. 

Ako zefektívniť verejnú správu so zameraním na využívanie smart riešení v procese 
poskytovania služieb občanom a  získavania potrebných údajov s  cieľom ich 
následného využívania: 

1. Zvýšenie využívania elektronického podpisu fyzických a právnických osôb, 

2. Zavádzanie využívania biometrických údajov občanov, 

3. Implementácia  aplikačného rozhrania s  možnosťou využívania 
personalizovaného osobného konta obyvateľov, 

4. Poskytovanie informácií v  reálnom čase prostredníctvom využívania 
sociálnych sietí a on-line platforiem, 

5. Zavádzanie bezstykového vydávania potvrdení prostredníctvom využívania 
kioskov s cieľom zefektívniť využívanie ľudského kapitálu, 

6. Zavádzanie možnosti bezhotovostnej platby s ohľadom na štandardy 21. 
storočia – platba hodinkami, platba mobilom, platba otlačkom prsta,

7. Využívanie metód a  prvkov komunikácie s  občanmi založených na 
súčasných štandardoch s cieľom úplnej eliminácie listinnej komunikácie – 
on-line call, komunikácia prostredníctvom najvyužívanejších aplikačných 
rozhraní – WhatsApp, Messenger, Signal,

8. Zavádzanie možnosti on-line objednávania na konkrétny čas a úkon s 
cieľom eliminácie sústreďovania obyvateľstva na jednom mieste v súvislosti 
so šíriacim sa ochorením COVID-19.

Ďalšou z oblastí je oblasť zdravotníctva so zameraním predovšetkým na poskyto-
vanie ambulantnej zdravotnej  starostlivosti. Táto oblasť úzko súvisí s poskytovaním 
sociálnych služieb v DSS v rámci kraja.  V súčasnej dobe celosvetová prepojenosť 
prináša okrem benefitov aj nemalé riziká. Medzi hlavné patrí rýchle rozšírenie 

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytvorení a implementácii krajskej aplikácie pre občanov TTSK by sa mala prijať a 
využiť stratégia spojenectva, a to z dôvodu, že  slabé stránky prevažujú nad silnými 
a zároveň  príležitosti prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto 
kombinácia vytvára ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.



 Pojem samosprávny kraj sa v  podmienkach Slovenskej republiky začal 
udomácňovať predovšetkým v rámci obdobia reformácie verejnej správy Slovenskej 
republiky a  novej organizácie štátu. Dňa 4. júla 2001 Národná rada SR v  zmysle 
zákona o  samosprávnych krajoch schválila zriadenie ôsmich vyšších územných 
celkov na území Slovenskej republiky. Týmto zákonom bol zriadený aj Trnavský 
samosprávny kraj so  sídlom v  Trnave ako právnická osoba, ktorá za podmienok 
ustanovených zákonom samostatne hospodári s  vlastným majetkom, vlastnými 
príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.

Trnavský samosprávny kraj sa pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho 
územia predovšetkým v  nasledujúcich oblastiach života. Túto skupinu činností 
Trnavského kraja môžeme označiť ako kompetencie kraja, medzi ktoré zaraďujeme 
predovšetkým nasledujúce:

∙ zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúr-
neho rozvoja územia samosprávneho kraja,

∙ vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja,

∙  obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho 
kraja a územné plány regiónov,

∙ účelne využíva miestne ľudské, prírodné a iné zdroje,

∙  vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpe-
čenia potrieb obyvateľov samosprávneho kraja a rozvoja samosprávneho kraja,

∙ zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizá-
cie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov,

∙  podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia,

∙ utvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných 
útvarov a ostatných prvkov svojho územia,

∙ obstaráva a schvaľuje program rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb 
a spolupracuje s obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri 
výstavbe zariadení a bytov určených na poskytovanie sociálnych služieb,

∙ utvára podmienky na rozvoj zdravotníctva,

∙ utvára podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách, 
a na rozvoj ďalšieho vzdelávania,

∙ utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúr-
nych aktivít a stará sa o ochranu pamiatkového fondu,

∙ utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj,

∙ koordinuje rozvoj telesnej kultúry a športu a starostlivosť o deti a mládež,

∙ spolupracuje s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického roz-
voja obcí,

∙ podieľa sa na  riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území 
samosprávneho kraja,

∙ rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov,

∙ vykonáva ďalšie pôsobnosti ustanovené osobitnými zákonmi.

Z legislatívneho hľadiska sú kompetencie Trnavského samosprávneho kraja, ako aj 
jeho pôsobnosť upravované predovšetkým nasledovnými predpismi:

Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samo-
správnych krajoch)

Upravuje postavenie Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je zo zákona právnic-
kou osobou. Zároveň definuje orgány samosprávneho kraja, medzi ktoré patria 
zastupiteľstvo samosprávneho kraja a predseda samosprávneho kraja. Vo veciach 
územnej samosprávy možno samosprávnemu kraju ukladať povinnosti len záko-
nom a na základe medzinárodnej zmluvy.

Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce a na vyššie územné celky (tzv. malý kompetenčný zákon)

Upravuje prenesenie kompetencií, ktoré do tohto času vykonávali orgány štátu na 
orgány samosprávy obcí, miest a samosprávnych krajov. Samosprávny kraj uskutoč-
ňuje tento výkon verejnej správy v rámci samosprávnej tzv. originálnej kompetencie 
alebo len ako prenesený výkon štátnej správy.
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V  zjednodušenom význame by úlohou novovzniknutého gestorského útvaru v 
pôsobnosti TTSK mal byť celý proces od prípravy projektových zámerov až po ich 
finálnu implementáciu s cieľom zapojenia do procesu odbornú, ako aj laickú vere-
jnosť. Široká komunikácia projektových zámerov počas celého procesu vytvára 
predpoklady na úspešnú, a hlavne vecnú realizáciu projektov. Veľa projektov ostáva 
nezrealizovaných aj napriek ich dobrej prvotnej idey, a to len z dôvodu neodbornej 
komunikácii. Cieľom a  úlohou útvaru je zabezpečenie realizácie SMART CITY 
stratégie kraja na národnej úrovni, či už v rámci zoskupenia samosprávnych krajov 
SK8, Združenia miest a obcí Slovenska alebo celospoločenskej úrovni. Postavenie a 
úlohy útvaru musia byť nezastupiteľné s  prideleným kompetenčným rámcom 
umožňujúcim zastrešenie realizácie Smart City stratégie.

Úlohou novovzniknutého gestorského úradu by malo byť prepojenie kompe-
tenčného rámca TTSK a koncepčného zavádzania smart prvkov so zameraním sa 
na jednotlivé oblasti spoločenského života v kraji. Kľúčový prvok gestorského úradu 
TTSK musí klásť dôraz na dostatočné administratívne, kompetenčné a  zákonné 
nástroje, prostredníctvom ktorých bude môcť zabezpečovať implementovanie 
záverov a opatrení strategických dokumentov na úrovni samosprávneho kraja, ako 
aj s celoslovenskou pôsobnosťou. Absencia regulačných a stimulačných nástrojov 
sa prejaví predovšetkým v  strate významu a dôležitosti vzniknutého odborného 
útvaru.  Kľúčový faktor úspešnosti útvaru budú zohrávať dostatočné personálne 
kapacity so zameraním na odbornosť v členení  podľa jednotlivých oblastí. 

Aj napriek skutočnosti, že kompetenčné právomoci TTSK sú vo výraznej miere 
oklieštené v  porovnaní s kompetenčnými právomocami miest a  obcí, výraznú 
úlohu musí zohrávať kompetenčný nástroj, ktorým je vydávanie súhlasu, stanoviska 
alebo vyjadrenia v  rámci pripomienkovacieho procesu so zameraním na všetky 
oblasti života kraja. Práve tu vidíme priestor a úlohu gestorského útvaru TTSK, avšak 
so zreteľom, aby všetky vydané stanoviská vychádzali z  už schválených kon-
cepčných a strategických dokumentov kraja. Gestorský útvar musí zohrávať úlohu 
multidisciplinárneho odborného útvaru, ktorý sa bude podieľať na príprave 
každého strategického dokumentu v rámci kraja. Cieľom takéhoto návrhu je, aby 
rozhodnutia vydávané a prijímané TTSK obsahovali podmienky, prostredníctvom 
ktorých je možné uložiť vykonávaciu povinnosť so zreteľom na fyzické, ako aj 
právnické osoby pôsobiace v rámci kraja v súlade so zákonnými podmienkami. Aj 
napriek obmedzeným právomociam a kompetenčnému rozsahu TTSK je možné 
vykonávať kroky s  cieľom zabezpečenia dodržiavania stanovených strategických 
cieľov.

Úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by malo byť predovšetkým zamera-
nie sa na oblasti verejného života ako doprava, vzdelávanie, zdravotníctvo, poskyto-
vanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb občanov v nadväznosti na efektívnu 
verejnú správu, kultúra a v neposlednom rade rozvoj kraja ako takého. Primárnou 
úlohou gestorského úradu musí byť taktiež získavanie údajov, ich vyhodnocovanie 
a následné poskytovanie pre rôzne sektory pôsobiace v rámci kraja – obyvateľstvo, 
akademický sektor, štátne organizácie (MIRRI, Riadiace orgány zastrešujúce riade-
nie európskych štrukturálnych a investičných fondov), mestá a obce na území TT 
SK, súkromný sektor a podnikateľský sektor.

SWOT analýza vytvorenia gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1.  Jednotlivým určeným faktorom boli následne priraďované 
bodové hodnoty v  rámci bodového rozpätia 1-10 bodov.  Na základe získaných 
bodových hodnôt a stanovenej váhovej úrovne došlo k výpočtu čiastkových súčinov 
v rámci jednotlivých kritérií pri všetkých oblastiach SWOT analýzy. Použitá metodi-
ka v rámci SWOT analýzy predstavuje zaužívaný štandard v rámci využívanie tejto 
analýzy.  Získané výsledky majú informatívny a  odporúčací charakter, avšak 
použitím iných analytických metód môžeme dospieť k rozdielnym interpretáciám 
dosiahnutých zistení.

 

zber vernostných bodov a iných modulovateľných funkcií v závislosti od potrieb a 
požiadaviek kraja, respektíve mesta.  Rezervačný systém by mal byť navrhnutý tak, 
aby ho mestá a obce jednoducho vedeli implementovať do každého webu za pár 
minút cez iframe alebo widget. Zároveň je potrebné, aby systém obsahoval všetky 
potrebné nastavenia a funkcionality, ako napríklad zvolenie miesta, času, termínu. 
Vytváranie prehľadnej evidencie jednotlivých občanov, sumarizáciu dosiahnutých 
výsledkov a  podobne. Technické riešenie na slovenskom trhu ponúkajú viaceré 
spoločnosti, medzi ktoré patrí aj už spomínaná spoločnosť MVI Technology. Po 
skončení pandémie je možné takéto systémy pretransformovať a využívať ich ako 
rezervačné formuláre pre potreby vybavovania špecifických úkonov.

SWOT analýza vytvorenia a implementácie krajskej aplikácie pre občanov TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1. Použitá metóda je založená na rovnakých princípoch ako 
pri predchádzajúcej SWOT analýze vytvorenia gestorského útvaru v  pôsobnosti 
TTSK.

ochorení naprieč celosvetovou populáciou. Potvrdením týchto rizík je súčasná pan-
demická situácia súvisiaca so šírením nového ochorenia COVID-19, ktorá zasiahla 
všetky krajiny sveta. Na jednej strane je to demografický vývoj, na druhej pokrok, či 
nové spôsoby diagnostiky a liečby, ktoré vytvárajú tlak na kvalitu starostlivosti a 
bezpečnosť pacienta vo všetkých častiach procesu jej poskytovania. Okrem inovácií 
v oblasti medicíny sú svetovým trendom zlepšovanie workflow-u v snahe redu-
kovať chyby a efektívne využívať zdroje zdravotnej starostlivosti. To zvyšuje priestor 
a tlak pre dôsledné a dôrazné zavedenie informačných a komunikačných tech-
nológií do procesov zdravotnej starostlivosti. Telemedicína je definovaná ako 
súčasť elektronizovaného zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych 
služieb na veľké vzdialenosti. Preto je pojem telemedicína niekedy popisovaný aj 
synonymom distančná medicína.

Telemedicína je využiteľná v núdzovej a intenzívnej starostlivosti, tak isto ako v 
starostlivosti o chronických pacientov. Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriava tele-
medicína sú dve, a to diaľkové monitorovanie a diaľková terapia. Vo svete je tele-
medicína etablovaná a prináša viditeľné benefity pre pacientov aj pre poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti. Naopak, na Slovensku je telemedicína relatívne 
mladá, začínajúca oblasť, ktorá naráža na finančné limity, znalosti, prípadne nepre-
bádané oblasti v našich podmienkach. Hlavným dôvodom nízkeho aplikovania 
telemedicínskych riešení a diaľkového monitoringu sú však absentujúce finančné 
zdroje v zdravotníctve, vzhľadom na nekategorizovanie týchto riešení pre možnosť 
uhrádzania daných výkonov zo strany poisťovní v oblasti telemedicínskych tech-
nológií, systémov a služieb. Okrem všeobecných výhod a možností aplikovania pre 
rôzne skupiny pacientov (deti, seniori, chronickí pacienti), môže byť práve v súčas-
nej náročnej situácii spojenej so šírením pandémie COVID-19 jedným z riešení, ako 
podporiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v rámci núdzového prípadne 
karanténneho stavu.

Priestor na využívanie telemedicínskeho systému ako jednu z foriem poskytovania 
zdravotnej starostlivosti sa vytvára predovšetkým so zreteľom na pacientov v DSS v 
rámci TT SK. Takéto riešenie bude mať za následok výraznú škálu pozitívnych fak-
torov, ako napríklad zníženie mobility seniorov predovšetkým v  čase pandémie, 
eliminácia počtu návštev ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s 
dôrazom na znižovanie zoskupovania sa obyvateľov v jednom mieste. Nesmieme 
zabúdať taktiež na výhody telemedicínskeho systému ako takého, ktorý vo výraznej 
miere znižuje náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pacienti sú liečení 
v domácom prostredí, čo sa vo výraznej miere prejavuje na čase rekonvalescencie, 
komunikácia pacient a doktor prebieha v čase potreby a získavania zdravotných 
údajov v  reálnom čase. Namerané hodnoty sú pomocou bluetooth technológie 
prenášané do prenosového HUBu, odkiaľ sú privátnou zabezpečenou sieťou odo-
slané do dohľadového centra. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k 
dispozícii lekárom a pacientom v reálnom čase.

Trvalá starostlivosť na diaľku, poskytovaná kvalifikovaným zdravotníckym personá-
lom, umožňuje podniknúť vhodné kroky v prípade potreby – počnúc zvýšením psy-
chického pohodlia pacienta a priamym dohľadom nad priebehom vzdialenej sta-
rostlivosti končiac. Pre pacienta poskytuje platforma možnosť prístupu k množstvu 
informácií, elektronickú registráciu, prístup k výsledkom testov a meraní, ale pre-
dovšetkým, mať neustály odborný dohľad nad vlastným zdravotným stavom bez 
toho, aby opustil domov.

Na slovenskom, ako aj zahraničnom trhu pôsobia vieceré spoločnosti zameriava-
júce sa na oblasť telemedicínskeho systému. Za zmienku stojí určite spoločnosť 
Goldmann Systems, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov a má niekoľkoročné 
skúsenosti s  implementáciou telemedicínskeho systému vrátane IKT riešenia, 
ktoré zohráva primárnu úlohu v oblasti telemedicíny. 

Nemennej dôležitou je  oblasť kultúry, športu a  vzdelávania. Tieto oblasti sú 
charakteristické predovšetkým obmedzenými možnosťami aplikácie smart riešení. 
Na druhej strane sa však vytvárajú mnohé príležitosti súvisiace so súčasnou pan-
demickou situáciou. Až súčasný stav nám naznačil smer napredovania a využívania 
smart riešení. Predovšetkým oblasť vzdelávania naznačila budúce smerovanie so 
zameraním na e-learning a dištančné vzdelávanie. Tu je potrebné sa zamerať na 
vytváranie dostatočných technických a technologických podmienok ako na strane 
škôl, tak aj na strane obyvateľstva.  Dištančné vzdelávanie na požadovanej úrovni si 
bude do budúcna vyžadovať väčšinové pokrytie vysoko-rýchlostnou sieťou 
optického internetu, aj do najodľahlejších oblastí. V  neposlednom rade školské 
zariadenia nie sú dostatočne technicky vybavené na dlhodobé dištančné 
vzdelávanie na všetkých úrovniach vzdelávania. 

V oblasti športu a kultúry je trendom zameranie sa na priblíženie týchto oblastí 
života až k dverám obyvateľom. Streamovanie športových a kultúrnych podujatí 
založeného na princípe „pay per view“ vytvára predpoklad na postupné obnovenie 
a  oživenie týchto oblastí života. Budúcnosť budú tvoriť kultúrne podujatia bez 
dotyku a  vo výraznej miere v  externom prostredí. Ako príklad môžeme uviesť 
napríklad Shakespearove slávnosti na Bratislavskom hrade, kde diváci sledujú 
kultúrne podujatia pod holým nebom, Biela noc, Korunovačné slávnosti, či externé 
vernisáže galérií Nedbalka, či Danubiana. Cieľom je dostať divákov a návštevníkov 
do priestoru, so zámerom eliminácie osobných stretnutí vo veľkom množstve. Táto 
oblasť je založená na kreativite jednotlivých organizácií a  usporiadateľov 
kultúrnych podujatí. 

V oblasti územného plánovania je potrebné vytárať priestor v rámci implementá-
cie stavebných projektových zámerov, ktorých vizualizáciu je možné prezentovať v 
čase návrhu. Takéto riešenie vytvára ideálny predpoklad pre zabezpečenie celospo-
ločenskej diskusie navrhovaného riešenia, ešte pred jej konkrétnou imple-
mentáciou. V  rámci tejto oblasti je možné využívať napríklad aplikačné riešenie 
CVIKER AR ktoré umožňuje sprostredkovať občanom výzor budúceho projektu a 
presne ukázať, ako zapadne do prostredia. Aplikačné riešenie je založené na inter-
pretácii virtuálnej reality začlenenej v reálnom priestore.  Rovnaký aplikačný základ 

je možné využívať aj v procese obnovy kultúrnych pamiatok, respektíve ich prepoje-
nia na moderné prvky architektúry. Ďalšou z  možností je využívanie inštitútu 
súťažných návrhov uplatňujúceho predovšetkým pri voľných plochách a verejných 
priestranstvách.

1. Akademické prostredie: Odborná podpora akademického sektora v oblasti 
prípravy a  implementácie stratégie, prípravy projektových zámerov, v  oblasti 
realizácie projektov, poskytovanie odborných kapacít, začleňovanie študentov do 
procesu SMART CITY a  iné. Akademické prostredie môže pozostávať zo sektora 
vysokých škôl a univerzít sídliacich na území Trnavského samosprávneho kraja, ale 
aj mimo neho. Výhodou domáceho akademického prostredia je znalosť 
problematiky kraja a  jeho špecifiká. Mimokrajské akademické prostredie ponúka 
širšiu škálu pôsobností, ako aj skúseností s  riešením daných problémov v  rámci 
iných krajov. V neposlednom rade netreba zabúdať ani na zahraničné akademické 
prostredie, ktoré môže pôsobiť ako výrazný inovatívny prvok poskytujúci množstvo 
skúseností v celom spektre oblastí s prípravou a realizáciou stratégií a projektov. 

2. Mestá a obce v rámci TTSK: komunikácia a spolupráca s mestami a obcami v 
rámci TTSK v  procese prípravy a  realizácie projektov, zdieľanie skúseností z 
doterajších projektov, vzájomná pomoc a  zameranie sa na spoločný cieľ, ktorý 
bude tvoriť jeden komplexný celok v rámci kraja.

3. Štátne orgány poskytujúce NFP: komunikácia a  spolupráca s  riadiacimi 
orgánmi zastrešujúcimi jednotlivé operačné programy aktuálne pre programové 
obdobie 2014 – 2020 s možnosťou čerpania prostriedkov do roku 2023, metodické 
usmernenia v oblasti prípravy projektov a ich následnej realizácie. 

4. Organizácie v pôsobnosti TTSK: príprava projektových zámerov v synergickej 
koordinácii v  rámci tematických oblastí, ako napríklad školstvo, doprava, 
zdravotníctvo a iné. Spolupráca s organizáciami v pôsobnosti zriaďovateľa, ktorým 
je TTSK, ako sú stredné odborné školy, zdravotnícke zariadenia, domovy sociálnych 
služieb či kultúrne inštitúcie. 

5. Súkromný sektor: komunikácia a  spolupráca so súkromným sektorom na 
princípe B2B. Súkromný sektor tvoria potencionálni dodávatelia najlepších 
osvedčených technológií, s množstvom skúseností z praxe. 

6. Verejnosť: v  neposlednom rade netreba zabúdať ani na komunikáciu a 
spoluprácu s  verejnosťou, ktorá predstavuje výrazný prvok v  oblasti prípravy a 
realizácie jednotlivých projektov, pripomienkového procesu a  jej fokus na 
funkčnosť konečného výsledku pre užívateľa.

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytváraní gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by sa mala prijať a využiť ofenzívna 
stratégia, a  to z  dôvodu, že  silné stránky prevažujú nad slabými a  príležitosti 
prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto kombinácia vytvára 
ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.

 Prvou z nosných oblastí kompetencií gestorského úradu TTSK a jej význam 
pri zbere a  využívaní údajov je oblasť efektívnej verejnej správy. Táto oblasť 
spoločenského života sa dotýka každého obyvateľa kraja, čo vytvára ideálny 
predpoklad pre zavádzanie smart riešení s cieľom efektívneho radenia a chodu 
správy kraja. V súčasnosti je poskytovanie služieb voči obyvateľom kraja na veľmi 
nízkej úrovni so zameraním sa na využívanie inteligentných riešení. Realitou na 
úradoch je zdĺhavý proces vybavovania potrebných potvrdení vo všetkých 
zastrešujúcich oblastiach, neefektívne využívanie ľudských zdrojov, zastaralé 
technické a technologické vybavenie, ako aj nízka úroveň využívania moderných 
inteligentných riešení, ktoré sú súčasťou bežného života. Verejná správa a  jej 
zameranie na poskytovanie služieb občanov si už dlhšie obdobie vyžaduje 
reformáciu zameranú predovšetkým na oblasť IKT. Cieľom koncepcie zavádzania 
Smart city v podmienkach TTSK by malo byť predovšetkým ukončenie tzv. „doby 
papierovej“, ktorá dominuje na úradoch od ich vzniku. Ako prejsť od doby 
papierovej do doby využívania inteligentných riešení, ktorých výsledky budú 
zreteľné v  priebehu niekoľkých mesiacov? Ktorých výsledky budú zreteľné u 
občanov na počkanie? Odpoveď je jednoduchá, TTSK musí pristúpiť k zavádzaniu 
smart riešení v  procese poskytovania služieb občanov, ktoré sú bežným 
štandardom v podnikateľskom sektore, ale aj napríklad v štátnej a verejnej správe 
u najbližších susedov ako je Poľsko, Česká republika či Maďarsko. Nie je potrebné 
vymýšľať nové riešenia, prechádzať zdĺhavým procesom testovania a 
implementácie. Je potrebné sa inšpirovať a aplikovať technické a technologické 
riešenia, ktoré našli svoje uplatnenie v rámci daného sektora.

 Ako príklady zavádzania efektívnej verejnej správy môžeme uviesť využívanie 
elektronického podpisu občanov, ktorý si hľadá cestu už niekoľko rokov aj na 
Slovensku, avšak častokrát bez úspechu. Dôraz je kladený predovšetkým na 
podnikateľské subjekty. Pre zvýšenie úrovne efektívnosti je potrebné zavádzať 
povinnosť využívania elektronického podpisu aj pri fyzických osobách. Zároveň sa 
v  rámci elektronizácie vynárajú možnosti využívania podpisovania formou 
biometrických údajov – odtlačok prsta, scan sietnice, scan tváre. Tieto formy sú už 
v dnešnej dobe často využívané mobilnými operátormi v podmienkach SR, ako aj 
bankovým sektorom. Výrobcovia mobilných zariadení ich aplikujú do väčšiny 
svojich zariadení, čo vytvára predpoklad na rýchlu a efektívnu implementáciu v 
procese verejnej správy, ako aj samotnej akceptácie z pohľadu širokej verejnosti 

ako konečného užívateľa. Slováci vnímajú odtlačky prstov a ďalšie metódy 
biometrického overovania ako bezpečnejšie a pohodlnejšie oproti tradičným 
metódam.

 Nesmieme zabúdať ani na poskytovanie relevantných a efektívnych údajov 
zo strany TTSK smerom k obyvateľom. V  súčasnosti sa za najefektívnejší spôsob 
šírenia informácii považuje informovanie prostredníctvom sociálnych sietí, resp. 
aplikačného rozhrania. Aplikačné rozhranie s  využívaním osobného konta 
vzťahujúceho sa na bytovú jednotku, resp. obyvateľa vytvára ideálny nástroj na 
poskytovanie a  získanie potrebných a  cielených informácii v  oboch smeroch. 
Obyvateľ by mal mať prístup k  údajom v  reálnom čase. Na druhej strane kraj 
získava údaje o  svojich obyvateľoch v  potrebnom množstve, môže vytvárať a 
modulovať poskytovanie služieb prostredníctvom aplikačného rozhrania, s cieľom 
budúceho komplexného outsourcingu poskytovaných služieb do on-line priestoru. 

 Príkladom dobrej a  zaužívanej praxe aj v  podmienkach SR sú technické 
riešenia spoločnosti MVI Technology, ktorá stojí za aplikačným rozhraním 
zameraným na regióny, ako aj jednotlivé mestá – ide o produkty CITIO a REGIO. 
Systém CITIO je spojovateľom, ktorý spojí mestský/obecný úrad s  obyvateľmi, 
podnikateľmi, turistami a študentmi.  Mesto, resp. obec získa ucelenú platformu, 
ktorá sa dá spustiť naraz, alebo je možné spúšťať ju postupne ako skladačku s 
maximálnym dôrazom na digitalizáciu procesov vo vnútri mesta, informovanosť a 
komunikáciu s ľuďmi, ktorí žijú v meste.  Občania si nájdu všetky životné situácie, 
informácie o úrade, majú aktuálne informácie o tom, čo robiť vo voľnom čase, vidia 
všetky projekty, môžu zaplatiť poplatky a  dane, komunikovať s  mestom a 
vyjadrovať svoj názor cez ankety, participatívny rozpočet, ak majú trvalé bydlisko v 
meste a môžu nahlásiť podnet na zlepšenie mesta prostredníctvom internetového 
portálu a mobilnej aplikácie. O dôležitých témach ich informujú push notifikácie, 
newsletter a rýchle správy.

 Na druhej strane platforma REGIO je postavená na najnovších technológi-
ach a skladá sa z niekoľkých modulových častí. Je možné ju nasadiť komplexne, 
postupne alebo niektoré časti napojiť na už existujúce riešenia. Krajská aplikácia 
pre občanov má v sebe funkcie, ktoré občan kraja využije v každodennom živote 
ako napríklad aktuality, podujatia, ktoré si môže vložiť do kalendára, nahlásenie 
podnetov pre zlepšenie svojho kraja, nájde si tam životné situácie, hlásenia, poho-
tovostné kontakty, získava personalizované notifikácie o témach, ktoré ho zaujíma-
jú a ak má občan trvalý pobyt, môže cez aplikáciu hlasovať a komunikovať s krajom 
pomocou modulu. Vyššie uvedené platformy REGIO a  CITIO je taktiež možné 
zosúladiť a prepojiť na mestskú, respektíve krajskú kartu občana prostredníctvom 
ktorej môžu občania využívať množstvo benefitov, používať ju ako platobnú kartu, 

V súčasnosti sú taktiež hlavnou témou rezervačné formuláre a ich funkčnosť v čase 
pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Cieľom rezervačných formulárov je 
minimalizovať zoskupovanie obyvateľstva na konkrétnom mieste, ktoré je 
spôsobené predovšetkým plošným testovaním. V 21. storočí v čase najvýraznejšieho 
rozkvetu využívania IKT s prepojením na uľahčovanie a zjednodušovanie procesov 
obyvateľstva, ako aj samospráv by sfunkčnenie rezervačného formuláru nemal 
predstavovať výrazný problém. Opak je však pravdou a  realita nám priniesla 
nekonečné pokusy spojené so sfunkčnením takýchto systémov, ako aj samotné 
prepojenie na systémy miest a obcí. Kľúčovým faktorom aj v tomto prípade ostáva 
nedostatočné využívanie dostupných dát a on-line riešení. 

Ako zefektívniť verejnú správu so zameraním na využívanie smart riešení v procese 
poskytovania služieb občanom a  získavania potrebných údajov s  cieľom ich 
následného využívania: 

1. Zvýšenie využívania elektronického podpisu fyzických a právnických osôb, 

2. Zavádzanie využívania biometrických údajov občanov, 

3. Implementácia  aplikačného rozhrania s  možnosťou využívania 
personalizovaného osobného konta obyvateľov, 

4. Poskytovanie informácií v  reálnom čase prostredníctvom využívania 
sociálnych sietí a on-line platforiem, 

5. Zavádzanie bezstykového vydávania potvrdení prostredníctvom využívania 
kioskov s cieľom zefektívniť využívanie ľudského kapitálu, 

6. Zavádzanie možnosti bezhotovostnej platby s ohľadom na štandardy 21. 
storočia – platba hodinkami, platba mobilom, platba otlačkom prsta,

7. Využívanie metód a  prvkov komunikácie s  občanmi založených na 
súčasných štandardoch s cieľom úplnej eliminácie listinnej komunikácie – 
on-line call, komunikácia prostredníctvom najvyužívanejších aplikačných 
rozhraní – WhatsApp, Messenger, Signal,

8. Zavádzanie možnosti on-line objednávania na konkrétny čas a úkon s 
cieľom eliminácie sústreďovania obyvateľstva na jednom mieste v súvislosti 
so šíriacim sa ochorením COVID-19.

Ďalšou z oblastí je oblasť zdravotníctva so zameraním predovšetkým na poskyto-
vanie ambulantnej zdravotnej  starostlivosti. Táto oblasť úzko súvisí s poskytovaním 
sociálnych služieb v DSS v rámci kraja.  V súčasnej dobe celosvetová prepojenosť 
prináša okrem benefitov aj nemalé riziká. Medzi hlavné patrí rýchle rozšírenie 

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytvorení a implementácii krajskej aplikácie pre občanov TTSK by sa mala prijať a 
využiť stratégia spojenectva, a to z dôvodu, že  slabé stránky prevažujú nad silnými 
a zároveň  príležitosti prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto 
kombinácia vytvára ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.



 Pojem samosprávny kraj sa v  podmienkach Slovenskej republiky začal 
udomácňovať predovšetkým v rámci obdobia reformácie verejnej správy Slovenskej 
republiky a  novej organizácie štátu. Dňa 4. júla 2001 Národná rada SR v  zmysle 
zákona o  samosprávnych krajoch schválila zriadenie ôsmich vyšších územných 
celkov na území Slovenskej republiky. Týmto zákonom bol zriadený aj Trnavský 
samosprávny kraj so  sídlom v  Trnave ako právnická osoba, ktorá za podmienok 
ustanovených zákonom samostatne hospodári s  vlastným majetkom, vlastnými 
príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.

Trnavský samosprávny kraj sa pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho 
územia predovšetkým v  nasledujúcich oblastiach života. Túto skupinu činností 
Trnavského kraja môžeme označiť ako kompetencie kraja, medzi ktoré zaraďujeme 
predovšetkým nasledujúce:

∙ zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúr-
neho rozvoja územia samosprávneho kraja,

∙ vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja,

∙  obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho 
kraja a územné plány regiónov,

∙ účelne využíva miestne ľudské, prírodné a iné zdroje,

∙  vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpe-
čenia potrieb obyvateľov samosprávneho kraja a rozvoja samosprávneho kraja,

∙ zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizá-
cie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov,

∙  podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia,

∙ utvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných 
útvarov a ostatných prvkov svojho územia,

∙ obstaráva a schvaľuje program rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb 
a spolupracuje s obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri 
výstavbe zariadení a bytov určených na poskytovanie sociálnych služieb,

∙ utvára podmienky na rozvoj zdravotníctva,

∙ utvára podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách, 
a na rozvoj ďalšieho vzdelávania,

∙ utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúr-
nych aktivít a stará sa o ochranu pamiatkového fondu,

∙ utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj,

∙ koordinuje rozvoj telesnej kultúry a športu a starostlivosť o deti a mládež,

∙ spolupracuje s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického roz-
voja obcí,

∙ podieľa sa na  riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území 
samosprávneho kraja,

∙ rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov,

∙ vykonáva ďalšie pôsobnosti ustanovené osobitnými zákonmi.

Z legislatívneho hľadiska sú kompetencie Trnavského samosprávneho kraja, ako aj 
jeho pôsobnosť upravované predovšetkým nasledovnými predpismi:

Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samo-
správnych krajoch)

Upravuje postavenie Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je zo zákona právnic-
kou osobou. Zároveň definuje orgány samosprávneho kraja, medzi ktoré patria 
zastupiteľstvo samosprávneho kraja a predseda samosprávneho kraja. Vo veciach 
územnej samosprávy možno samosprávnemu kraju ukladať povinnosti len záko-
nom a na základe medzinárodnej zmluvy.

Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce a na vyššie územné celky (tzv. malý kompetenčný zákon)

Upravuje prenesenie kompetencií, ktoré do tohto času vykonávali orgány štátu na 
orgány samosprávy obcí, miest a samosprávnych krajov. Samosprávny kraj uskutoč-
ňuje tento výkon verejnej správy v rámci samosprávnej tzv. originálnej kompetencie 
alebo len ako prenesený výkon štátnej správy.
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V  zjednodušenom význame by úlohou novovzniknutého gestorského útvaru v 
pôsobnosti TTSK mal byť celý proces od prípravy projektových zámerov až po ich 
finálnu implementáciu s cieľom zapojenia do procesu odbornú, ako aj laickú vere-
jnosť. Široká komunikácia projektových zámerov počas celého procesu vytvára 
predpoklady na úspešnú, a hlavne vecnú realizáciu projektov. Veľa projektov ostáva 
nezrealizovaných aj napriek ich dobrej prvotnej idey, a to len z dôvodu neodbornej 
komunikácii. Cieľom a  úlohou útvaru je zabezpečenie realizácie SMART CITY 
stratégie kraja na národnej úrovni, či už v rámci zoskupenia samosprávnych krajov 
SK8, Združenia miest a obcí Slovenska alebo celospoločenskej úrovni. Postavenie a 
úlohy útvaru musia byť nezastupiteľné s  prideleným kompetenčným rámcom 
umožňujúcim zastrešenie realizácie Smart City stratégie.

Úlohou novovzniknutého gestorského úradu by malo byť prepojenie kompe-
tenčného rámca TTSK a koncepčného zavádzania smart prvkov so zameraním sa 
na jednotlivé oblasti spoločenského života v kraji. Kľúčový prvok gestorského úradu 
TTSK musí klásť dôraz na dostatočné administratívne, kompetenčné a  zákonné 
nástroje, prostredníctvom ktorých bude môcť zabezpečovať implementovanie 
záverov a opatrení strategických dokumentov na úrovni samosprávneho kraja, ako 
aj s celoslovenskou pôsobnosťou. Absencia regulačných a stimulačných nástrojov 
sa prejaví predovšetkým v  strate významu a dôležitosti vzniknutého odborného 
útvaru.  Kľúčový faktor úspešnosti útvaru budú zohrávať dostatočné personálne 
kapacity so zameraním na odbornosť v členení  podľa jednotlivých oblastí. 

Aj napriek skutočnosti, že kompetenčné právomoci TTSK sú vo výraznej miere 
oklieštené v  porovnaní s kompetenčnými právomocami miest a  obcí, výraznú 
úlohu musí zohrávať kompetenčný nástroj, ktorým je vydávanie súhlasu, stanoviska 
alebo vyjadrenia v  rámci pripomienkovacieho procesu so zameraním na všetky 
oblasti života kraja. Práve tu vidíme priestor a úlohu gestorského útvaru TTSK, avšak 
so zreteľom, aby všetky vydané stanoviská vychádzali z  už schválených kon-
cepčných a strategických dokumentov kraja. Gestorský útvar musí zohrávať úlohu 
multidisciplinárneho odborného útvaru, ktorý sa bude podieľať na príprave 
každého strategického dokumentu v rámci kraja. Cieľom takéhoto návrhu je, aby 
rozhodnutia vydávané a prijímané TTSK obsahovali podmienky, prostredníctvom 
ktorých je možné uložiť vykonávaciu povinnosť so zreteľom na fyzické, ako aj 
právnické osoby pôsobiace v rámci kraja v súlade so zákonnými podmienkami. Aj 
napriek obmedzeným právomociam a kompetenčnému rozsahu TTSK je možné 
vykonávať kroky s  cieľom zabezpečenia dodržiavania stanovených strategických 
cieľov.

Úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by malo byť predovšetkým zamera-
nie sa na oblasti verejného života ako doprava, vzdelávanie, zdravotníctvo, poskyto-
vanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb občanov v nadväznosti na efektívnu 
verejnú správu, kultúra a v neposlednom rade rozvoj kraja ako takého. Primárnou 
úlohou gestorského úradu musí byť taktiež získavanie údajov, ich vyhodnocovanie 
a následné poskytovanie pre rôzne sektory pôsobiace v rámci kraja – obyvateľstvo, 
akademický sektor, štátne organizácie (MIRRI, Riadiace orgány zastrešujúce riade-
nie európskych štrukturálnych a investičných fondov), mestá a obce na území TT 
SK, súkromný sektor a podnikateľský sektor.

SWOT analýza vytvorenia gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1.  Jednotlivým určeným faktorom boli následne priraďované 
bodové hodnoty v  rámci bodového rozpätia 1-10 bodov.  Na základe získaných 
bodových hodnôt a stanovenej váhovej úrovne došlo k výpočtu čiastkových súčinov 
v rámci jednotlivých kritérií pri všetkých oblastiach SWOT analýzy. Použitá metodi-
ka v rámci SWOT analýzy predstavuje zaužívaný štandard v rámci využívanie tejto 
analýzy.  Získané výsledky majú informatívny a  odporúčací charakter, avšak 
použitím iných analytických metód môžeme dospieť k rozdielnym interpretáciám 
dosiahnutých zistení.

 

zber vernostných bodov a iných modulovateľných funkcií v závislosti od potrieb a 
požiadaviek kraja, respektíve mesta.  Rezervačný systém by mal byť navrhnutý tak, 
aby ho mestá a obce jednoducho vedeli implementovať do každého webu za pár 
minút cez iframe alebo widget. Zároveň je potrebné, aby systém obsahoval všetky 
potrebné nastavenia a funkcionality, ako napríklad zvolenie miesta, času, termínu. 
Vytváranie prehľadnej evidencie jednotlivých občanov, sumarizáciu dosiahnutých 
výsledkov a  podobne. Technické riešenie na slovenskom trhu ponúkajú viaceré 
spoločnosti, medzi ktoré patrí aj už spomínaná spoločnosť MVI Technology. Po 
skončení pandémie je možné takéto systémy pretransformovať a využívať ich ako 
rezervačné formuláre pre potreby vybavovania špecifických úkonov.

SWOT analýza vytvorenia a implementácie krajskej aplikácie pre občanov TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1. Použitá metóda je založená na rovnakých princípoch ako 
pri predchádzajúcej SWOT analýze vytvorenia gestorského útvaru v  pôsobnosti 
TTSK.

ochorení naprieč celosvetovou populáciou. Potvrdením týchto rizík je súčasná pan-
demická situácia súvisiaca so šírením nového ochorenia COVID-19, ktorá zasiahla 
všetky krajiny sveta. Na jednej strane je to demografický vývoj, na druhej pokrok, či 
nové spôsoby diagnostiky a liečby, ktoré vytvárajú tlak na kvalitu starostlivosti a 
bezpečnosť pacienta vo všetkých častiach procesu jej poskytovania. Okrem inovácií 
v oblasti medicíny sú svetovým trendom zlepšovanie workflow-u v snahe redu-
kovať chyby a efektívne využívať zdroje zdravotnej starostlivosti. To zvyšuje priestor 
a tlak pre dôsledné a dôrazné zavedenie informačných a komunikačných tech-
nológií do procesov zdravotnej starostlivosti. Telemedicína je definovaná ako 
súčasť elektronizovaného zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych 
služieb na veľké vzdialenosti. Preto je pojem telemedicína niekedy popisovaný aj 
synonymom distančná medicína.

Telemedicína je využiteľná v núdzovej a intenzívnej starostlivosti, tak isto ako v 
starostlivosti o chronických pacientov. Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriava tele-
medicína sú dve, a to diaľkové monitorovanie a diaľková terapia. Vo svete je tele-
medicína etablovaná a prináša viditeľné benefity pre pacientov aj pre poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti. Naopak, na Slovensku je telemedicína relatívne 
mladá, začínajúca oblasť, ktorá naráža na finančné limity, znalosti, prípadne nepre-
bádané oblasti v našich podmienkach. Hlavným dôvodom nízkeho aplikovania 
telemedicínskych riešení a diaľkového monitoringu sú však absentujúce finančné 
zdroje v zdravotníctve, vzhľadom na nekategorizovanie týchto riešení pre možnosť 
uhrádzania daných výkonov zo strany poisťovní v oblasti telemedicínskych tech-
nológií, systémov a služieb. Okrem všeobecných výhod a možností aplikovania pre 
rôzne skupiny pacientov (deti, seniori, chronickí pacienti), môže byť práve v súčas-
nej náročnej situácii spojenej so šírením pandémie COVID-19 jedným z riešení, ako 
podporiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v rámci núdzového prípadne 
karanténneho stavu.

Priestor na využívanie telemedicínskeho systému ako jednu z foriem poskytovania 
zdravotnej starostlivosti sa vytvára predovšetkým so zreteľom na pacientov v DSS v 
rámci TT SK. Takéto riešenie bude mať za následok výraznú škálu pozitívnych fak-
torov, ako napríklad zníženie mobility seniorov predovšetkým v  čase pandémie, 
eliminácia počtu návštev ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s 
dôrazom na znižovanie zoskupovania sa obyvateľov v jednom mieste. Nesmieme 
zabúdať taktiež na výhody telemedicínskeho systému ako takého, ktorý vo výraznej 
miere znižuje náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pacienti sú liečení 
v domácom prostredí, čo sa vo výraznej miere prejavuje na čase rekonvalescencie, 
komunikácia pacient a doktor prebieha v čase potreby a získavania zdravotných 
údajov v  reálnom čase. Namerané hodnoty sú pomocou bluetooth technológie 
prenášané do prenosového HUBu, odkiaľ sú privátnou zabezpečenou sieťou odo-
slané do dohľadového centra. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k 
dispozícii lekárom a pacientom v reálnom čase.

Trvalá starostlivosť na diaľku, poskytovaná kvalifikovaným zdravotníckym personá-
lom, umožňuje podniknúť vhodné kroky v prípade potreby – počnúc zvýšením psy-
chického pohodlia pacienta a priamym dohľadom nad priebehom vzdialenej sta-
rostlivosti končiac. Pre pacienta poskytuje platforma možnosť prístupu k množstvu 
informácií, elektronickú registráciu, prístup k výsledkom testov a meraní, ale pre-
dovšetkým, mať neustály odborný dohľad nad vlastným zdravotným stavom bez 
toho, aby opustil domov.

Na slovenskom, ako aj zahraničnom trhu pôsobia vieceré spoločnosti zameriava-
júce sa na oblasť telemedicínskeho systému. Za zmienku stojí určite spoločnosť 
Goldmann Systems, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov a má niekoľkoročné 
skúsenosti s  implementáciou telemedicínskeho systému vrátane IKT riešenia, 
ktoré zohráva primárnu úlohu v oblasti telemedicíny. 

Nemennej dôležitou je  oblasť kultúry, športu a  vzdelávania. Tieto oblasti sú 
charakteristické predovšetkým obmedzenými možnosťami aplikácie smart riešení. 
Na druhej strane sa však vytvárajú mnohé príležitosti súvisiace so súčasnou pan-
demickou situáciou. Až súčasný stav nám naznačil smer napredovania a využívania 
smart riešení. Predovšetkým oblasť vzdelávania naznačila budúce smerovanie so 
zameraním na e-learning a dištančné vzdelávanie. Tu je potrebné sa zamerať na 
vytváranie dostatočných technických a technologických podmienok ako na strane 
škôl, tak aj na strane obyvateľstva.  Dištančné vzdelávanie na požadovanej úrovni si 
bude do budúcna vyžadovať väčšinové pokrytie vysoko-rýchlostnou sieťou 
optického internetu, aj do najodľahlejších oblastí. V  neposlednom rade školské 
zariadenia nie sú dostatočne technicky vybavené na dlhodobé dištančné 
vzdelávanie na všetkých úrovniach vzdelávania. 

V oblasti športu a kultúry je trendom zameranie sa na priblíženie týchto oblastí 
života až k dverám obyvateľom. Streamovanie športových a kultúrnych podujatí 
založeného na princípe „pay per view“ vytvára predpoklad na postupné obnovenie 
a  oživenie týchto oblastí života. Budúcnosť budú tvoriť kultúrne podujatia bez 
dotyku a  vo výraznej miere v  externom prostredí. Ako príklad môžeme uviesť 
napríklad Shakespearove slávnosti na Bratislavskom hrade, kde diváci sledujú 
kultúrne podujatia pod holým nebom, Biela noc, Korunovačné slávnosti, či externé 
vernisáže galérií Nedbalka, či Danubiana. Cieľom je dostať divákov a návštevníkov 
do priestoru, so zámerom eliminácie osobných stretnutí vo veľkom množstve. Táto 
oblasť je založená na kreativite jednotlivých organizácií a  usporiadateľov 
kultúrnych podujatí. 

V oblasti územného plánovania je potrebné vytárať priestor v rámci implementá-
cie stavebných projektových zámerov, ktorých vizualizáciu je možné prezentovať v 
čase návrhu. Takéto riešenie vytvára ideálny predpoklad pre zabezpečenie celospo-
ločenskej diskusie navrhovaného riešenia, ešte pred jej konkrétnou imple-
mentáciou. V  rámci tejto oblasti je možné využívať napríklad aplikačné riešenie 
CVIKER AR ktoré umožňuje sprostredkovať občanom výzor budúceho projektu a 
presne ukázať, ako zapadne do prostredia. Aplikačné riešenie je založené na inter-
pretácii virtuálnej reality začlenenej v reálnom priestore.  Rovnaký aplikačný základ 

je možné využívať aj v procese obnovy kultúrnych pamiatok, respektíve ich prepoje-
nia na moderné prvky architektúry. Ďalšou z  možností je využívanie inštitútu 
súťažných návrhov uplatňujúceho predovšetkým pri voľných plochách a verejných 
priestranstvách.

1. Akademické prostredie: Odborná podpora akademického sektora v oblasti 
prípravy a  implementácie stratégie, prípravy projektových zámerov, v  oblasti 
realizácie projektov, poskytovanie odborných kapacít, začleňovanie študentov do 
procesu SMART CITY a  iné. Akademické prostredie môže pozostávať zo sektora 
vysokých škôl a univerzít sídliacich na území Trnavského samosprávneho kraja, ale 
aj mimo neho. Výhodou domáceho akademického prostredia je znalosť 
problematiky kraja a  jeho špecifiká. Mimokrajské akademické prostredie ponúka 
širšiu škálu pôsobností, ako aj skúseností s  riešením daných problémov v  rámci 
iných krajov. V neposlednom rade netreba zabúdať ani na zahraničné akademické 
prostredie, ktoré môže pôsobiť ako výrazný inovatívny prvok poskytujúci množstvo 
skúseností v celom spektre oblastí s prípravou a realizáciou stratégií a projektov. 

2. Mestá a obce v rámci TTSK: komunikácia a spolupráca s mestami a obcami v 
rámci TTSK v  procese prípravy a  realizácie projektov, zdieľanie skúseností z 
doterajších projektov, vzájomná pomoc a  zameranie sa na spoločný cieľ, ktorý 
bude tvoriť jeden komplexný celok v rámci kraja.

3. Štátne orgány poskytujúce NFP: komunikácia a  spolupráca s  riadiacimi 
orgánmi zastrešujúcimi jednotlivé operačné programy aktuálne pre programové 
obdobie 2014 – 2020 s možnosťou čerpania prostriedkov do roku 2023, metodické 
usmernenia v oblasti prípravy projektov a ich následnej realizácie. 

4. Organizácie v pôsobnosti TTSK: príprava projektových zámerov v synergickej 
koordinácii v  rámci tematických oblastí, ako napríklad školstvo, doprava, 
zdravotníctvo a iné. Spolupráca s organizáciami v pôsobnosti zriaďovateľa, ktorým 
je TTSK, ako sú stredné odborné školy, zdravotnícke zariadenia, domovy sociálnych 
služieb či kultúrne inštitúcie. 

5. Súkromný sektor: komunikácia a  spolupráca so súkromným sektorom na 
princípe B2B. Súkromný sektor tvoria potencionálni dodávatelia najlepších 
osvedčených technológií, s množstvom skúseností z praxe. 

6. Verejnosť: v  neposlednom rade netreba zabúdať ani na komunikáciu a 
spoluprácu s  verejnosťou, ktorá predstavuje výrazný prvok v  oblasti prípravy a 
realizácie jednotlivých projektov, pripomienkového procesu a  jej fokus na 
funkčnosť konečného výsledku pre užívateľa.

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytváraní gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by sa mala prijať a využiť ofenzívna 
stratégia, a  to z  dôvodu, že  silné stránky prevažujú nad slabými a  príležitosti 
prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto kombinácia vytvára 
ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.

 Prvou z nosných oblastí kompetencií gestorského úradu TTSK a jej význam 
pri zbere a  využívaní údajov je oblasť efektívnej verejnej správy. Táto oblasť 
spoločenského života sa dotýka každého obyvateľa kraja, čo vytvára ideálny 
predpoklad pre zavádzanie smart riešení s cieľom efektívneho radenia a chodu 
správy kraja. V súčasnosti je poskytovanie služieb voči obyvateľom kraja na veľmi 
nízkej úrovni so zameraním sa na využívanie inteligentných riešení. Realitou na 
úradoch je zdĺhavý proces vybavovania potrebných potvrdení vo všetkých 
zastrešujúcich oblastiach, neefektívne využívanie ľudských zdrojov, zastaralé 
technické a technologické vybavenie, ako aj nízka úroveň využívania moderných 
inteligentných riešení, ktoré sú súčasťou bežného života. Verejná správa a  jej 
zameranie na poskytovanie služieb občanov si už dlhšie obdobie vyžaduje 
reformáciu zameranú predovšetkým na oblasť IKT. Cieľom koncepcie zavádzania 
Smart city v podmienkach TTSK by malo byť predovšetkým ukončenie tzv. „doby 
papierovej“, ktorá dominuje na úradoch od ich vzniku. Ako prejsť od doby 
papierovej do doby využívania inteligentných riešení, ktorých výsledky budú 
zreteľné v  priebehu niekoľkých mesiacov? Ktorých výsledky budú zreteľné u 
občanov na počkanie? Odpoveď je jednoduchá, TTSK musí pristúpiť k zavádzaniu 
smart riešení v  procese poskytovania služieb občanov, ktoré sú bežným 
štandardom v podnikateľskom sektore, ale aj napríklad v štátnej a verejnej správe 
u najbližších susedov ako je Poľsko, Česká republika či Maďarsko. Nie je potrebné 
vymýšľať nové riešenia, prechádzať zdĺhavým procesom testovania a 
implementácie. Je potrebné sa inšpirovať a aplikovať technické a technologické 
riešenia, ktoré našli svoje uplatnenie v rámci daného sektora.

 Ako príklady zavádzania efektívnej verejnej správy môžeme uviesť využívanie 
elektronického podpisu občanov, ktorý si hľadá cestu už niekoľko rokov aj na 
Slovensku, avšak častokrát bez úspechu. Dôraz je kladený predovšetkým na 
podnikateľské subjekty. Pre zvýšenie úrovne efektívnosti je potrebné zavádzať 
povinnosť využívania elektronického podpisu aj pri fyzických osobách. Zároveň sa 
v  rámci elektronizácie vynárajú možnosti využívania podpisovania formou 
biometrických údajov – odtlačok prsta, scan sietnice, scan tváre. Tieto formy sú už 
v dnešnej dobe často využívané mobilnými operátormi v podmienkach SR, ako aj 
bankovým sektorom. Výrobcovia mobilných zariadení ich aplikujú do väčšiny 
svojich zariadení, čo vytvára predpoklad na rýchlu a efektívnu implementáciu v 
procese verejnej správy, ako aj samotnej akceptácie z pohľadu širokej verejnosti 

ako konečného užívateľa. Slováci vnímajú odtlačky prstov a ďalšie metódy 
biometrického overovania ako bezpečnejšie a pohodlnejšie oproti tradičným 
metódam.

 Nesmieme zabúdať ani na poskytovanie relevantných a efektívnych údajov 
zo strany TTSK smerom k obyvateľom. V  súčasnosti sa za najefektívnejší spôsob 
šírenia informácii považuje informovanie prostredníctvom sociálnych sietí, resp. 
aplikačného rozhrania. Aplikačné rozhranie s  využívaním osobného konta 
vzťahujúceho sa na bytovú jednotku, resp. obyvateľa vytvára ideálny nástroj na 
poskytovanie a  získanie potrebných a  cielených informácii v  oboch smeroch. 
Obyvateľ by mal mať prístup k  údajom v  reálnom čase. Na druhej strane kraj 
získava údaje o  svojich obyvateľoch v  potrebnom množstve, môže vytvárať a 
modulovať poskytovanie služieb prostredníctvom aplikačného rozhrania, s cieľom 
budúceho komplexného outsourcingu poskytovaných služieb do on-line priestoru. 

 Príkladom dobrej a  zaužívanej praxe aj v  podmienkach SR sú technické 
riešenia spoločnosti MVI Technology, ktorá stojí za aplikačným rozhraním 
zameraným na regióny, ako aj jednotlivé mestá – ide o produkty CITIO a REGIO. 
Systém CITIO je spojovateľom, ktorý spojí mestský/obecný úrad s  obyvateľmi, 
podnikateľmi, turistami a študentmi.  Mesto, resp. obec získa ucelenú platformu, 
ktorá sa dá spustiť naraz, alebo je možné spúšťať ju postupne ako skladačku s 
maximálnym dôrazom na digitalizáciu procesov vo vnútri mesta, informovanosť a 
komunikáciu s ľuďmi, ktorí žijú v meste.  Občania si nájdu všetky životné situácie, 
informácie o úrade, majú aktuálne informácie o tom, čo robiť vo voľnom čase, vidia 
všetky projekty, môžu zaplatiť poplatky a  dane, komunikovať s  mestom a 
vyjadrovať svoj názor cez ankety, participatívny rozpočet, ak majú trvalé bydlisko v 
meste a môžu nahlásiť podnet na zlepšenie mesta prostredníctvom internetového 
portálu a mobilnej aplikácie. O dôležitých témach ich informujú push notifikácie, 
newsletter a rýchle správy.

 Na druhej strane platforma REGIO je postavená na najnovších technológi-
ach a skladá sa z niekoľkých modulových častí. Je možné ju nasadiť komplexne, 
postupne alebo niektoré časti napojiť na už existujúce riešenia. Krajská aplikácia 
pre občanov má v sebe funkcie, ktoré občan kraja využije v každodennom živote 
ako napríklad aktuality, podujatia, ktoré si môže vložiť do kalendára, nahlásenie 
podnetov pre zlepšenie svojho kraja, nájde si tam životné situácie, hlásenia, poho-
tovostné kontakty, získava personalizované notifikácie o témach, ktoré ho zaujíma-
jú a ak má občan trvalý pobyt, môže cez aplikáciu hlasovať a komunikovať s krajom 
pomocou modulu. Vyššie uvedené platformy REGIO a  CITIO je taktiež možné 
zosúladiť a prepojiť na mestskú, respektíve krajskú kartu občana prostredníctvom 
ktorej môžu občania využívať množstvo benefitov, používať ju ako platobnú kartu, 

V súčasnosti sú taktiež hlavnou témou rezervačné formuláre a ich funkčnosť v čase 
pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Cieľom rezervačných formulárov je 
minimalizovať zoskupovanie obyvateľstva na konkrétnom mieste, ktoré je 
spôsobené predovšetkým plošným testovaním. V 21. storočí v čase najvýraznejšieho 
rozkvetu využívania IKT s prepojením na uľahčovanie a zjednodušovanie procesov 
obyvateľstva, ako aj samospráv by sfunkčnenie rezervačného formuláru nemal 
predstavovať výrazný problém. Opak je však pravdou a  realita nám priniesla 
nekonečné pokusy spojené so sfunkčnením takýchto systémov, ako aj samotné 
prepojenie na systémy miest a obcí. Kľúčovým faktorom aj v tomto prípade ostáva 
nedostatočné využívanie dostupných dát a on-line riešení. 

Ako zefektívniť verejnú správu so zameraním na využívanie smart riešení v procese 
poskytovania služieb občanom a  získavania potrebných údajov s  cieľom ich 
následného využívania: 

1. Zvýšenie využívania elektronického podpisu fyzických a právnických osôb, 

2. Zavádzanie využívania biometrických údajov občanov, 

3. Implementácia  aplikačného rozhrania s  možnosťou využívania 
personalizovaného osobného konta obyvateľov, 

4. Poskytovanie informácií v  reálnom čase prostredníctvom využívania 
sociálnych sietí a on-line platforiem, 

5. Zavádzanie bezstykového vydávania potvrdení prostredníctvom využívania 
kioskov s cieľom zefektívniť využívanie ľudského kapitálu, 

6. Zavádzanie možnosti bezhotovostnej platby s ohľadom na štandardy 21. 
storočia – platba hodinkami, platba mobilom, platba otlačkom prsta,

7. Využívanie metód a  prvkov komunikácie s  občanmi založených na 
súčasných štandardoch s cieľom úplnej eliminácie listinnej komunikácie – 
on-line call, komunikácia prostredníctvom najvyužívanejších aplikačných 
rozhraní – WhatsApp, Messenger, Signal,

8. Zavádzanie možnosti on-line objednávania na konkrétny čas a úkon s 
cieľom eliminácie sústreďovania obyvateľstva na jednom mieste v súvislosti 
so šíriacim sa ochorením COVID-19.

Ďalšou z oblastí je oblasť zdravotníctva so zameraním predovšetkým na poskyto-
vanie ambulantnej zdravotnej  starostlivosti. Táto oblasť úzko súvisí s poskytovaním 
sociálnych služieb v DSS v rámci kraja.  V súčasnej dobe celosvetová prepojenosť 
prináša okrem benefitov aj nemalé riziká. Medzi hlavné patrí rýchle rozšírenie 

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytvorení a implementácii krajskej aplikácie pre občanov TTSK by sa mala prijať a 
využiť stratégia spojenectva, a to z dôvodu, že  slabé stránky prevažujú nad silnými 
a zároveň  príležitosti prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto 
kombinácia vytvára ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.
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V  zjednodušenom význame by úlohou novovzniknutého gestorského útvaru v 
pôsobnosti TTSK mal byť celý proces od prípravy projektových zámerov až po ich 
finálnu implementáciu s cieľom zapojenia do procesu odbornú, ako aj laickú vere-
jnosť. Široká komunikácia projektových zámerov počas celého procesu vytvára 
predpoklady na úspešnú, a hlavne vecnú realizáciu projektov. Veľa projektov ostáva 
nezrealizovaných aj napriek ich dobrej prvotnej idey, a to len z dôvodu neodbornej 
komunikácii. Cieľom a  úlohou útvaru je zabezpečenie realizácie SMART CITY 
stratégie kraja na národnej úrovni, či už v rámci zoskupenia samosprávnych krajov 
SK8, Združenia miest a obcí Slovenska alebo celospoločenskej úrovni. Postavenie a 
úlohy útvaru musia byť nezastupiteľné s  prideleným kompetenčným rámcom 
umožňujúcim zastrešenie realizácie Smart City stratégie.

Úlohou novovzniknutého gestorského úradu by malo byť prepojenie kompe-
tenčného rámca TTSK a koncepčného zavádzania smart prvkov so zameraním sa 
na jednotlivé oblasti spoločenského života v kraji. Kľúčový prvok gestorského úradu 
TTSK musí klásť dôraz na dostatočné administratívne, kompetenčné a  zákonné 
nástroje, prostredníctvom ktorých bude môcť zabezpečovať implementovanie 
záverov a opatrení strategických dokumentov na úrovni samosprávneho kraja, ako 
aj s celoslovenskou pôsobnosťou. Absencia regulačných a stimulačných nástrojov 
sa prejaví predovšetkým v  strate významu a dôležitosti vzniknutého odborného 
útvaru.  Kľúčový faktor úspešnosti útvaru budú zohrávať dostatočné personálne 
kapacity so zameraním na odbornosť v členení  podľa jednotlivých oblastí. 

Aj napriek skutočnosti, že kompetenčné právomoci TTSK sú vo výraznej miere 
oklieštené v  porovnaní s kompetenčnými právomocami miest a  obcí, výraznú 
úlohu musí zohrávať kompetenčný nástroj, ktorým je vydávanie súhlasu, stanoviska 
alebo vyjadrenia v  rámci pripomienkovacieho procesu so zameraním na všetky 
oblasti života kraja. Práve tu vidíme priestor a úlohu gestorského útvaru TTSK, avšak 
so zreteľom, aby všetky vydané stanoviská vychádzali z  už schválených kon-
cepčných a strategických dokumentov kraja. Gestorský útvar musí zohrávať úlohu 
multidisciplinárneho odborného útvaru, ktorý sa bude podieľať na príprave 
každého strategického dokumentu v rámci kraja. Cieľom takéhoto návrhu je, aby 
rozhodnutia vydávané a prijímané TTSK obsahovali podmienky, prostredníctvom 
ktorých je možné uložiť vykonávaciu povinnosť so zreteľom na fyzické, ako aj 
právnické osoby pôsobiace v rámci kraja v súlade so zákonnými podmienkami. Aj 
napriek obmedzeným právomociam a kompetenčnému rozsahu TTSK je možné 
vykonávať kroky s  cieľom zabezpečenia dodržiavania stanovených strategických 
cieľov.

Úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by malo byť predovšetkým zamera-
nie sa na oblasti verejného života ako doprava, vzdelávanie, zdravotníctvo, poskyto-
vanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb občanov v nadväznosti na efektívnu 
verejnú správu, kultúra a v neposlednom rade rozvoj kraja ako takého. Primárnou 
úlohou gestorského úradu musí byť taktiež získavanie údajov, ich vyhodnocovanie 
a následné poskytovanie pre rôzne sektory pôsobiace v rámci kraja – obyvateľstvo, 
akademický sektor, štátne organizácie (MIRRI, Riadiace orgány zastrešujúce riade-
nie európskych štrukturálnych a investičných fondov), mestá a obce na území TT 
SK, súkromný sektor a podnikateľský sektor.

SWOT analýza vytvorenia gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1.  Jednotlivým určeným faktorom boli následne priraďované 
bodové hodnoty v  rámci bodového rozpätia 1-10 bodov.  Na základe získaných 
bodových hodnôt a stanovenej váhovej úrovne došlo k výpočtu čiastkových súčinov 
v rámci jednotlivých kritérií pri všetkých oblastiach SWOT analýzy. Použitá metodi-
ka v rámci SWOT analýzy predstavuje zaužívaný štandard v rámci využívanie tejto 
analýzy.  Získané výsledky majú informatívny a  odporúčací charakter, avšak 
použitím iných analytických metód môžeme dospieť k rozdielnym interpretáciám 
dosiahnutých zistení.

 

zber vernostných bodov a iných modulovateľných funkcií v závislosti od potrieb a 
požiadaviek kraja, respektíve mesta.  Rezervačný systém by mal byť navrhnutý tak, 
aby ho mestá a obce jednoducho vedeli implementovať do každého webu za pár 
minút cez iframe alebo widget. Zároveň je potrebné, aby systém obsahoval všetky 
potrebné nastavenia a funkcionality, ako napríklad zvolenie miesta, času, termínu. 
Vytváranie prehľadnej evidencie jednotlivých občanov, sumarizáciu dosiahnutých 
výsledkov a  podobne. Technické riešenie na slovenskom trhu ponúkajú viaceré 
spoločnosti, medzi ktoré patrí aj už spomínaná spoločnosť MVI Technology. Po 
skončení pandémie je možné takéto systémy pretransformovať a využívať ich ako 
rezervačné formuláre pre potreby vybavovania špecifických úkonov.

SWOT analýza vytvorenia a implementácie krajskej aplikácie pre občanov TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1. Použitá metóda je založená na rovnakých princípoch ako 
pri predchádzajúcej SWOT analýze vytvorenia gestorského útvaru v  pôsobnosti 
TTSK.

ochorení naprieč celosvetovou populáciou. Potvrdením týchto rizík je súčasná pan-
demická situácia súvisiaca so šírením nového ochorenia COVID-19, ktorá zasiahla 
všetky krajiny sveta. Na jednej strane je to demografický vývoj, na druhej pokrok, či 
nové spôsoby diagnostiky a liečby, ktoré vytvárajú tlak na kvalitu starostlivosti a 
bezpečnosť pacienta vo všetkých častiach procesu jej poskytovania. Okrem inovácií 
v oblasti medicíny sú svetovým trendom zlepšovanie workflow-u v snahe redu-
kovať chyby a efektívne využívať zdroje zdravotnej starostlivosti. To zvyšuje priestor 
a tlak pre dôsledné a dôrazné zavedenie informačných a komunikačných tech-
nológií do procesov zdravotnej starostlivosti. Telemedicína je definovaná ako 
súčasť elektronizovaného zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych 
služieb na veľké vzdialenosti. Preto je pojem telemedicína niekedy popisovaný aj 
synonymom distančná medicína.

Telemedicína je využiteľná v núdzovej a intenzívnej starostlivosti, tak isto ako v 
starostlivosti o chronických pacientov. Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriava tele-
medicína sú dve, a to diaľkové monitorovanie a diaľková terapia. Vo svete je tele-
medicína etablovaná a prináša viditeľné benefity pre pacientov aj pre poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti. Naopak, na Slovensku je telemedicína relatívne 
mladá, začínajúca oblasť, ktorá naráža na finančné limity, znalosti, prípadne nepre-
bádané oblasti v našich podmienkach. Hlavným dôvodom nízkeho aplikovania 
telemedicínskych riešení a diaľkového monitoringu sú však absentujúce finančné 
zdroje v zdravotníctve, vzhľadom na nekategorizovanie týchto riešení pre možnosť 
uhrádzania daných výkonov zo strany poisťovní v oblasti telemedicínskych tech-
nológií, systémov a služieb. Okrem všeobecných výhod a možností aplikovania pre 
rôzne skupiny pacientov (deti, seniori, chronickí pacienti), môže byť práve v súčas-
nej náročnej situácii spojenej so šírením pandémie COVID-19 jedným z riešení, ako 
podporiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v rámci núdzového prípadne 
karanténneho stavu.

Priestor na využívanie telemedicínskeho systému ako jednu z foriem poskytovania 
zdravotnej starostlivosti sa vytvára predovšetkým so zreteľom na pacientov v DSS v 
rámci TT SK. Takéto riešenie bude mať za následok výraznú škálu pozitívnych fak-
torov, ako napríklad zníženie mobility seniorov predovšetkým v  čase pandémie, 
eliminácia počtu návštev ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s 
dôrazom na znižovanie zoskupovania sa obyvateľov v jednom mieste. Nesmieme 
zabúdať taktiež na výhody telemedicínskeho systému ako takého, ktorý vo výraznej 
miere znižuje náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pacienti sú liečení 
v domácom prostredí, čo sa vo výraznej miere prejavuje na čase rekonvalescencie, 
komunikácia pacient a doktor prebieha v čase potreby a získavania zdravotných 
údajov v  reálnom čase. Namerané hodnoty sú pomocou bluetooth technológie 
prenášané do prenosového HUBu, odkiaľ sú privátnou zabezpečenou sieťou odo-
slané do dohľadového centra. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k 
dispozícii lekárom a pacientom v reálnom čase.

Trvalá starostlivosť na diaľku, poskytovaná kvalifikovaným zdravotníckym personá-
lom, umožňuje podniknúť vhodné kroky v prípade potreby – počnúc zvýšením psy-
chického pohodlia pacienta a priamym dohľadom nad priebehom vzdialenej sta-
rostlivosti končiac. Pre pacienta poskytuje platforma možnosť prístupu k množstvu 
informácií, elektronickú registráciu, prístup k výsledkom testov a meraní, ale pre-
dovšetkým, mať neustály odborný dohľad nad vlastným zdravotným stavom bez 
toho, aby opustil domov.

Na slovenskom, ako aj zahraničnom trhu pôsobia vieceré spoločnosti zameriava-
júce sa na oblasť telemedicínskeho systému. Za zmienku stojí určite spoločnosť 
Goldmann Systems, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov a má niekoľkoročné 
skúsenosti s  implementáciou telemedicínskeho systému vrátane IKT riešenia, 
ktoré zohráva primárnu úlohu v oblasti telemedicíny. 

Nemennej dôležitou je  oblasť kultúry, športu a  vzdelávania. Tieto oblasti sú 
charakteristické predovšetkým obmedzenými možnosťami aplikácie smart riešení. 
Na druhej strane sa však vytvárajú mnohé príležitosti súvisiace so súčasnou pan-
demickou situáciou. Až súčasný stav nám naznačil smer napredovania a využívania 
smart riešení. Predovšetkým oblasť vzdelávania naznačila budúce smerovanie so 
zameraním na e-learning a dištančné vzdelávanie. Tu je potrebné sa zamerať na 
vytváranie dostatočných technických a technologických podmienok ako na strane 
škôl, tak aj na strane obyvateľstva.  Dištančné vzdelávanie na požadovanej úrovni si 
bude do budúcna vyžadovať väčšinové pokrytie vysoko-rýchlostnou sieťou 
optického internetu, aj do najodľahlejších oblastí. V  neposlednom rade školské 
zariadenia nie sú dostatočne technicky vybavené na dlhodobé dištančné 
vzdelávanie na všetkých úrovniach vzdelávania. 

V oblasti športu a kultúry je trendom zameranie sa na priblíženie týchto oblastí 
života až k dverám obyvateľom. Streamovanie športových a kultúrnych podujatí 
založeného na princípe „pay per view“ vytvára predpoklad na postupné obnovenie 
a  oživenie týchto oblastí života. Budúcnosť budú tvoriť kultúrne podujatia bez 
dotyku a  vo výraznej miere v  externom prostredí. Ako príklad môžeme uviesť 
napríklad Shakespearove slávnosti na Bratislavskom hrade, kde diváci sledujú 
kultúrne podujatia pod holým nebom, Biela noc, Korunovačné slávnosti, či externé 
vernisáže galérií Nedbalka, či Danubiana. Cieľom je dostať divákov a návštevníkov 
do priestoru, so zámerom eliminácie osobných stretnutí vo veľkom množstve. Táto 
oblasť je založená na kreativite jednotlivých organizácií a  usporiadateľov 
kultúrnych podujatí. 

V oblasti územného plánovania je potrebné vytárať priestor v rámci implementá-
cie stavebných projektových zámerov, ktorých vizualizáciu je možné prezentovať v 
čase návrhu. Takéto riešenie vytvára ideálny predpoklad pre zabezpečenie celospo-
ločenskej diskusie navrhovaného riešenia, ešte pred jej konkrétnou imple-
mentáciou. V  rámci tejto oblasti je možné využívať napríklad aplikačné riešenie 
CVIKER AR ktoré umožňuje sprostredkovať občanom výzor budúceho projektu a 
presne ukázať, ako zapadne do prostredia. Aplikačné riešenie je založené na inter-
pretácii virtuálnej reality začlenenej v reálnom priestore.  Rovnaký aplikačný základ 

je možné využívať aj v procese obnovy kultúrnych pamiatok, respektíve ich prepoje-
nia na moderné prvky architektúry. Ďalšou z  možností je využívanie inštitútu 
súťažných návrhov uplatňujúceho predovšetkým pri voľných plochách a verejných 
priestranstvách.

1. Akademické prostredie: Odborná podpora akademického sektora v oblasti 
prípravy a  implementácie stratégie, prípravy projektových zámerov, v  oblasti 
realizácie projektov, poskytovanie odborných kapacít, začleňovanie študentov do 
procesu SMART CITY a  iné. Akademické prostredie môže pozostávať zo sektora 
vysokých škôl a univerzít sídliacich na území Trnavského samosprávneho kraja, ale 
aj mimo neho. Výhodou domáceho akademického prostredia je znalosť 
problematiky kraja a  jeho špecifiká. Mimokrajské akademické prostredie ponúka 
širšiu škálu pôsobností, ako aj skúseností s  riešením daných problémov v  rámci 
iných krajov. V neposlednom rade netreba zabúdať ani na zahraničné akademické 
prostredie, ktoré môže pôsobiť ako výrazný inovatívny prvok poskytujúci množstvo 
skúseností v celom spektre oblastí s prípravou a realizáciou stratégií a projektov. 

2. Mestá a obce v rámci TTSK: komunikácia a spolupráca s mestami a obcami v 
rámci TTSK v  procese prípravy a  realizácie projektov, zdieľanie skúseností z 
doterajších projektov, vzájomná pomoc a  zameranie sa na spoločný cieľ, ktorý 
bude tvoriť jeden komplexný celok v rámci kraja.

3. Štátne orgány poskytujúce NFP: komunikácia a  spolupráca s  riadiacimi 
orgánmi zastrešujúcimi jednotlivé operačné programy aktuálne pre programové 
obdobie 2014 – 2020 s možnosťou čerpania prostriedkov do roku 2023, metodické 
usmernenia v oblasti prípravy projektov a ich následnej realizácie. 

4. Organizácie v pôsobnosti TTSK: príprava projektových zámerov v synergickej 
koordinácii v  rámci tematických oblastí, ako napríklad školstvo, doprava, 
zdravotníctvo a iné. Spolupráca s organizáciami v pôsobnosti zriaďovateľa, ktorým 
je TTSK, ako sú stredné odborné školy, zdravotnícke zariadenia, domovy sociálnych 
služieb či kultúrne inštitúcie. 

5. Súkromný sektor: komunikácia a  spolupráca so súkromným sektorom na 
princípe B2B. Súkromný sektor tvoria potencionálni dodávatelia najlepších 
osvedčených technológií, s množstvom skúseností z praxe. 

6. Verejnosť: v  neposlednom rade netreba zabúdať ani na komunikáciu a 
spoluprácu s  verejnosťou, ktorá predstavuje výrazný prvok v  oblasti prípravy a 
realizácie jednotlivých projektov, pripomienkového procesu a  jej fokus na 
funkčnosť konečného výsledku pre užívateľa.

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytváraní gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by sa mala prijať a využiť ofenzívna 
stratégia, a  to z  dôvodu, že  silné stránky prevažujú nad slabými a  príležitosti 
prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto kombinácia vytvára 
ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.

 Prvou z nosných oblastí kompetencií gestorského úradu TTSK a jej význam 
pri zbere a  využívaní údajov je oblasť efektívnej verejnej správy. Táto oblasť 
spoločenského života sa dotýka každého obyvateľa kraja, čo vytvára ideálny 
predpoklad pre zavádzanie smart riešení s cieľom efektívneho radenia a chodu 
správy kraja. V súčasnosti je poskytovanie služieb voči obyvateľom kraja na veľmi 
nízkej úrovni so zameraním sa na využívanie inteligentných riešení. Realitou na 
úradoch je zdĺhavý proces vybavovania potrebných potvrdení vo všetkých 
zastrešujúcich oblastiach, neefektívne využívanie ľudských zdrojov, zastaralé 
technické a technologické vybavenie, ako aj nízka úroveň využívania moderných 
inteligentných riešení, ktoré sú súčasťou bežného života. Verejná správa a  jej 
zameranie na poskytovanie služieb občanov si už dlhšie obdobie vyžaduje 
reformáciu zameranú predovšetkým na oblasť IKT. Cieľom koncepcie zavádzania 
Smart city v podmienkach TTSK by malo byť predovšetkým ukončenie tzv. „doby 
papierovej“, ktorá dominuje na úradoch od ich vzniku. Ako prejsť od doby 
papierovej do doby využívania inteligentných riešení, ktorých výsledky budú 
zreteľné v  priebehu niekoľkých mesiacov? Ktorých výsledky budú zreteľné u 
občanov na počkanie? Odpoveď je jednoduchá, TTSK musí pristúpiť k zavádzaniu 
smart riešení v  procese poskytovania služieb občanov, ktoré sú bežným 
štandardom v podnikateľskom sektore, ale aj napríklad v štátnej a verejnej správe 
u najbližších susedov ako je Poľsko, Česká republika či Maďarsko. Nie je potrebné 
vymýšľať nové riešenia, prechádzať zdĺhavým procesom testovania a 
implementácie. Je potrebné sa inšpirovať a aplikovať technické a technologické 
riešenia, ktoré našli svoje uplatnenie v rámci daného sektora.

 Ako príklady zavádzania efektívnej verejnej správy môžeme uviesť využívanie 
elektronického podpisu občanov, ktorý si hľadá cestu už niekoľko rokov aj na 
Slovensku, avšak častokrát bez úspechu. Dôraz je kladený predovšetkým na 
podnikateľské subjekty. Pre zvýšenie úrovne efektívnosti je potrebné zavádzať 
povinnosť využívania elektronického podpisu aj pri fyzických osobách. Zároveň sa 
v  rámci elektronizácie vynárajú možnosti využívania podpisovania formou 
biometrických údajov – odtlačok prsta, scan sietnice, scan tváre. Tieto formy sú už 
v dnešnej dobe často využívané mobilnými operátormi v podmienkach SR, ako aj 
bankovým sektorom. Výrobcovia mobilných zariadení ich aplikujú do väčšiny 
svojich zariadení, čo vytvára predpoklad na rýchlu a efektívnu implementáciu v 
procese verejnej správy, ako aj samotnej akceptácie z pohľadu širokej verejnosti 

ako konečného užívateľa. Slováci vnímajú odtlačky prstov a ďalšie metódy 
biometrického overovania ako bezpečnejšie a pohodlnejšie oproti tradičným 
metódam.

 Nesmieme zabúdať ani na poskytovanie relevantných a efektívnych údajov 
zo strany TTSK smerom k obyvateľom. V  súčasnosti sa za najefektívnejší spôsob 
šírenia informácii považuje informovanie prostredníctvom sociálnych sietí, resp. 
aplikačného rozhrania. Aplikačné rozhranie s  využívaním osobného konta 
vzťahujúceho sa na bytovú jednotku, resp. obyvateľa vytvára ideálny nástroj na 
poskytovanie a  získanie potrebných a  cielených informácii v  oboch smeroch. 
Obyvateľ by mal mať prístup k  údajom v  reálnom čase. Na druhej strane kraj 
získava údaje o  svojich obyvateľoch v  potrebnom množstve, môže vytvárať a 
modulovať poskytovanie služieb prostredníctvom aplikačného rozhrania, s cieľom 
budúceho komplexného outsourcingu poskytovaných služieb do on-line priestoru. 

 Príkladom dobrej a  zaužívanej praxe aj v  podmienkach SR sú technické 
riešenia spoločnosti MVI Technology, ktorá stojí za aplikačným rozhraním 
zameraným na regióny, ako aj jednotlivé mestá – ide o produkty CITIO a REGIO. 
Systém CITIO je spojovateľom, ktorý spojí mestský/obecný úrad s  obyvateľmi, 
podnikateľmi, turistami a študentmi.  Mesto, resp. obec získa ucelenú platformu, 
ktorá sa dá spustiť naraz, alebo je možné spúšťať ju postupne ako skladačku s 
maximálnym dôrazom na digitalizáciu procesov vo vnútri mesta, informovanosť a 
komunikáciu s ľuďmi, ktorí žijú v meste.  Občania si nájdu všetky životné situácie, 
informácie o úrade, majú aktuálne informácie o tom, čo robiť vo voľnom čase, vidia 
všetky projekty, môžu zaplatiť poplatky a  dane, komunikovať s  mestom a 
vyjadrovať svoj názor cez ankety, participatívny rozpočet, ak majú trvalé bydlisko v 
meste a môžu nahlásiť podnet na zlepšenie mesta prostredníctvom internetového 
portálu a mobilnej aplikácie. O dôležitých témach ich informujú push notifikácie, 
newsletter a rýchle správy.

 Na druhej strane platforma REGIO je postavená na najnovších technológi-
ach a skladá sa z niekoľkých modulových častí. Je možné ju nasadiť komplexne, 
postupne alebo niektoré časti napojiť na už existujúce riešenia. Krajská aplikácia 
pre občanov má v sebe funkcie, ktoré občan kraja využije v každodennom živote 
ako napríklad aktuality, podujatia, ktoré si môže vložiť do kalendára, nahlásenie 
podnetov pre zlepšenie svojho kraja, nájde si tam životné situácie, hlásenia, poho-
tovostné kontakty, získava personalizované notifikácie o témach, ktoré ho zaujíma-
jú a ak má občan trvalý pobyt, môže cez aplikáciu hlasovať a komunikovať s krajom 
pomocou modulu. Vyššie uvedené platformy REGIO a  CITIO je taktiež možné 
zosúladiť a prepojiť na mestskú, respektíve krajskú kartu občana prostredníctvom 
ktorej môžu občania využívať množstvo benefitov, používať ju ako platobnú kartu, 

V súčasnosti sú taktiež hlavnou témou rezervačné formuláre a ich funkčnosť v čase 
pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Cieľom rezervačných formulárov je 
minimalizovať zoskupovanie obyvateľstva na konkrétnom mieste, ktoré je 
spôsobené predovšetkým plošným testovaním. V 21. storočí v čase najvýraznejšieho 
rozkvetu využívania IKT s prepojením na uľahčovanie a zjednodušovanie procesov 
obyvateľstva, ako aj samospráv by sfunkčnenie rezervačného formuláru nemal 
predstavovať výrazný problém. Opak je však pravdou a  realita nám priniesla 
nekonečné pokusy spojené so sfunkčnením takýchto systémov, ako aj samotné 
prepojenie na systémy miest a obcí. Kľúčovým faktorom aj v tomto prípade ostáva 
nedostatočné využívanie dostupných dát a on-line riešení. 

Ako zefektívniť verejnú správu so zameraním na využívanie smart riešení v procese 
poskytovania služieb občanom a  získavania potrebných údajov s  cieľom ich 
následného využívania: 

1. Zvýšenie využívania elektronického podpisu fyzických a právnických osôb, 

2. Zavádzanie využívania biometrických údajov občanov, 

3. Implementácia  aplikačného rozhrania s  možnosťou využívania 
personalizovaného osobného konta obyvateľov, 

4. Poskytovanie informácií v  reálnom čase prostredníctvom využívania 
sociálnych sietí a on-line platforiem, 

5. Zavádzanie bezstykového vydávania potvrdení prostredníctvom využívania 
kioskov s cieľom zefektívniť využívanie ľudského kapitálu, 

6. Zavádzanie možnosti bezhotovostnej platby s ohľadom na štandardy 21. 
storočia – platba hodinkami, platba mobilom, platba otlačkom prsta,

7. Využívanie metód a  prvkov komunikácie s  občanmi založených na 
súčasných štandardoch s cieľom úplnej eliminácie listinnej komunikácie – 
on-line call, komunikácia prostredníctvom najvyužívanejších aplikačných 
rozhraní – WhatsApp, Messenger, Signal,

8. Zavádzanie možnosti on-line objednávania na konkrétny čas a úkon s 
cieľom eliminácie sústreďovania obyvateľstva na jednom mieste v súvislosti 
so šíriacim sa ochorením COVID-19.

Ďalšou z oblastí je oblasť zdravotníctva so zameraním predovšetkým na poskyto-
vanie ambulantnej zdravotnej  starostlivosti. Táto oblasť úzko súvisí s poskytovaním 
sociálnych služieb v DSS v rámci kraja.  V súčasnej dobe celosvetová prepojenosť 
prináša okrem benefitov aj nemalé riziká. Medzi hlavné patrí rýchle rozšírenie 

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytvorení a implementácii krajskej aplikácie pre občanov TTSK by sa mala prijať a 
využiť stratégia spojenectva, a to z dôvodu, že  slabé stránky prevažujú nad silnými 
a zároveň  príležitosti prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto 
kombinácia vytvára ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.



K  jednotlivým kompetenčným oblastiam Trnavského samosprávneho kraja sa 
budeme venovať podrobnejšie v nasledujúcich častiach dokumentu. Z pohľadu 
znižovania uhlíkových emisií v spolupráci so zavádzaním SMART CITY v podmienk-
ach TTSK považujeme za prioritné a nosné predovšetkým oblasti dopravy, vere-
jných budov a  priestranstiev, ochrany životného prostredia so zameraním na 
manažment odpadového hospodárstva a  v neposlednom rade oblasť IKT, ktorá 
má dopad na celé spektrum kompetencií samosprávneho kraja.  

Na základe už vyššie uvedeného je preto potrebné brať do úvahy pri tvorbe kon-
cepčného riešenia pre zavádzanie Smart City  s dôrazom na nízkouhlíkovú straté-
giu Trnavského samosprávneho kraja rozsah kompetencií a  možnosti realizácie 
určitých zmien. Je zjavné, že veľa kompetenčných právomocí je práve v pôsobnosti 
jednotlivých miest a  obcí, výsledkom čoho dochádza k realizácii čiastkových 
riešení, ktoré v sumárnom pôsobení môžu pôsobiť nekoordinovane a v neposled-
nom rade bez želaného efektu.  

V  rámci návrhových opatrení v  súvislosti s  tvorbou koncepčného rámca a so 
zreteľom na kompetenčný rozsah kraja je v prioritnom kroku potrebné zriadenie 
odborného úseku (útvaru), v gescii ktorého bude manažérske zastrešovanie imple-
mentácie navrhnutých opatrení a  krokov so zameraním na hlavné strategické 
oblasti s  cieľom znižovania a  dosiahnutia uhlíkovej neutrality so zameraním na 
SMART CITY. Takýto útvar bude vykonávať svoje úlohy v súlade s kompetenciami 
úradu Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sú graficky znázornené v uvedenej 
schéme.

ÚLOHY 
GESTORSKÉHO 

ÚTVARU V 
PÔSOBNOSTI 

TTSK

návrh a príprava 
projektových 
zámerov so 

zameraním na 
SMART CITY

spolupráca s 
mestami a obcami v 

rámci TTSK pri 
tvorbe projektových 
zámerov, realizácií 

projektu a 
implementácii

komunikácia 
projektových 

zámerov s odbornou 
verejnosťou

zapracovávanie 
inovatívnych 
podnetov do 

finálnej podoby 
zámerov

odsúhlasenie 
projektových 

zámerov na úrovni 
kraja, Riadiaceho 

orgánu a.i.

realizácia a 
implementácia 

schválených 
projektov

riešenie otázky 
financovania 
projektových 

zámerov

zdroj: vlastné spracovanie

24

V  zjednodušenom význame by úlohou novovzniknutého gestorského útvaru v 
pôsobnosti TTSK mal byť celý proces od prípravy projektových zámerov až po ich 
finálnu implementáciu s cieľom zapojenia do procesu odbornú, ako aj laickú vere-
jnosť. Široká komunikácia projektových zámerov počas celého procesu vytvára 
predpoklady na úspešnú, a hlavne vecnú realizáciu projektov. Veľa projektov ostáva 
nezrealizovaných aj napriek ich dobrej prvotnej idey, a to len z dôvodu neodbornej 
komunikácii. Cieľom a  úlohou útvaru je zabezpečenie realizácie SMART CITY 
stratégie kraja na národnej úrovni, či už v rámci zoskupenia samosprávnych krajov 
SK8, Združenia miest a obcí Slovenska alebo celospoločenskej úrovni. Postavenie a 
úlohy útvaru musia byť nezastupiteľné s  prideleným kompetenčným rámcom 
umožňujúcim zastrešenie realizácie Smart City stratégie.

Úlohou novovzniknutého gestorského úradu by malo byť prepojenie kompe-
tenčného rámca TTSK a koncepčného zavádzania smart prvkov so zameraním sa 
na jednotlivé oblasti spoločenského života v kraji. Kľúčový prvok gestorského úradu 
TTSK musí klásť dôraz na dostatočné administratívne, kompetenčné a  zákonné 
nástroje, prostredníctvom ktorých bude môcť zabezpečovať implementovanie 
záverov a opatrení strategických dokumentov na úrovni samosprávneho kraja, ako 
aj s celoslovenskou pôsobnosťou. Absencia regulačných a stimulačných nástrojov 
sa prejaví predovšetkým v  strate významu a dôležitosti vzniknutého odborného 
útvaru.  Kľúčový faktor úspešnosti útvaru budú zohrávať dostatočné personálne 
kapacity so zameraním na odbornosť v členení  podľa jednotlivých oblastí. 

Aj napriek skutočnosti, že kompetenčné právomoci TTSK sú vo výraznej miere 
oklieštené v  porovnaní s kompetenčnými právomocami miest a  obcí, výraznú 
úlohu musí zohrávať kompetenčný nástroj, ktorým je vydávanie súhlasu, stanoviska 
alebo vyjadrenia v  rámci pripomienkovacieho procesu so zameraním na všetky 
oblasti života kraja. Práve tu vidíme priestor a úlohu gestorského útvaru TTSK, avšak 
so zreteľom, aby všetky vydané stanoviská vychádzali z  už schválených kon-
cepčných a strategických dokumentov kraja. Gestorský útvar musí zohrávať úlohu 
multidisciplinárneho odborného útvaru, ktorý sa bude podieľať na príprave 
každého strategického dokumentu v rámci kraja. Cieľom takéhoto návrhu je, aby 
rozhodnutia vydávané a prijímané TTSK obsahovali podmienky, prostredníctvom 
ktorých je možné uložiť vykonávaciu povinnosť so zreteľom na fyzické, ako aj 
právnické osoby pôsobiace v rámci kraja v súlade so zákonnými podmienkami. Aj 
napriek obmedzeným právomociam a kompetenčnému rozsahu TTSK je možné 
vykonávať kroky s  cieľom zabezpečenia dodržiavania stanovených strategických 
cieľov.

Úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by malo byť predovšetkým zamera-
nie sa na oblasti verejného života ako doprava, vzdelávanie, zdravotníctvo, poskyto-
vanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb občanov v nadväznosti na efektívnu 
verejnú správu, kultúra a v neposlednom rade rozvoj kraja ako takého. Primárnou 
úlohou gestorského úradu musí byť taktiež získavanie údajov, ich vyhodnocovanie 
a následné poskytovanie pre rôzne sektory pôsobiace v rámci kraja – obyvateľstvo, 
akademický sektor, štátne organizácie (MIRRI, Riadiace orgány zastrešujúce riade-
nie európskych štrukturálnych a investičných fondov), mestá a obce na území TT 
SK, súkromný sektor a podnikateľský sektor.

SWOT analýza vytvorenia gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1.  Jednotlivým určeným faktorom boli následne priraďované 
bodové hodnoty v  rámci bodového rozpätia 1-10 bodov.  Na základe získaných 
bodových hodnôt a stanovenej váhovej úrovne došlo k výpočtu čiastkových súčinov 
v rámci jednotlivých kritérií pri všetkých oblastiach SWOT analýzy. Použitá metodi-
ka v rámci SWOT analýzy predstavuje zaužívaný štandard v rámci využívanie tejto 
analýzy.  Získané výsledky majú informatívny a  odporúčací charakter, avšak 
použitím iných analytických metód môžeme dospieť k rozdielnym interpretáciám 
dosiahnutých zistení.

 

zber vernostných bodov a iných modulovateľných funkcií v závislosti od potrieb a 
požiadaviek kraja, respektíve mesta.  Rezervačný systém by mal byť navrhnutý tak, 
aby ho mestá a obce jednoducho vedeli implementovať do každého webu za pár 
minút cez iframe alebo widget. Zároveň je potrebné, aby systém obsahoval všetky 
potrebné nastavenia a funkcionality, ako napríklad zvolenie miesta, času, termínu. 
Vytváranie prehľadnej evidencie jednotlivých občanov, sumarizáciu dosiahnutých 
výsledkov a  podobne. Technické riešenie na slovenskom trhu ponúkajú viaceré 
spoločnosti, medzi ktoré patrí aj už spomínaná spoločnosť MVI Technology. Po 
skončení pandémie je možné takéto systémy pretransformovať a využívať ich ako 
rezervačné formuláre pre potreby vybavovania špecifických úkonov.

SWOT analýza vytvorenia a implementácie krajskej aplikácie pre občanov TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1. Použitá metóda je založená na rovnakých princípoch ako 
pri predchádzajúcej SWOT analýze vytvorenia gestorského útvaru v  pôsobnosti 
TTSK.

ochorení naprieč celosvetovou populáciou. Potvrdením týchto rizík je súčasná pan-
demická situácia súvisiaca so šírením nového ochorenia COVID-19, ktorá zasiahla 
všetky krajiny sveta. Na jednej strane je to demografický vývoj, na druhej pokrok, či 
nové spôsoby diagnostiky a liečby, ktoré vytvárajú tlak na kvalitu starostlivosti a 
bezpečnosť pacienta vo všetkých častiach procesu jej poskytovania. Okrem inovácií 
v oblasti medicíny sú svetovým trendom zlepšovanie workflow-u v snahe redu-
kovať chyby a efektívne využívať zdroje zdravotnej starostlivosti. To zvyšuje priestor 
a tlak pre dôsledné a dôrazné zavedenie informačných a komunikačných tech-
nológií do procesov zdravotnej starostlivosti. Telemedicína je definovaná ako 
súčasť elektronizovaného zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych 
služieb na veľké vzdialenosti. Preto je pojem telemedicína niekedy popisovaný aj 
synonymom distančná medicína.

Telemedicína je využiteľná v núdzovej a intenzívnej starostlivosti, tak isto ako v 
starostlivosti o chronických pacientov. Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriava tele-
medicína sú dve, a to diaľkové monitorovanie a diaľková terapia. Vo svete je tele-
medicína etablovaná a prináša viditeľné benefity pre pacientov aj pre poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti. Naopak, na Slovensku je telemedicína relatívne 
mladá, začínajúca oblasť, ktorá naráža na finančné limity, znalosti, prípadne nepre-
bádané oblasti v našich podmienkach. Hlavným dôvodom nízkeho aplikovania 
telemedicínskych riešení a diaľkového monitoringu sú však absentujúce finančné 
zdroje v zdravotníctve, vzhľadom na nekategorizovanie týchto riešení pre možnosť 
uhrádzania daných výkonov zo strany poisťovní v oblasti telemedicínskych tech-
nológií, systémov a služieb. Okrem všeobecných výhod a možností aplikovania pre 
rôzne skupiny pacientov (deti, seniori, chronickí pacienti), môže byť práve v súčas-
nej náročnej situácii spojenej so šírením pandémie COVID-19 jedným z riešení, ako 
podporiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v rámci núdzového prípadne 
karanténneho stavu.

Priestor na využívanie telemedicínskeho systému ako jednu z foriem poskytovania 
zdravotnej starostlivosti sa vytvára predovšetkým so zreteľom na pacientov v DSS v 
rámci TT SK. Takéto riešenie bude mať za následok výraznú škálu pozitívnych fak-
torov, ako napríklad zníženie mobility seniorov predovšetkým v  čase pandémie, 
eliminácia počtu návštev ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s 
dôrazom na znižovanie zoskupovania sa obyvateľov v jednom mieste. Nesmieme 
zabúdať taktiež na výhody telemedicínskeho systému ako takého, ktorý vo výraznej 
miere znižuje náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pacienti sú liečení 
v domácom prostredí, čo sa vo výraznej miere prejavuje na čase rekonvalescencie, 
komunikácia pacient a doktor prebieha v čase potreby a získavania zdravotných 
údajov v  reálnom čase. Namerané hodnoty sú pomocou bluetooth technológie 
prenášané do prenosového HUBu, odkiaľ sú privátnou zabezpečenou sieťou odo-
slané do dohľadového centra. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k 
dispozícii lekárom a pacientom v reálnom čase.

Trvalá starostlivosť na diaľku, poskytovaná kvalifikovaným zdravotníckym personá-
lom, umožňuje podniknúť vhodné kroky v prípade potreby – počnúc zvýšením psy-
chického pohodlia pacienta a priamym dohľadom nad priebehom vzdialenej sta-
rostlivosti končiac. Pre pacienta poskytuje platforma možnosť prístupu k množstvu 
informácií, elektronickú registráciu, prístup k výsledkom testov a meraní, ale pre-
dovšetkým, mať neustály odborný dohľad nad vlastným zdravotným stavom bez 
toho, aby opustil domov.

Na slovenskom, ako aj zahraničnom trhu pôsobia vieceré spoločnosti zameriava-
júce sa na oblasť telemedicínskeho systému. Za zmienku stojí určite spoločnosť 
Goldmann Systems, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov a má niekoľkoročné 
skúsenosti s  implementáciou telemedicínskeho systému vrátane IKT riešenia, 
ktoré zohráva primárnu úlohu v oblasti telemedicíny. 

Nemennej dôležitou je  oblasť kultúry, športu a  vzdelávania. Tieto oblasti sú 
charakteristické predovšetkým obmedzenými možnosťami aplikácie smart riešení. 
Na druhej strane sa však vytvárajú mnohé príležitosti súvisiace so súčasnou pan-
demickou situáciou. Až súčasný stav nám naznačil smer napredovania a využívania 
smart riešení. Predovšetkým oblasť vzdelávania naznačila budúce smerovanie so 
zameraním na e-learning a dištančné vzdelávanie. Tu je potrebné sa zamerať na 
vytváranie dostatočných technických a technologických podmienok ako na strane 
škôl, tak aj na strane obyvateľstva.  Dištančné vzdelávanie na požadovanej úrovni si 
bude do budúcna vyžadovať väčšinové pokrytie vysoko-rýchlostnou sieťou 
optického internetu, aj do najodľahlejších oblastí. V  neposlednom rade školské 
zariadenia nie sú dostatočne technicky vybavené na dlhodobé dištančné 
vzdelávanie na všetkých úrovniach vzdelávania. 

V oblasti športu a kultúry je trendom zameranie sa na priblíženie týchto oblastí 
života až k dverám obyvateľom. Streamovanie športových a kultúrnych podujatí 
založeného na princípe „pay per view“ vytvára predpoklad na postupné obnovenie 
a  oživenie týchto oblastí života. Budúcnosť budú tvoriť kultúrne podujatia bez 
dotyku a  vo výraznej miere v  externom prostredí. Ako príklad môžeme uviesť 
napríklad Shakespearove slávnosti na Bratislavskom hrade, kde diváci sledujú 
kultúrne podujatia pod holým nebom, Biela noc, Korunovačné slávnosti, či externé 
vernisáže galérií Nedbalka, či Danubiana. Cieľom je dostať divákov a návštevníkov 
do priestoru, so zámerom eliminácie osobných stretnutí vo veľkom množstve. Táto 
oblasť je založená na kreativite jednotlivých organizácií a  usporiadateľov 
kultúrnych podujatí. 

V oblasti územného plánovania je potrebné vytárať priestor v rámci implementá-
cie stavebných projektových zámerov, ktorých vizualizáciu je možné prezentovať v 
čase návrhu. Takéto riešenie vytvára ideálny predpoklad pre zabezpečenie celospo-
ločenskej diskusie navrhovaného riešenia, ešte pred jej konkrétnou imple-
mentáciou. V  rámci tejto oblasti je možné využívať napríklad aplikačné riešenie 
CVIKER AR ktoré umožňuje sprostredkovať občanom výzor budúceho projektu a 
presne ukázať, ako zapadne do prostredia. Aplikačné riešenie je založené na inter-
pretácii virtuálnej reality začlenenej v reálnom priestore.  Rovnaký aplikačný základ 

je možné využívať aj v procese obnovy kultúrnych pamiatok, respektíve ich prepoje-
nia na moderné prvky architektúry. Ďalšou z  možností je využívanie inštitútu 
súťažných návrhov uplatňujúceho predovšetkým pri voľných plochách a verejných 
priestranstvách.

1. Akademické prostredie: Odborná podpora akademického sektora v oblasti 
prípravy a  implementácie stratégie, prípravy projektových zámerov, v  oblasti 
realizácie projektov, poskytovanie odborných kapacít, začleňovanie študentov do 
procesu SMART CITY a  iné. Akademické prostredie môže pozostávať zo sektora 
vysokých škôl a univerzít sídliacich na území Trnavského samosprávneho kraja, ale 
aj mimo neho. Výhodou domáceho akademického prostredia je znalosť 
problematiky kraja a  jeho špecifiká. Mimokrajské akademické prostredie ponúka 
širšiu škálu pôsobností, ako aj skúseností s  riešením daných problémov v  rámci 
iných krajov. V neposlednom rade netreba zabúdať ani na zahraničné akademické 
prostredie, ktoré môže pôsobiť ako výrazný inovatívny prvok poskytujúci množstvo 
skúseností v celom spektre oblastí s prípravou a realizáciou stratégií a projektov. 

2. Mestá a obce v rámci TTSK: komunikácia a spolupráca s mestami a obcami v 
rámci TTSK v  procese prípravy a  realizácie projektov, zdieľanie skúseností z 
doterajších projektov, vzájomná pomoc a  zameranie sa na spoločný cieľ, ktorý 
bude tvoriť jeden komplexný celok v rámci kraja.

3. Štátne orgány poskytujúce NFP: komunikácia a  spolupráca s  riadiacimi 
orgánmi zastrešujúcimi jednotlivé operačné programy aktuálne pre programové 
obdobie 2014 – 2020 s možnosťou čerpania prostriedkov do roku 2023, metodické 
usmernenia v oblasti prípravy projektov a ich následnej realizácie. 

4. Organizácie v pôsobnosti TTSK: príprava projektových zámerov v synergickej 
koordinácii v  rámci tematických oblastí, ako napríklad školstvo, doprava, 
zdravotníctvo a iné. Spolupráca s organizáciami v pôsobnosti zriaďovateľa, ktorým 
je TTSK, ako sú stredné odborné školy, zdravotnícke zariadenia, domovy sociálnych 
služieb či kultúrne inštitúcie. 

5. Súkromný sektor: komunikácia a  spolupráca so súkromným sektorom na 
princípe B2B. Súkromný sektor tvoria potencionálni dodávatelia najlepších 
osvedčených technológií, s množstvom skúseností z praxe. 

6. Verejnosť: v  neposlednom rade netreba zabúdať ani na komunikáciu a 
spoluprácu s  verejnosťou, ktorá predstavuje výrazný prvok v  oblasti prípravy a 
realizácie jednotlivých projektov, pripomienkového procesu a  jej fokus na 
funkčnosť konečného výsledku pre užívateľa.

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytváraní gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by sa mala prijať a využiť ofenzívna 
stratégia, a  to z  dôvodu, že  silné stránky prevažujú nad slabými a  príležitosti 
prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto kombinácia vytvára 
ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.

 Prvou z nosných oblastí kompetencií gestorského úradu TTSK a jej význam 
pri zbere a  využívaní údajov je oblasť efektívnej verejnej správy. Táto oblasť 
spoločenského života sa dotýka každého obyvateľa kraja, čo vytvára ideálny 
predpoklad pre zavádzanie smart riešení s cieľom efektívneho radenia a chodu 
správy kraja. V súčasnosti je poskytovanie služieb voči obyvateľom kraja na veľmi 
nízkej úrovni so zameraním sa na využívanie inteligentných riešení. Realitou na 
úradoch je zdĺhavý proces vybavovania potrebných potvrdení vo všetkých 
zastrešujúcich oblastiach, neefektívne využívanie ľudských zdrojov, zastaralé 
technické a technologické vybavenie, ako aj nízka úroveň využívania moderných 
inteligentných riešení, ktoré sú súčasťou bežného života. Verejná správa a  jej 
zameranie na poskytovanie služieb občanov si už dlhšie obdobie vyžaduje 
reformáciu zameranú predovšetkým na oblasť IKT. Cieľom koncepcie zavádzania 
Smart city v podmienkach TTSK by malo byť predovšetkým ukončenie tzv. „doby 
papierovej“, ktorá dominuje na úradoch od ich vzniku. Ako prejsť od doby 
papierovej do doby využívania inteligentných riešení, ktorých výsledky budú 
zreteľné v  priebehu niekoľkých mesiacov? Ktorých výsledky budú zreteľné u 
občanov na počkanie? Odpoveď je jednoduchá, TTSK musí pristúpiť k zavádzaniu 
smart riešení v  procese poskytovania služieb občanov, ktoré sú bežným 
štandardom v podnikateľskom sektore, ale aj napríklad v štátnej a verejnej správe 
u najbližších susedov ako je Poľsko, Česká republika či Maďarsko. Nie je potrebné 
vymýšľať nové riešenia, prechádzať zdĺhavým procesom testovania a 
implementácie. Je potrebné sa inšpirovať a aplikovať technické a technologické 
riešenia, ktoré našli svoje uplatnenie v rámci daného sektora.

 Ako príklady zavádzania efektívnej verejnej správy môžeme uviesť využívanie 
elektronického podpisu občanov, ktorý si hľadá cestu už niekoľko rokov aj na 
Slovensku, avšak častokrát bez úspechu. Dôraz je kladený predovšetkým na 
podnikateľské subjekty. Pre zvýšenie úrovne efektívnosti je potrebné zavádzať 
povinnosť využívania elektronického podpisu aj pri fyzických osobách. Zároveň sa 
v  rámci elektronizácie vynárajú možnosti využívania podpisovania formou 
biometrických údajov – odtlačok prsta, scan sietnice, scan tváre. Tieto formy sú už 
v dnešnej dobe často využívané mobilnými operátormi v podmienkach SR, ako aj 
bankovým sektorom. Výrobcovia mobilných zariadení ich aplikujú do väčšiny 
svojich zariadení, čo vytvára predpoklad na rýchlu a efektívnu implementáciu v 
procese verejnej správy, ako aj samotnej akceptácie z pohľadu širokej verejnosti 

ako konečného užívateľa. Slováci vnímajú odtlačky prstov a ďalšie metódy 
biometrického overovania ako bezpečnejšie a pohodlnejšie oproti tradičným 
metódam.

 Nesmieme zabúdať ani na poskytovanie relevantných a efektívnych údajov 
zo strany TTSK smerom k obyvateľom. V  súčasnosti sa za najefektívnejší spôsob 
šírenia informácii považuje informovanie prostredníctvom sociálnych sietí, resp. 
aplikačného rozhrania. Aplikačné rozhranie s  využívaním osobného konta 
vzťahujúceho sa na bytovú jednotku, resp. obyvateľa vytvára ideálny nástroj na 
poskytovanie a  získanie potrebných a  cielených informácii v  oboch smeroch. 
Obyvateľ by mal mať prístup k  údajom v  reálnom čase. Na druhej strane kraj 
získava údaje o  svojich obyvateľoch v  potrebnom množstve, môže vytvárať a 
modulovať poskytovanie služieb prostredníctvom aplikačného rozhrania, s cieľom 
budúceho komplexného outsourcingu poskytovaných služieb do on-line priestoru. 

 Príkladom dobrej a  zaužívanej praxe aj v  podmienkach SR sú technické 
riešenia spoločnosti MVI Technology, ktorá stojí za aplikačným rozhraním 
zameraným na regióny, ako aj jednotlivé mestá – ide o produkty CITIO a REGIO. 
Systém CITIO je spojovateľom, ktorý spojí mestský/obecný úrad s  obyvateľmi, 
podnikateľmi, turistami a študentmi.  Mesto, resp. obec získa ucelenú platformu, 
ktorá sa dá spustiť naraz, alebo je možné spúšťať ju postupne ako skladačku s 
maximálnym dôrazom na digitalizáciu procesov vo vnútri mesta, informovanosť a 
komunikáciu s ľuďmi, ktorí žijú v meste.  Občania si nájdu všetky životné situácie, 
informácie o úrade, majú aktuálne informácie o tom, čo robiť vo voľnom čase, vidia 
všetky projekty, môžu zaplatiť poplatky a  dane, komunikovať s  mestom a 
vyjadrovať svoj názor cez ankety, participatívny rozpočet, ak majú trvalé bydlisko v 
meste a môžu nahlásiť podnet na zlepšenie mesta prostredníctvom internetového 
portálu a mobilnej aplikácie. O dôležitých témach ich informujú push notifikácie, 
newsletter a rýchle správy.

 Na druhej strane platforma REGIO je postavená na najnovších technológi-
ach a skladá sa z niekoľkých modulových častí. Je možné ju nasadiť komplexne, 
postupne alebo niektoré časti napojiť na už existujúce riešenia. Krajská aplikácia 
pre občanov má v sebe funkcie, ktoré občan kraja využije v každodennom živote 
ako napríklad aktuality, podujatia, ktoré si môže vložiť do kalendára, nahlásenie 
podnetov pre zlepšenie svojho kraja, nájde si tam životné situácie, hlásenia, poho-
tovostné kontakty, získava personalizované notifikácie o témach, ktoré ho zaujíma-
jú a ak má občan trvalý pobyt, môže cez aplikáciu hlasovať a komunikovať s krajom 
pomocou modulu. Vyššie uvedené platformy REGIO a  CITIO je taktiež možné 
zosúladiť a prepojiť na mestskú, respektíve krajskú kartu občana prostredníctvom 
ktorej môžu občania využívať množstvo benefitov, používať ju ako platobnú kartu, 

V súčasnosti sú taktiež hlavnou témou rezervačné formuláre a ich funkčnosť v čase 
pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Cieľom rezervačných formulárov je 
minimalizovať zoskupovanie obyvateľstva na konkrétnom mieste, ktoré je 
spôsobené predovšetkým plošným testovaním. V 21. storočí v čase najvýraznejšieho 
rozkvetu využívania IKT s prepojením na uľahčovanie a zjednodušovanie procesov 
obyvateľstva, ako aj samospráv by sfunkčnenie rezervačného formuláru nemal 
predstavovať výrazný problém. Opak je však pravdou a  realita nám priniesla 
nekonečné pokusy spojené so sfunkčnením takýchto systémov, ako aj samotné 
prepojenie na systémy miest a obcí. Kľúčovým faktorom aj v tomto prípade ostáva 
nedostatočné využívanie dostupných dát a on-line riešení. 

Ako zefektívniť verejnú správu so zameraním na využívanie smart riešení v procese 
poskytovania služieb občanom a  získavania potrebných údajov s  cieľom ich 
následného využívania: 

1. Zvýšenie využívania elektronického podpisu fyzických a právnických osôb, 

2. Zavádzanie využívania biometrických údajov občanov, 

3. Implementácia  aplikačného rozhrania s  možnosťou využívania 
personalizovaného osobného konta obyvateľov, 

4. Poskytovanie informácií v  reálnom čase prostredníctvom využívania 
sociálnych sietí a on-line platforiem, 

5. Zavádzanie bezstykového vydávania potvrdení prostredníctvom využívania 
kioskov s cieľom zefektívniť využívanie ľudského kapitálu, 

6. Zavádzanie možnosti bezhotovostnej platby s ohľadom na štandardy 21. 
storočia – platba hodinkami, platba mobilom, platba otlačkom prsta,

7. Využívanie metód a  prvkov komunikácie s  občanmi založených na 
súčasných štandardoch s cieľom úplnej eliminácie listinnej komunikácie – 
on-line call, komunikácia prostredníctvom najvyužívanejších aplikačných 
rozhraní – WhatsApp, Messenger, Signal,

8. Zavádzanie možnosti on-line objednávania na konkrétny čas a úkon s 
cieľom eliminácie sústreďovania obyvateľstva na jednom mieste v súvislosti 
so šíriacim sa ochorením COVID-19.

Ďalšou z oblastí je oblasť zdravotníctva so zameraním predovšetkým na poskyto-
vanie ambulantnej zdravotnej  starostlivosti. Táto oblasť úzko súvisí s poskytovaním 
sociálnych služieb v DSS v rámci kraja.  V súčasnej dobe celosvetová prepojenosť 
prináša okrem benefitov aj nemalé riziká. Medzi hlavné patrí rýchle rozšírenie 

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytvorení a implementácii krajskej aplikácie pre občanov TTSK by sa mala prijať a 
využiť stratégia spojenectva, a to z dôvodu, že  slabé stránky prevažujú nad silnými 
a zároveň  príležitosti prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto 
kombinácia vytvára ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.



V  zjednodušenom význame by úlohou novovzniknutého gestorského útvaru v 
pôsobnosti TTSK mal byť celý proces od prípravy projektových zámerov až po ich 
finálnu implementáciu s cieľom zapojenia do procesu odbornú, ako aj laickú vere-
jnosť. Široká komunikácia projektových zámerov počas celého procesu vytvára 
predpoklady na úspešnú, a hlavne vecnú realizáciu projektov. Veľa projektov ostáva 
nezrealizovaných aj napriek ich dobrej prvotnej idey, a to len z dôvodu neodbornej 
komunikácii. Cieľom a  úlohou útvaru je zabezpečenie realizácie SMART CITY 
stratégie kraja na národnej úrovni, či už v rámci zoskupenia samosprávnych krajov 
SK8, Združenia miest a obcí Slovenska alebo celospoločenskej úrovni. Postavenie a 
úlohy útvaru musia byť nezastupiteľné s  prideleným kompetenčným rámcom 
umožňujúcim zastrešenie realizácie Smart City stratégie.

Úlohou novovzniknutého gestorského úradu by malo byť prepojenie kompe-
tenčného rámca TTSK a koncepčného zavádzania smart prvkov so zameraním sa 
na jednotlivé oblasti spoločenského života v kraji. Kľúčový prvok gestorského úradu 
TTSK musí klásť dôraz na dostatočné administratívne, kompetenčné a  zákonné 
nástroje, prostredníctvom ktorých bude môcť zabezpečovať implementovanie 
záverov a opatrení strategických dokumentov na úrovni samosprávneho kraja, ako 
aj s celoslovenskou pôsobnosťou. Absencia regulačných a stimulačných nástrojov 
sa prejaví predovšetkým v  strate významu a dôležitosti vzniknutého odborného 
útvaru.  Kľúčový faktor úspešnosti útvaru budú zohrávať dostatočné personálne 
kapacity so zameraním na odbornosť v členení  podľa jednotlivých oblastí. 

Aj napriek skutočnosti, že kompetenčné právomoci TTSK sú vo výraznej miere 
oklieštené v  porovnaní s kompetenčnými právomocami miest a  obcí, výraznú 
úlohu musí zohrávať kompetenčný nástroj, ktorým je vydávanie súhlasu, stanoviska 
alebo vyjadrenia v  rámci pripomienkovacieho procesu so zameraním na všetky 
oblasti života kraja. Práve tu vidíme priestor a úlohu gestorského útvaru TTSK, avšak 
so zreteľom, aby všetky vydané stanoviská vychádzali z  už schválených kon-
cepčných a strategických dokumentov kraja. Gestorský útvar musí zohrávať úlohu 
multidisciplinárneho odborného útvaru, ktorý sa bude podieľať na príprave 
každého strategického dokumentu v rámci kraja. Cieľom takéhoto návrhu je, aby 
rozhodnutia vydávané a prijímané TTSK obsahovali podmienky, prostredníctvom 
ktorých je možné uložiť vykonávaciu povinnosť so zreteľom na fyzické, ako aj 
právnické osoby pôsobiace v rámci kraja v súlade so zákonnými podmienkami. Aj 
napriek obmedzeným právomociam a kompetenčnému rozsahu TTSK je možné 
vykonávať kroky s  cieľom zabezpečenia dodržiavania stanovených strategických 
cieľov.
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Úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by malo byť predovšetkým zamera-
nie sa na oblasti verejného života ako doprava, vzdelávanie, zdravotníctvo, poskyto-
vanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb občanov v nadväznosti na efektívnu 
verejnú správu, kultúra a v neposlednom rade rozvoj kraja ako takého. Primárnou 
úlohou gestorského úradu musí byť taktiež získavanie údajov, ich vyhodnocovanie 
a následné poskytovanie pre rôzne sektory pôsobiace v rámci kraja – obyvateľstvo, 
akademický sektor, štátne organizácie (MIRRI, Riadiace orgány zastrešujúce riade-
nie európskych štrukturálnych a investičných fondov), mestá a obce na území TT 
SK, súkromný sektor a podnikateľský sektor.

SWOT analýza vytvorenia gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1.  Jednotlivým určeným faktorom boli následne priraďované 
bodové hodnoty v  rámci bodového rozpätia 1-10 bodov.  Na základe získaných 
bodových hodnôt a stanovenej váhovej úrovne došlo k výpočtu čiastkových súčinov 
v rámci jednotlivých kritérií pri všetkých oblastiach SWOT analýzy. Použitá metodi-
ka v rámci SWOT analýzy predstavuje zaužívaný štandard v rámci využívanie tejto 
analýzy.  Získané výsledky majú informatívny a  odporúčací charakter, avšak 
použitím iných analytických metód môžeme dospieť k rozdielnym interpretáciám 
dosiahnutých zistení.

 

zber vernostných bodov a iných modulovateľných funkcií v závislosti od potrieb a 
požiadaviek kraja, respektíve mesta.  Rezervačný systém by mal byť navrhnutý tak, 
aby ho mestá a obce jednoducho vedeli implementovať do každého webu za pár 
minút cez iframe alebo widget. Zároveň je potrebné, aby systém obsahoval všetky 
potrebné nastavenia a funkcionality, ako napríklad zvolenie miesta, času, termínu. 
Vytváranie prehľadnej evidencie jednotlivých občanov, sumarizáciu dosiahnutých 
výsledkov a  podobne. Technické riešenie na slovenskom trhu ponúkajú viaceré 
spoločnosti, medzi ktoré patrí aj už spomínaná spoločnosť MVI Technology. Po 
skončení pandémie je možné takéto systémy pretransformovať a využívať ich ako 
rezervačné formuláre pre potreby vybavovania špecifických úkonov.

SWOT analýza vytvorenia a implementácie krajskej aplikácie pre občanov TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1. Použitá metóda je založená na rovnakých princípoch ako 
pri predchádzajúcej SWOT analýze vytvorenia gestorského útvaru v  pôsobnosti 
TTSK.

ochorení naprieč celosvetovou populáciou. Potvrdením týchto rizík je súčasná pan-
demická situácia súvisiaca so šírením nového ochorenia COVID-19, ktorá zasiahla 
všetky krajiny sveta. Na jednej strane je to demografický vývoj, na druhej pokrok, či 
nové spôsoby diagnostiky a liečby, ktoré vytvárajú tlak na kvalitu starostlivosti a 
bezpečnosť pacienta vo všetkých častiach procesu jej poskytovania. Okrem inovácií 
v oblasti medicíny sú svetovým trendom zlepšovanie workflow-u v snahe redu-
kovať chyby a efektívne využívať zdroje zdravotnej starostlivosti. To zvyšuje priestor 
a tlak pre dôsledné a dôrazné zavedenie informačných a komunikačných tech-
nológií do procesov zdravotnej starostlivosti. Telemedicína je definovaná ako 
súčasť elektronizovaného zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych 
služieb na veľké vzdialenosti. Preto je pojem telemedicína niekedy popisovaný aj 
synonymom distančná medicína.

Telemedicína je využiteľná v núdzovej a intenzívnej starostlivosti, tak isto ako v 
starostlivosti o chronických pacientov. Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriava tele-
medicína sú dve, a to diaľkové monitorovanie a diaľková terapia. Vo svete je tele-
medicína etablovaná a prináša viditeľné benefity pre pacientov aj pre poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti. Naopak, na Slovensku je telemedicína relatívne 
mladá, začínajúca oblasť, ktorá naráža na finančné limity, znalosti, prípadne nepre-
bádané oblasti v našich podmienkach. Hlavným dôvodom nízkeho aplikovania 
telemedicínskych riešení a diaľkového monitoringu sú však absentujúce finančné 
zdroje v zdravotníctve, vzhľadom na nekategorizovanie týchto riešení pre možnosť 
uhrádzania daných výkonov zo strany poisťovní v oblasti telemedicínskych tech-
nológií, systémov a služieb. Okrem všeobecných výhod a možností aplikovania pre 
rôzne skupiny pacientov (deti, seniori, chronickí pacienti), môže byť práve v súčas-
nej náročnej situácii spojenej so šírením pandémie COVID-19 jedným z riešení, ako 
podporiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v rámci núdzového prípadne 
karanténneho stavu.

Priestor na využívanie telemedicínskeho systému ako jednu z foriem poskytovania 
zdravotnej starostlivosti sa vytvára predovšetkým so zreteľom na pacientov v DSS v 
rámci TT SK. Takéto riešenie bude mať za následok výraznú škálu pozitívnych fak-
torov, ako napríklad zníženie mobility seniorov predovšetkým v  čase pandémie, 
eliminácia počtu návštev ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s 
dôrazom na znižovanie zoskupovania sa obyvateľov v jednom mieste. Nesmieme 
zabúdať taktiež na výhody telemedicínskeho systému ako takého, ktorý vo výraznej 
miere znižuje náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pacienti sú liečení 
v domácom prostredí, čo sa vo výraznej miere prejavuje na čase rekonvalescencie, 
komunikácia pacient a doktor prebieha v čase potreby a získavania zdravotných 
údajov v  reálnom čase. Namerané hodnoty sú pomocou bluetooth technológie 
prenášané do prenosového HUBu, odkiaľ sú privátnou zabezpečenou sieťou odo-
slané do dohľadového centra. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k 
dispozícii lekárom a pacientom v reálnom čase.

Trvalá starostlivosť na diaľku, poskytovaná kvalifikovaným zdravotníckym personá-
lom, umožňuje podniknúť vhodné kroky v prípade potreby – počnúc zvýšením psy-
chického pohodlia pacienta a priamym dohľadom nad priebehom vzdialenej sta-
rostlivosti končiac. Pre pacienta poskytuje platforma možnosť prístupu k množstvu 
informácií, elektronickú registráciu, prístup k výsledkom testov a meraní, ale pre-
dovšetkým, mať neustály odborný dohľad nad vlastným zdravotným stavom bez 
toho, aby opustil domov.

Na slovenskom, ako aj zahraničnom trhu pôsobia vieceré spoločnosti zameriava-
júce sa na oblasť telemedicínskeho systému. Za zmienku stojí určite spoločnosť 
Goldmann Systems, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov a má niekoľkoročné 
skúsenosti s  implementáciou telemedicínskeho systému vrátane IKT riešenia, 
ktoré zohráva primárnu úlohu v oblasti telemedicíny. 

Nemennej dôležitou je  oblasť kultúry, športu a  vzdelávania. Tieto oblasti sú 
charakteristické predovšetkým obmedzenými možnosťami aplikácie smart riešení. 
Na druhej strane sa však vytvárajú mnohé príležitosti súvisiace so súčasnou pan-
demickou situáciou. Až súčasný stav nám naznačil smer napredovania a využívania 
smart riešení. Predovšetkým oblasť vzdelávania naznačila budúce smerovanie so 
zameraním na e-learning a dištančné vzdelávanie. Tu je potrebné sa zamerať na 
vytváranie dostatočných technických a technologických podmienok ako na strane 
škôl, tak aj na strane obyvateľstva.  Dištančné vzdelávanie na požadovanej úrovni si 
bude do budúcna vyžadovať väčšinové pokrytie vysoko-rýchlostnou sieťou 
optického internetu, aj do najodľahlejších oblastí. V  neposlednom rade školské 
zariadenia nie sú dostatočne technicky vybavené na dlhodobé dištančné 
vzdelávanie na všetkých úrovniach vzdelávania. 

V oblasti športu a kultúry je trendom zameranie sa na priblíženie týchto oblastí 
života až k dverám obyvateľom. Streamovanie športových a kultúrnych podujatí 
založeného na princípe „pay per view“ vytvára predpoklad na postupné obnovenie 
a  oživenie týchto oblastí života. Budúcnosť budú tvoriť kultúrne podujatia bez 
dotyku a  vo výraznej miere v  externom prostredí. Ako príklad môžeme uviesť 
napríklad Shakespearove slávnosti na Bratislavskom hrade, kde diváci sledujú 
kultúrne podujatia pod holým nebom, Biela noc, Korunovačné slávnosti, či externé 
vernisáže galérií Nedbalka, či Danubiana. Cieľom je dostať divákov a návštevníkov 
do priestoru, so zámerom eliminácie osobných stretnutí vo veľkom množstve. Táto 
oblasť je založená na kreativite jednotlivých organizácií a  usporiadateľov 
kultúrnych podujatí. 

V oblasti územného plánovania je potrebné vytárať priestor v rámci implementá-
cie stavebných projektových zámerov, ktorých vizualizáciu je možné prezentovať v 
čase návrhu. Takéto riešenie vytvára ideálny predpoklad pre zabezpečenie celospo-
ločenskej diskusie navrhovaného riešenia, ešte pred jej konkrétnou imple-
mentáciou. V  rámci tejto oblasti je možné využívať napríklad aplikačné riešenie 
CVIKER AR ktoré umožňuje sprostredkovať občanom výzor budúceho projektu a 
presne ukázať, ako zapadne do prostredia. Aplikačné riešenie je založené na inter-
pretácii virtuálnej reality začlenenej v reálnom priestore.  Rovnaký aplikačný základ 

je možné využívať aj v procese obnovy kultúrnych pamiatok, respektíve ich prepoje-
nia na moderné prvky architektúry. Ďalšou z  možností je využívanie inštitútu 
súťažných návrhov uplatňujúceho predovšetkým pri voľných plochách a verejných 
priestranstvách.

1. Akademické prostredie: Odborná podpora akademického sektora v oblasti 
prípravy a  implementácie stratégie, prípravy projektových zámerov, v  oblasti 
realizácie projektov, poskytovanie odborných kapacít, začleňovanie študentov do 
procesu SMART CITY a  iné. Akademické prostredie môže pozostávať zo sektora 
vysokých škôl a univerzít sídliacich na území Trnavského samosprávneho kraja, ale 
aj mimo neho. Výhodou domáceho akademického prostredia je znalosť 
problematiky kraja a  jeho špecifiká. Mimokrajské akademické prostredie ponúka 
širšiu škálu pôsobností, ako aj skúseností s  riešením daných problémov v  rámci 
iných krajov. V neposlednom rade netreba zabúdať ani na zahraničné akademické 
prostredie, ktoré môže pôsobiť ako výrazný inovatívny prvok poskytujúci množstvo 
skúseností v celom spektre oblastí s prípravou a realizáciou stratégií a projektov. 

2. Mestá a obce v rámci TTSK: komunikácia a spolupráca s mestami a obcami v 
rámci TTSK v  procese prípravy a  realizácie projektov, zdieľanie skúseností z 
doterajších projektov, vzájomná pomoc a  zameranie sa na spoločný cieľ, ktorý 
bude tvoriť jeden komplexný celok v rámci kraja.

3. Štátne orgány poskytujúce NFP: komunikácia a  spolupráca s  riadiacimi 
orgánmi zastrešujúcimi jednotlivé operačné programy aktuálne pre programové 
obdobie 2014 – 2020 s možnosťou čerpania prostriedkov do roku 2023, metodické 
usmernenia v oblasti prípravy projektov a ich následnej realizácie. 

4. Organizácie v pôsobnosti TTSK: príprava projektových zámerov v synergickej 
koordinácii v  rámci tematických oblastí, ako napríklad školstvo, doprava, 
zdravotníctvo a iné. Spolupráca s organizáciami v pôsobnosti zriaďovateľa, ktorým 
je TTSK, ako sú stredné odborné školy, zdravotnícke zariadenia, domovy sociálnych 
služieb či kultúrne inštitúcie. 

5. Súkromný sektor: komunikácia a  spolupráca so súkromným sektorom na 
princípe B2B. Súkromný sektor tvoria potencionálni dodávatelia najlepších 
osvedčených technológií, s množstvom skúseností z praxe. 

6. Verejnosť: v  neposlednom rade netreba zabúdať ani na komunikáciu a 
spoluprácu s  verejnosťou, ktorá predstavuje výrazný prvok v  oblasti prípravy a 
realizácie jednotlivých projektov, pripomienkového procesu a  jej fokus na 
funkčnosť konečného výsledku pre užívateľa.

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytváraní gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by sa mala prijať a využiť ofenzívna 
stratégia, a  to z  dôvodu, že  silné stránky prevažujú nad slabými a  príležitosti 
prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto kombinácia vytvára 
ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.

 Prvou z nosných oblastí kompetencií gestorského úradu TTSK a jej význam 
pri zbere a  využívaní údajov je oblasť efektívnej verejnej správy. Táto oblasť 
spoločenského života sa dotýka každého obyvateľa kraja, čo vytvára ideálny 
predpoklad pre zavádzanie smart riešení s cieľom efektívneho radenia a chodu 
správy kraja. V súčasnosti je poskytovanie služieb voči obyvateľom kraja na veľmi 
nízkej úrovni so zameraním sa na využívanie inteligentných riešení. Realitou na 
úradoch je zdĺhavý proces vybavovania potrebných potvrdení vo všetkých 
zastrešujúcich oblastiach, neefektívne využívanie ľudských zdrojov, zastaralé 
technické a technologické vybavenie, ako aj nízka úroveň využívania moderných 
inteligentných riešení, ktoré sú súčasťou bežného života. Verejná správa a  jej 
zameranie na poskytovanie služieb občanov si už dlhšie obdobie vyžaduje 
reformáciu zameranú predovšetkým na oblasť IKT. Cieľom koncepcie zavádzania 
Smart city v podmienkach TTSK by malo byť predovšetkým ukončenie tzv. „doby 
papierovej“, ktorá dominuje na úradoch od ich vzniku. Ako prejsť od doby 
papierovej do doby využívania inteligentných riešení, ktorých výsledky budú 
zreteľné v  priebehu niekoľkých mesiacov? Ktorých výsledky budú zreteľné u 
občanov na počkanie? Odpoveď je jednoduchá, TTSK musí pristúpiť k zavádzaniu 
smart riešení v  procese poskytovania služieb občanov, ktoré sú bežným 
štandardom v podnikateľskom sektore, ale aj napríklad v štátnej a verejnej správe 
u najbližších susedov ako je Poľsko, Česká republika či Maďarsko. Nie je potrebné 
vymýšľať nové riešenia, prechádzať zdĺhavým procesom testovania a 
implementácie. Je potrebné sa inšpirovať a aplikovať technické a technologické 
riešenia, ktoré našli svoje uplatnenie v rámci daného sektora.

 Ako príklady zavádzania efektívnej verejnej správy môžeme uviesť využívanie 
elektronického podpisu občanov, ktorý si hľadá cestu už niekoľko rokov aj na 
Slovensku, avšak častokrát bez úspechu. Dôraz je kladený predovšetkým na 
podnikateľské subjekty. Pre zvýšenie úrovne efektívnosti je potrebné zavádzať 
povinnosť využívania elektronického podpisu aj pri fyzických osobách. Zároveň sa 
v  rámci elektronizácie vynárajú možnosti využívania podpisovania formou 
biometrických údajov – odtlačok prsta, scan sietnice, scan tváre. Tieto formy sú už 
v dnešnej dobe často využívané mobilnými operátormi v podmienkach SR, ako aj 
bankovým sektorom. Výrobcovia mobilných zariadení ich aplikujú do väčšiny 
svojich zariadení, čo vytvára predpoklad na rýchlu a efektívnu implementáciu v 
procese verejnej správy, ako aj samotnej akceptácie z pohľadu širokej verejnosti 

ako konečného užívateľa. Slováci vnímajú odtlačky prstov a ďalšie metódy 
biometrického overovania ako bezpečnejšie a pohodlnejšie oproti tradičným 
metódam.

 Nesmieme zabúdať ani na poskytovanie relevantných a efektívnych údajov 
zo strany TTSK smerom k obyvateľom. V  súčasnosti sa za najefektívnejší spôsob 
šírenia informácii považuje informovanie prostredníctvom sociálnych sietí, resp. 
aplikačného rozhrania. Aplikačné rozhranie s  využívaním osobného konta 
vzťahujúceho sa na bytovú jednotku, resp. obyvateľa vytvára ideálny nástroj na 
poskytovanie a  získanie potrebných a  cielených informácii v  oboch smeroch. 
Obyvateľ by mal mať prístup k  údajom v  reálnom čase. Na druhej strane kraj 
získava údaje o  svojich obyvateľoch v  potrebnom množstve, môže vytvárať a 
modulovať poskytovanie služieb prostredníctvom aplikačného rozhrania, s cieľom 
budúceho komplexného outsourcingu poskytovaných služieb do on-line priestoru. 

 Príkladom dobrej a  zaužívanej praxe aj v  podmienkach SR sú technické 
riešenia spoločnosti MVI Technology, ktorá stojí za aplikačným rozhraním 
zameraným na regióny, ako aj jednotlivé mestá – ide o produkty CITIO a REGIO. 
Systém CITIO je spojovateľom, ktorý spojí mestský/obecný úrad s  obyvateľmi, 
podnikateľmi, turistami a študentmi.  Mesto, resp. obec získa ucelenú platformu, 
ktorá sa dá spustiť naraz, alebo je možné spúšťať ju postupne ako skladačku s 
maximálnym dôrazom na digitalizáciu procesov vo vnútri mesta, informovanosť a 
komunikáciu s ľuďmi, ktorí žijú v meste.  Občania si nájdu všetky životné situácie, 
informácie o úrade, majú aktuálne informácie o tom, čo robiť vo voľnom čase, vidia 
všetky projekty, môžu zaplatiť poplatky a  dane, komunikovať s  mestom a 
vyjadrovať svoj názor cez ankety, participatívny rozpočet, ak majú trvalé bydlisko v 
meste a môžu nahlásiť podnet na zlepšenie mesta prostredníctvom internetového 
portálu a mobilnej aplikácie. O dôležitých témach ich informujú push notifikácie, 
newsletter a rýchle správy.

 Na druhej strane platforma REGIO je postavená na najnovších technológi-
ach a skladá sa z niekoľkých modulových častí. Je možné ju nasadiť komplexne, 
postupne alebo niektoré časti napojiť na už existujúce riešenia. Krajská aplikácia 
pre občanov má v sebe funkcie, ktoré občan kraja využije v každodennom živote 
ako napríklad aktuality, podujatia, ktoré si môže vložiť do kalendára, nahlásenie 
podnetov pre zlepšenie svojho kraja, nájde si tam životné situácie, hlásenia, poho-
tovostné kontakty, získava personalizované notifikácie o témach, ktoré ho zaujíma-
jú a ak má občan trvalý pobyt, môže cez aplikáciu hlasovať a komunikovať s krajom 
pomocou modulu. Vyššie uvedené platformy REGIO a  CITIO je taktiež možné 
zosúladiť a prepojiť na mestskú, respektíve krajskú kartu občana prostredníctvom 
ktorej môžu občania využívať množstvo benefitov, používať ju ako platobnú kartu, 

V súčasnosti sú taktiež hlavnou témou rezervačné formuláre a ich funkčnosť v čase 
pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Cieľom rezervačných formulárov je 
minimalizovať zoskupovanie obyvateľstva na konkrétnom mieste, ktoré je 
spôsobené predovšetkým plošným testovaním. V 21. storočí v čase najvýraznejšieho 
rozkvetu využívania IKT s prepojením na uľahčovanie a zjednodušovanie procesov 
obyvateľstva, ako aj samospráv by sfunkčnenie rezervačného formuláru nemal 
predstavovať výrazný problém. Opak je však pravdou a  realita nám priniesla 
nekonečné pokusy spojené so sfunkčnením takýchto systémov, ako aj samotné 
prepojenie na systémy miest a obcí. Kľúčovým faktorom aj v tomto prípade ostáva 
nedostatočné využívanie dostupných dát a on-line riešení. 

Ako zefektívniť verejnú správu so zameraním na využívanie smart riešení v procese 
poskytovania služieb občanom a  získavania potrebných údajov s  cieľom ich 
následného využívania: 

1. Zvýšenie využívania elektronického podpisu fyzických a právnických osôb, 

2. Zavádzanie využívania biometrických údajov občanov, 

3. Implementácia  aplikačného rozhrania s  možnosťou využívania 
personalizovaného osobného konta obyvateľov, 

4. Poskytovanie informácií v  reálnom čase prostredníctvom využívania 
sociálnych sietí a on-line platforiem, 

5. Zavádzanie bezstykového vydávania potvrdení prostredníctvom využívania 
kioskov s cieľom zefektívniť využívanie ľudského kapitálu, 

6. Zavádzanie možnosti bezhotovostnej platby s ohľadom na štandardy 21. 
storočia – platba hodinkami, platba mobilom, platba otlačkom prsta,

7. Využívanie metód a  prvkov komunikácie s  občanmi založených na 
súčasných štandardoch s cieľom úplnej eliminácie listinnej komunikácie – 
on-line call, komunikácia prostredníctvom najvyužívanejších aplikačných 
rozhraní – WhatsApp, Messenger, Signal,

8. Zavádzanie možnosti on-line objednávania na konkrétny čas a úkon s 
cieľom eliminácie sústreďovania obyvateľstva na jednom mieste v súvislosti 
so šíriacim sa ochorením COVID-19.

Ďalšou z oblastí je oblasť zdravotníctva so zameraním predovšetkým na poskyto-
vanie ambulantnej zdravotnej  starostlivosti. Táto oblasť úzko súvisí s poskytovaním 
sociálnych služieb v DSS v rámci kraja.  V súčasnej dobe celosvetová prepojenosť 
prináša okrem benefitov aj nemalé riziká. Medzi hlavné patrí rýchle rozšírenie 
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Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytvorení a implementácii krajskej aplikácie pre občanov TTSK by sa mala prijať a 
využiť stratégia spojenectva, a to z dôvodu, že  slabé stránky prevažujú nad silnými 
a zároveň  príležitosti prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto 
kombinácia vytvára ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.



V  zjednodušenom význame by úlohou novovzniknutého gestorského útvaru v 
pôsobnosti TTSK mal byť celý proces od prípravy projektových zámerov až po ich 
finálnu implementáciu s cieľom zapojenia do procesu odbornú, ako aj laickú vere-
jnosť. Široká komunikácia projektových zámerov počas celého procesu vytvára 
predpoklady na úspešnú, a hlavne vecnú realizáciu projektov. Veľa projektov ostáva 
nezrealizovaných aj napriek ich dobrej prvotnej idey, a to len z dôvodu neodbornej 
komunikácii. Cieľom a  úlohou útvaru je zabezpečenie realizácie SMART CITY 
stratégie kraja na národnej úrovni, či už v rámci zoskupenia samosprávnych krajov 
SK8, Združenia miest a obcí Slovenska alebo celospoločenskej úrovni. Postavenie a 
úlohy útvaru musia byť nezastupiteľné s  prideleným kompetenčným rámcom 
umožňujúcim zastrešenie realizácie Smart City stratégie.

Úlohou novovzniknutého gestorského úradu by malo byť prepojenie kompe-
tenčného rámca TTSK a koncepčného zavádzania smart prvkov so zameraním sa 
na jednotlivé oblasti spoločenského života v kraji. Kľúčový prvok gestorského úradu 
TTSK musí klásť dôraz na dostatočné administratívne, kompetenčné a  zákonné 
nástroje, prostredníctvom ktorých bude môcť zabezpečovať implementovanie 
záverov a opatrení strategických dokumentov na úrovni samosprávneho kraja, ako 
aj s celoslovenskou pôsobnosťou. Absencia regulačných a stimulačných nástrojov 
sa prejaví predovšetkým v  strate významu a dôležitosti vzniknutého odborného 
útvaru.  Kľúčový faktor úspešnosti útvaru budú zohrávať dostatočné personálne 
kapacity so zameraním na odbornosť v členení  podľa jednotlivých oblastí. 

Aj napriek skutočnosti, že kompetenčné právomoci TTSK sú vo výraznej miere 
oklieštené v  porovnaní s kompetenčnými právomocami miest a  obcí, výraznú 
úlohu musí zohrávať kompetenčný nástroj, ktorým je vydávanie súhlasu, stanoviska 
alebo vyjadrenia v  rámci pripomienkovacieho procesu so zameraním na všetky 
oblasti života kraja. Práve tu vidíme priestor a úlohu gestorského útvaru TTSK, avšak 
so zreteľom, aby všetky vydané stanoviská vychádzali z  už schválených kon-
cepčných a strategických dokumentov kraja. Gestorský útvar musí zohrávať úlohu 
multidisciplinárneho odborného útvaru, ktorý sa bude podieľať na príprave 
každého strategického dokumentu v rámci kraja. Cieľom takéhoto návrhu je, aby 
rozhodnutia vydávané a prijímané TTSK obsahovali podmienky, prostredníctvom 
ktorých je možné uložiť vykonávaciu povinnosť so zreteľom na fyzické, ako aj 
právnické osoby pôsobiace v rámci kraja v súlade so zákonnými podmienkami. Aj 
napriek obmedzeným právomociam a kompetenčnému rozsahu TTSK je možné 
vykonávať kroky s  cieľom zabezpečenia dodržiavania stanovených strategických 
cieľov.

Úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by malo byť predovšetkým zamera-
nie sa na oblasti verejného života ako doprava, vzdelávanie, zdravotníctvo, poskyto-
vanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb občanov v nadväznosti na efektívnu 
verejnú správu, kultúra a v neposlednom rade rozvoj kraja ako takého. Primárnou 
úlohou gestorského úradu musí byť taktiež získavanie údajov, ich vyhodnocovanie 
a následné poskytovanie pre rôzne sektory pôsobiace v rámci kraja – obyvateľstvo, 
akademický sektor, štátne organizácie (MIRRI, Riadiace orgány zastrešujúce riade-
nie európskych štrukturálnych a investičných fondov), mestá a obce na území TT 
SK, súkromný sektor a podnikateľský sektor.

SWOT analýza vytvorenia gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1.  Jednotlivým určeným faktorom boli následne priraďované 
bodové hodnoty v  rámci bodového rozpätia 1-10 bodov.  Na základe získaných 
bodových hodnôt a stanovenej váhovej úrovne došlo k výpočtu čiastkových súčinov 
v rámci jednotlivých kritérií pri všetkých oblastiach SWOT analýzy. Použitá metodi-
ka v rámci SWOT analýzy predstavuje zaužívaný štandard v rámci využívanie tejto 
analýzy.  Získané výsledky majú informatívny a  odporúčací charakter, avšak 
použitím iných analytických metód môžeme dospieť k rozdielnym interpretáciám 
dosiahnutých zistení.
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zber vernostných bodov a iných modulovateľných funkcií v závislosti od potrieb a 
požiadaviek kraja, respektíve mesta.  Rezervačný systém by mal byť navrhnutý tak, 
aby ho mestá a obce jednoducho vedeli implementovať do každého webu za pár 
minút cez iframe alebo widget. Zároveň je potrebné, aby systém obsahoval všetky 
potrebné nastavenia a funkcionality, ako napríklad zvolenie miesta, času, termínu. 
Vytváranie prehľadnej evidencie jednotlivých občanov, sumarizáciu dosiahnutých 
výsledkov a  podobne. Technické riešenie na slovenskom trhu ponúkajú viaceré 
spoločnosti, medzi ktoré patrí aj už spomínaná spoločnosť MVI Technology. Po 
skončení pandémie je možné takéto systémy pretransformovať a využívať ich ako 
rezervačné formuláre pre potreby vybavovania špecifických úkonov.

SWOT analýza vytvorenia a implementácie krajskej aplikácie pre občanov TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1. Použitá metóda je založená na rovnakých princípoch ako 
pri predchádzajúcej SWOT analýze vytvorenia gestorského útvaru v  pôsobnosti 
TTSK.

ochorení naprieč celosvetovou populáciou. Potvrdením týchto rizík je súčasná pan-
demická situácia súvisiaca so šírením nového ochorenia COVID-19, ktorá zasiahla 
všetky krajiny sveta. Na jednej strane je to demografický vývoj, na druhej pokrok, či 
nové spôsoby diagnostiky a liečby, ktoré vytvárajú tlak na kvalitu starostlivosti a 
bezpečnosť pacienta vo všetkých častiach procesu jej poskytovania. Okrem inovácií 
v oblasti medicíny sú svetovým trendom zlepšovanie workflow-u v snahe redu-
kovať chyby a efektívne využívať zdroje zdravotnej starostlivosti. To zvyšuje priestor 
a tlak pre dôsledné a dôrazné zavedenie informačných a komunikačných tech-
nológií do procesov zdravotnej starostlivosti. Telemedicína je definovaná ako 
súčasť elektronizovaného zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych 
služieb na veľké vzdialenosti. Preto je pojem telemedicína niekedy popisovaný aj 
synonymom distančná medicína.

Telemedicína je využiteľná v núdzovej a intenzívnej starostlivosti, tak isto ako v 
starostlivosti o chronických pacientov. Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriava tele-
medicína sú dve, a to diaľkové monitorovanie a diaľková terapia. Vo svete je tele-
medicína etablovaná a prináša viditeľné benefity pre pacientov aj pre poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti. Naopak, na Slovensku je telemedicína relatívne 
mladá, začínajúca oblasť, ktorá naráža na finančné limity, znalosti, prípadne nepre-
bádané oblasti v našich podmienkach. Hlavným dôvodom nízkeho aplikovania 
telemedicínskych riešení a diaľkového monitoringu sú však absentujúce finančné 
zdroje v zdravotníctve, vzhľadom na nekategorizovanie týchto riešení pre možnosť 
uhrádzania daných výkonov zo strany poisťovní v oblasti telemedicínskych tech-
nológií, systémov a služieb. Okrem všeobecných výhod a možností aplikovania pre 
rôzne skupiny pacientov (deti, seniori, chronickí pacienti), môže byť práve v súčas-
nej náročnej situácii spojenej so šírením pandémie COVID-19 jedným z riešení, ako 
podporiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v rámci núdzového prípadne 
karanténneho stavu.

Priestor na využívanie telemedicínskeho systému ako jednu z foriem poskytovania 
zdravotnej starostlivosti sa vytvára predovšetkým so zreteľom na pacientov v DSS v 
rámci TT SK. Takéto riešenie bude mať za následok výraznú škálu pozitívnych fak-
torov, ako napríklad zníženie mobility seniorov predovšetkým v  čase pandémie, 
eliminácia počtu návštev ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s 
dôrazom na znižovanie zoskupovania sa obyvateľov v jednom mieste. Nesmieme 
zabúdať taktiež na výhody telemedicínskeho systému ako takého, ktorý vo výraznej 
miere znižuje náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pacienti sú liečení 
v domácom prostredí, čo sa vo výraznej miere prejavuje na čase rekonvalescencie, 
komunikácia pacient a doktor prebieha v čase potreby a získavania zdravotných 
údajov v  reálnom čase. Namerané hodnoty sú pomocou bluetooth technológie 
prenášané do prenosového HUBu, odkiaľ sú privátnou zabezpečenou sieťou odo-
slané do dohľadového centra. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k 
dispozícii lekárom a pacientom v reálnom čase.

Trvalá starostlivosť na diaľku, poskytovaná kvalifikovaným zdravotníckym personá-
lom, umožňuje podniknúť vhodné kroky v prípade potreby – počnúc zvýšením psy-
chického pohodlia pacienta a priamym dohľadom nad priebehom vzdialenej sta-
rostlivosti končiac. Pre pacienta poskytuje platforma možnosť prístupu k množstvu 
informácií, elektronickú registráciu, prístup k výsledkom testov a meraní, ale pre-
dovšetkým, mať neustály odborný dohľad nad vlastným zdravotným stavom bez 
toho, aby opustil domov.

Na slovenskom, ako aj zahraničnom trhu pôsobia vieceré spoločnosti zameriava-
júce sa na oblasť telemedicínskeho systému. Za zmienku stojí určite spoločnosť 
Goldmann Systems, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov a má niekoľkoročné 
skúsenosti s  implementáciou telemedicínskeho systému vrátane IKT riešenia, 
ktoré zohráva primárnu úlohu v oblasti telemedicíny. 

Nemennej dôležitou je  oblasť kultúry, športu a  vzdelávania. Tieto oblasti sú 
charakteristické predovšetkým obmedzenými možnosťami aplikácie smart riešení. 
Na druhej strane sa však vytvárajú mnohé príležitosti súvisiace so súčasnou pan-
demickou situáciou. Až súčasný stav nám naznačil smer napredovania a využívania 
smart riešení. Predovšetkým oblasť vzdelávania naznačila budúce smerovanie so 
zameraním na e-learning a dištančné vzdelávanie. Tu je potrebné sa zamerať na 
vytváranie dostatočných technických a technologických podmienok ako na strane 
škôl, tak aj na strane obyvateľstva.  Dištančné vzdelávanie na požadovanej úrovni si 
bude do budúcna vyžadovať väčšinové pokrytie vysoko-rýchlostnou sieťou 
optického internetu, aj do najodľahlejších oblastí. V  neposlednom rade školské 
zariadenia nie sú dostatočne technicky vybavené na dlhodobé dištančné 
vzdelávanie na všetkých úrovniach vzdelávania. 

V oblasti športu a kultúry je trendom zameranie sa na priblíženie týchto oblastí 
života až k dverám obyvateľom. Streamovanie športových a kultúrnych podujatí 
založeného na princípe „pay per view“ vytvára predpoklad na postupné obnovenie 
a  oživenie týchto oblastí života. Budúcnosť budú tvoriť kultúrne podujatia bez 
dotyku a  vo výraznej miere v  externom prostredí. Ako príklad môžeme uviesť 
napríklad Shakespearove slávnosti na Bratislavskom hrade, kde diváci sledujú 
kultúrne podujatia pod holým nebom, Biela noc, Korunovačné slávnosti, či externé 
vernisáže galérií Nedbalka, či Danubiana. Cieľom je dostať divákov a návštevníkov 
do priestoru, so zámerom eliminácie osobných stretnutí vo veľkom množstve. Táto 
oblasť je založená na kreativite jednotlivých organizácií a  usporiadateľov 
kultúrnych podujatí. 

V oblasti územného plánovania je potrebné vytárať priestor v rámci implementá-
cie stavebných projektových zámerov, ktorých vizualizáciu je možné prezentovať v 
čase návrhu. Takéto riešenie vytvára ideálny predpoklad pre zabezpečenie celospo-
ločenskej diskusie navrhovaného riešenia, ešte pred jej konkrétnou imple-
mentáciou. V  rámci tejto oblasti je možné využívať napríklad aplikačné riešenie 
CVIKER AR ktoré umožňuje sprostredkovať občanom výzor budúceho projektu a 
presne ukázať, ako zapadne do prostredia. Aplikačné riešenie je založené na inter-
pretácii virtuálnej reality začlenenej v reálnom priestore.  Rovnaký aplikačný základ 

je možné využívať aj v procese obnovy kultúrnych pamiatok, respektíve ich prepoje-
nia na moderné prvky architektúry. Ďalšou z  možností je využívanie inštitútu 
súťažných návrhov uplatňujúceho predovšetkým pri voľných plochách a verejných 
priestranstvách.

1. Akademické prostredie: Odborná podpora akademického sektora v oblasti 
prípravy a  implementácie stratégie, prípravy projektových zámerov, v  oblasti 
realizácie projektov, poskytovanie odborných kapacít, začleňovanie študentov do 
procesu SMART CITY a  iné. Akademické prostredie môže pozostávať zo sektora 
vysokých škôl a univerzít sídliacich na území Trnavského samosprávneho kraja, ale 
aj mimo neho. Výhodou domáceho akademického prostredia je znalosť 
problematiky kraja a  jeho špecifiká. Mimokrajské akademické prostredie ponúka 
širšiu škálu pôsobností, ako aj skúseností s  riešením daných problémov v  rámci 
iných krajov. V neposlednom rade netreba zabúdať ani na zahraničné akademické 
prostredie, ktoré môže pôsobiť ako výrazný inovatívny prvok poskytujúci množstvo 
skúseností v celom spektre oblastí s prípravou a realizáciou stratégií a projektov. 

2. Mestá a obce v rámci TTSK: komunikácia a spolupráca s mestami a obcami v 
rámci TTSK v  procese prípravy a  realizácie projektov, zdieľanie skúseností z 
doterajších projektov, vzájomná pomoc a  zameranie sa na spoločný cieľ, ktorý 
bude tvoriť jeden komplexný celok v rámci kraja.

3. Štátne orgány poskytujúce NFP: komunikácia a  spolupráca s  riadiacimi 
orgánmi zastrešujúcimi jednotlivé operačné programy aktuálne pre programové 
obdobie 2014 – 2020 s možnosťou čerpania prostriedkov do roku 2023, metodické 
usmernenia v oblasti prípravy projektov a ich následnej realizácie. 

4. Organizácie v pôsobnosti TTSK: príprava projektových zámerov v synergickej 
koordinácii v  rámci tematických oblastí, ako napríklad školstvo, doprava, 
zdravotníctvo a iné. Spolupráca s organizáciami v pôsobnosti zriaďovateľa, ktorým 
je TTSK, ako sú stredné odborné školy, zdravotnícke zariadenia, domovy sociálnych 
služieb či kultúrne inštitúcie. 

5. Súkromný sektor: komunikácia a  spolupráca so súkromným sektorom na 
princípe B2B. Súkromný sektor tvoria potencionálni dodávatelia najlepších 
osvedčených technológií, s množstvom skúseností z praxe. 

6. Verejnosť: v  neposlednom rade netreba zabúdať ani na komunikáciu a 
spoluprácu s  verejnosťou, ktorá predstavuje výrazný prvok v  oblasti prípravy a 
realizácie jednotlivých projektov, pripomienkového procesu a  jej fokus na 
funkčnosť konečného výsledku pre užívateľa.

zdroj: vlastné spracovanie

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytváraní gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by sa mala prijať a využiť ofenzívna 
stratégia, a  to z  dôvodu, že  silné stránky prevažujú nad slabými a  príležitosti 
prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto kombinácia vytvára 
ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.

 Prvou z nosných oblastí kompetencií gestorského úradu TTSK a jej význam 
pri zbere a  využívaní údajov je oblasť efektívnej verejnej správy. Táto oblasť 
spoločenského života sa dotýka každého obyvateľa kraja, čo vytvára ideálny 
predpoklad pre zavádzanie smart riešení s cieľom efektívneho radenia a chodu 
správy kraja. V súčasnosti je poskytovanie služieb voči obyvateľom kraja na veľmi 
nízkej úrovni so zameraním sa na využívanie inteligentných riešení. Realitou na 
úradoch je zdĺhavý proces vybavovania potrebných potvrdení vo všetkých 
zastrešujúcich oblastiach, neefektívne využívanie ľudských zdrojov, zastaralé 
technické a technologické vybavenie, ako aj nízka úroveň využívania moderných 
inteligentných riešení, ktoré sú súčasťou bežného života. Verejná správa a  jej 
zameranie na poskytovanie služieb občanov si už dlhšie obdobie vyžaduje 
reformáciu zameranú predovšetkým na oblasť IKT. Cieľom koncepcie zavádzania 
Smart city v podmienkach TTSK by malo byť predovšetkým ukončenie tzv. „doby 
papierovej“, ktorá dominuje na úradoch od ich vzniku. Ako prejsť od doby 
papierovej do doby využívania inteligentných riešení, ktorých výsledky budú 
zreteľné v  priebehu niekoľkých mesiacov? Ktorých výsledky budú zreteľné u 
občanov na počkanie? Odpoveď je jednoduchá, TTSK musí pristúpiť k zavádzaniu 
smart riešení v  procese poskytovania služieb občanov, ktoré sú bežným 
štandardom v podnikateľskom sektore, ale aj napríklad v štátnej a verejnej správe 
u najbližších susedov ako je Poľsko, Česká republika či Maďarsko. Nie je potrebné 
vymýšľať nové riešenia, prechádzať zdĺhavým procesom testovania a 
implementácie. Je potrebné sa inšpirovať a aplikovať technické a technologické 
riešenia, ktoré našli svoje uplatnenie v rámci daného sektora.

 Ako príklady zavádzania efektívnej verejnej správy môžeme uviesť využívanie 
elektronického podpisu občanov, ktorý si hľadá cestu už niekoľko rokov aj na 
Slovensku, avšak častokrát bez úspechu. Dôraz je kladený predovšetkým na 
podnikateľské subjekty. Pre zvýšenie úrovne efektívnosti je potrebné zavádzať 
povinnosť využívania elektronického podpisu aj pri fyzických osobách. Zároveň sa 
v  rámci elektronizácie vynárajú možnosti využívania podpisovania formou 
biometrických údajov – odtlačok prsta, scan sietnice, scan tváre. Tieto formy sú už 
v dnešnej dobe často využívané mobilnými operátormi v podmienkach SR, ako aj 
bankovým sektorom. Výrobcovia mobilných zariadení ich aplikujú do väčšiny 
svojich zariadení, čo vytvára predpoklad na rýchlu a efektívnu implementáciu v 
procese verejnej správy, ako aj samotnej akceptácie z pohľadu širokej verejnosti 

ako konečného užívateľa. Slováci vnímajú odtlačky prstov a ďalšie metódy 
biometrického overovania ako bezpečnejšie a pohodlnejšie oproti tradičným 
metódam.

 Nesmieme zabúdať ani na poskytovanie relevantných a efektívnych údajov 
zo strany TTSK smerom k obyvateľom. V  súčasnosti sa za najefektívnejší spôsob 
šírenia informácii považuje informovanie prostredníctvom sociálnych sietí, resp. 
aplikačného rozhrania. Aplikačné rozhranie s  využívaním osobného konta 
vzťahujúceho sa na bytovú jednotku, resp. obyvateľa vytvára ideálny nástroj na 
poskytovanie a  získanie potrebných a  cielených informácii v  oboch smeroch. 
Obyvateľ by mal mať prístup k  údajom v  reálnom čase. Na druhej strane kraj 
získava údaje o  svojich obyvateľoch v  potrebnom množstve, môže vytvárať a 
modulovať poskytovanie služieb prostredníctvom aplikačného rozhrania, s cieľom 
budúceho komplexného outsourcingu poskytovaných služieb do on-line priestoru. 

 Príkladom dobrej a  zaužívanej praxe aj v  podmienkach SR sú technické 
riešenia spoločnosti MVI Technology, ktorá stojí za aplikačným rozhraním 
zameraným na regióny, ako aj jednotlivé mestá – ide o produkty CITIO a REGIO. 
Systém CITIO je spojovateľom, ktorý spojí mestský/obecný úrad s  obyvateľmi, 
podnikateľmi, turistami a študentmi.  Mesto, resp. obec získa ucelenú platformu, 
ktorá sa dá spustiť naraz, alebo je možné spúšťať ju postupne ako skladačku s 
maximálnym dôrazom na digitalizáciu procesov vo vnútri mesta, informovanosť a 
komunikáciu s ľuďmi, ktorí žijú v meste.  Občania si nájdu všetky životné situácie, 
informácie o úrade, majú aktuálne informácie o tom, čo robiť vo voľnom čase, vidia 
všetky projekty, môžu zaplatiť poplatky a  dane, komunikovať s  mestom a 
vyjadrovať svoj názor cez ankety, participatívny rozpočet, ak majú trvalé bydlisko v 
meste a môžu nahlásiť podnet na zlepšenie mesta prostredníctvom internetového 
portálu a mobilnej aplikácie. O dôležitých témach ich informujú push notifikácie, 
newsletter a rýchle správy.

 Na druhej strane platforma REGIO je postavená na najnovších technológi-
ach a skladá sa z niekoľkých modulových častí. Je možné ju nasadiť komplexne, 
postupne alebo niektoré časti napojiť na už existujúce riešenia. Krajská aplikácia 
pre občanov má v sebe funkcie, ktoré občan kraja využije v každodennom živote 
ako napríklad aktuality, podujatia, ktoré si môže vložiť do kalendára, nahlásenie 
podnetov pre zlepšenie svojho kraja, nájde si tam životné situácie, hlásenia, poho-
tovostné kontakty, získava personalizované notifikácie o témach, ktoré ho zaujíma-
jú a ak má občan trvalý pobyt, môže cez aplikáciu hlasovať a komunikovať s krajom 
pomocou modulu. Vyššie uvedené platformy REGIO a  CITIO je taktiež možné 
zosúladiť a prepojiť na mestskú, respektíve krajskú kartu občana prostredníctvom 
ktorej môžu občania využívať množstvo benefitov, používať ju ako platobnú kartu, 

V súčasnosti sú taktiež hlavnou témou rezervačné formuláre a ich funkčnosť v čase 
pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Cieľom rezervačných formulárov je 
minimalizovať zoskupovanie obyvateľstva na konkrétnom mieste, ktoré je 
spôsobené predovšetkým plošným testovaním. V 21. storočí v čase najvýraznejšieho 
rozkvetu využívania IKT s prepojením na uľahčovanie a zjednodušovanie procesov 
obyvateľstva, ako aj samospráv by sfunkčnenie rezervačného formuláru nemal 
predstavovať výrazný problém. Opak je však pravdou a  realita nám priniesla 
nekonečné pokusy spojené so sfunkčnením takýchto systémov, ako aj samotné 
prepojenie na systémy miest a obcí. Kľúčovým faktorom aj v tomto prípade ostáva 
nedostatočné využívanie dostupných dát a on-line riešení. 

Ako zefektívniť verejnú správu so zameraním na využívanie smart riešení v procese 
poskytovania služieb občanom a  získavania potrebných údajov s  cieľom ich 
následného využívania: 

1. Zvýšenie využívania elektronického podpisu fyzických a právnických osôb, 

2. Zavádzanie využívania biometrických údajov občanov, 

3. Implementácia  aplikačného rozhrania s  možnosťou využívania 
personalizovaného osobného konta obyvateľov, 

4. Poskytovanie informácií v  reálnom čase prostredníctvom využívania 
sociálnych sietí a on-line platforiem, 

5. Zavádzanie bezstykového vydávania potvrdení prostredníctvom využívania 
kioskov s cieľom zefektívniť využívanie ľudského kapitálu, 

6. Zavádzanie možnosti bezhotovostnej platby s ohľadom na štandardy 21. 
storočia – platba hodinkami, platba mobilom, platba otlačkom prsta,

7. Využívanie metód a  prvkov komunikácie s  občanmi založených na 
súčasných štandardoch s cieľom úplnej eliminácie listinnej komunikácie – 
on-line call, komunikácia prostredníctvom najvyužívanejších aplikačných 
rozhraní – WhatsApp, Messenger, Signal,

8. Zavádzanie možnosti on-line objednávania na konkrétny čas a úkon s 
cieľom eliminácie sústreďovania obyvateľstva na jednom mieste v súvislosti 
so šíriacim sa ochorením COVID-19.

Ďalšou z oblastí je oblasť zdravotníctva so zameraním predovšetkým na poskyto-
vanie ambulantnej zdravotnej  starostlivosti. Táto oblasť úzko súvisí s poskytovaním 
sociálnych služieb v DSS v rámci kraja.  V súčasnej dobe celosvetová prepojenosť 
prináša okrem benefitov aj nemalé riziká. Medzi hlavné patrí rýchle rozšírenie 

Silné stránky Slabé stránkyváha body spolu váha body spolu

Dostatočné pokrytie  
personálnych a 
odborných kapacít

Nízka miera 
produktivity a 
pridanej hodnoty

Inovačná schopnosť Nedostatočná 
prepojenosťZameranie na 

výsledok Nekompetentnosť
Kompetentnosť v 
rozhodujúcich 
oblastiach

Nedostatok 
investičného kapitálu

Jasná a jednoznačná 
formulácia stratégie 
a jej napĺňanie

Nedostatočné 
získavanie a 
spracovanie údajov

Autoritatívne 
postavenie útvaru

Nejasný strategický 
zámer

Spolu: Spolu:

0,10 5 0,5

0,15 7 1,05

0,35 7 2,45

0,15 6 0,9

0,20 5 1

0,05 8 0,4

1,00 6,3

0,25 3 0,75

0,05 5 0,25

0,15 4 0,6

0,20 7 1,4

0,25 6 1,5

0,10 3 0,3

1,00 4,8
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Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytvorení a implementácii krajskej aplikácie pre občanov TTSK by sa mala prijať a 
využiť stratégia spojenectva, a to z dôvodu, že  slabé stránky prevažujú nad silnými 
a zároveň  príležitosti prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto 
kombinácia vytvára ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.



V  zjednodušenom význame by úlohou novovzniknutého gestorského útvaru v 
pôsobnosti TTSK mal byť celý proces od prípravy projektových zámerov až po ich 
finálnu implementáciu s cieľom zapojenia do procesu odbornú, ako aj laickú vere-
jnosť. Široká komunikácia projektových zámerov počas celého procesu vytvára 
predpoklady na úspešnú, a hlavne vecnú realizáciu projektov. Veľa projektov ostáva 
nezrealizovaných aj napriek ich dobrej prvotnej idey, a to len z dôvodu neodbornej 
komunikácii. Cieľom a  úlohou útvaru je zabezpečenie realizácie SMART CITY 
stratégie kraja na národnej úrovni, či už v rámci zoskupenia samosprávnych krajov 
SK8, Združenia miest a obcí Slovenska alebo celospoločenskej úrovni. Postavenie a 
úlohy útvaru musia byť nezastupiteľné s  prideleným kompetenčným rámcom 
umožňujúcim zastrešenie realizácie Smart City stratégie.

Úlohou novovzniknutého gestorského úradu by malo byť prepojenie kompe-
tenčného rámca TTSK a koncepčného zavádzania smart prvkov so zameraním sa 
na jednotlivé oblasti spoločenského života v kraji. Kľúčový prvok gestorského úradu 
TTSK musí klásť dôraz na dostatočné administratívne, kompetenčné a  zákonné 
nástroje, prostredníctvom ktorých bude môcť zabezpečovať implementovanie 
záverov a opatrení strategických dokumentov na úrovni samosprávneho kraja, ako 
aj s celoslovenskou pôsobnosťou. Absencia regulačných a stimulačných nástrojov 
sa prejaví predovšetkým v  strate významu a dôležitosti vzniknutého odborného 
útvaru.  Kľúčový faktor úspešnosti útvaru budú zohrávať dostatočné personálne 
kapacity so zameraním na odbornosť v členení  podľa jednotlivých oblastí. 

Aj napriek skutočnosti, že kompetenčné právomoci TTSK sú vo výraznej miere 
oklieštené v  porovnaní s kompetenčnými právomocami miest a  obcí, výraznú 
úlohu musí zohrávať kompetenčný nástroj, ktorým je vydávanie súhlasu, stanoviska 
alebo vyjadrenia v  rámci pripomienkovacieho procesu so zameraním na všetky 
oblasti života kraja. Práve tu vidíme priestor a úlohu gestorského útvaru TTSK, avšak 
so zreteľom, aby všetky vydané stanoviská vychádzali z  už schválených kon-
cepčných a strategických dokumentov kraja. Gestorský útvar musí zohrávať úlohu 
multidisciplinárneho odborného útvaru, ktorý sa bude podieľať na príprave 
každého strategického dokumentu v rámci kraja. Cieľom takéhoto návrhu je, aby 
rozhodnutia vydávané a prijímané TTSK obsahovali podmienky, prostredníctvom 
ktorých je možné uložiť vykonávaciu povinnosť so zreteľom na fyzické, ako aj 
právnické osoby pôsobiace v rámci kraja v súlade so zákonnými podmienkami. Aj 
napriek obmedzeným právomociam a kompetenčnému rozsahu TTSK je možné 
vykonávať kroky s  cieľom zabezpečenia dodržiavania stanovených strategických 
cieľov.

Úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by malo byť predovšetkým zamera-
nie sa na oblasti verejného života ako doprava, vzdelávanie, zdravotníctvo, poskyto-
vanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb občanov v nadväznosti na efektívnu 
verejnú správu, kultúra a v neposlednom rade rozvoj kraja ako takého. Primárnou 
úlohou gestorského úradu musí byť taktiež získavanie údajov, ich vyhodnocovanie 
a následné poskytovanie pre rôzne sektory pôsobiace v rámci kraja – obyvateľstvo, 
akademický sektor, štátne organizácie (MIRRI, Riadiace orgány zastrešujúce riade-
nie európskych štrukturálnych a investičných fondov), mestá a obce na území TT 
SK, súkromný sektor a podnikateľský sektor.

SWOT analýza vytvorenia gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1.  Jednotlivým určeným faktorom boli následne priraďované 
bodové hodnoty v  rámci bodového rozpätia 1-10 bodov.  Na základe získaných 
bodových hodnôt a stanovenej váhovej úrovne došlo k výpočtu čiastkových súčinov 
v rámci jednotlivých kritérií pri všetkých oblastiach SWOT analýzy. Použitá metodi-
ka v rámci SWOT analýzy predstavuje zaužívaný štandard v rámci využívanie tejto 
analýzy.  Získané výsledky majú informatívny a  odporúčací charakter, avšak 
použitím iných analytických metód môžeme dospieť k rozdielnym interpretáciám 
dosiahnutých zistení.

 

zber vernostných bodov a iných modulovateľných funkcií v závislosti od potrieb a 
požiadaviek kraja, respektíve mesta.  Rezervačný systém by mal byť navrhnutý tak, 
aby ho mestá a obce jednoducho vedeli implementovať do každého webu za pár 
minút cez iframe alebo widget. Zároveň je potrebné, aby systém obsahoval všetky 
potrebné nastavenia a funkcionality, ako napríklad zvolenie miesta, času, termínu. 
Vytváranie prehľadnej evidencie jednotlivých občanov, sumarizáciu dosiahnutých 
výsledkov a  podobne. Technické riešenie na slovenskom trhu ponúkajú viaceré 
spoločnosti, medzi ktoré patrí aj už spomínaná spoločnosť MVI Technology. Po 
skončení pandémie je možné takéto systémy pretransformovať a využívať ich ako 
rezervačné formuláre pre potreby vybavovania špecifických úkonov.

SWOT analýza vytvorenia a implementácie krajskej aplikácie pre občanov TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1. Použitá metóda je založená na rovnakých princípoch ako 
pri predchádzajúcej SWOT analýze vytvorenia gestorského útvaru v  pôsobnosti 
TTSK.

ochorení naprieč celosvetovou populáciou. Potvrdením týchto rizík je súčasná pan-
demická situácia súvisiaca so šírením nového ochorenia COVID-19, ktorá zasiahla 
všetky krajiny sveta. Na jednej strane je to demografický vývoj, na druhej pokrok, či 
nové spôsoby diagnostiky a liečby, ktoré vytvárajú tlak na kvalitu starostlivosti a 
bezpečnosť pacienta vo všetkých častiach procesu jej poskytovania. Okrem inovácií 
v oblasti medicíny sú svetovým trendom zlepšovanie workflow-u v snahe redu-
kovať chyby a efektívne využívať zdroje zdravotnej starostlivosti. To zvyšuje priestor 
a tlak pre dôsledné a dôrazné zavedenie informačných a komunikačných tech-
nológií do procesov zdravotnej starostlivosti. Telemedicína je definovaná ako 
súčasť elektronizovaného zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych 
služieb na veľké vzdialenosti. Preto je pojem telemedicína niekedy popisovaný aj 
synonymom distančná medicína.

Telemedicína je využiteľná v núdzovej a intenzívnej starostlivosti, tak isto ako v 
starostlivosti o chronických pacientov. Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriava tele-
medicína sú dve, a to diaľkové monitorovanie a diaľková terapia. Vo svete je tele-
medicína etablovaná a prináša viditeľné benefity pre pacientov aj pre poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti. Naopak, na Slovensku je telemedicína relatívne 
mladá, začínajúca oblasť, ktorá naráža na finančné limity, znalosti, prípadne nepre-
bádané oblasti v našich podmienkach. Hlavným dôvodom nízkeho aplikovania 
telemedicínskych riešení a diaľkového monitoringu sú však absentujúce finančné 
zdroje v zdravotníctve, vzhľadom na nekategorizovanie týchto riešení pre možnosť 
uhrádzania daných výkonov zo strany poisťovní v oblasti telemedicínskych tech-
nológií, systémov a služieb. Okrem všeobecných výhod a možností aplikovania pre 
rôzne skupiny pacientov (deti, seniori, chronickí pacienti), môže byť práve v súčas-
nej náročnej situácii spojenej so šírením pandémie COVID-19 jedným z riešení, ako 
podporiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v rámci núdzového prípadne 
karanténneho stavu.

Priestor na využívanie telemedicínskeho systému ako jednu z foriem poskytovania 
zdravotnej starostlivosti sa vytvára predovšetkým so zreteľom na pacientov v DSS v 
rámci TT SK. Takéto riešenie bude mať za následok výraznú škálu pozitívnych fak-
torov, ako napríklad zníženie mobility seniorov predovšetkým v  čase pandémie, 
eliminácia počtu návštev ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s 
dôrazom na znižovanie zoskupovania sa obyvateľov v jednom mieste. Nesmieme 
zabúdať taktiež na výhody telemedicínskeho systému ako takého, ktorý vo výraznej 
miere znižuje náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pacienti sú liečení 
v domácom prostredí, čo sa vo výraznej miere prejavuje na čase rekonvalescencie, 
komunikácia pacient a doktor prebieha v čase potreby a získavania zdravotných 
údajov v  reálnom čase. Namerané hodnoty sú pomocou bluetooth technológie 
prenášané do prenosového HUBu, odkiaľ sú privátnou zabezpečenou sieťou odo-
slané do dohľadového centra. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k 
dispozícii lekárom a pacientom v reálnom čase.

Trvalá starostlivosť na diaľku, poskytovaná kvalifikovaným zdravotníckym personá-
lom, umožňuje podniknúť vhodné kroky v prípade potreby – počnúc zvýšením psy-
chického pohodlia pacienta a priamym dohľadom nad priebehom vzdialenej sta-
rostlivosti končiac. Pre pacienta poskytuje platforma možnosť prístupu k množstvu 
informácií, elektronickú registráciu, prístup k výsledkom testov a meraní, ale pre-
dovšetkým, mať neustály odborný dohľad nad vlastným zdravotným stavom bez 
toho, aby opustil domov.

Na slovenskom, ako aj zahraničnom trhu pôsobia vieceré spoločnosti zameriava-
júce sa na oblasť telemedicínskeho systému. Za zmienku stojí určite spoločnosť 
Goldmann Systems, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov a má niekoľkoročné 
skúsenosti s  implementáciou telemedicínskeho systému vrátane IKT riešenia, 
ktoré zohráva primárnu úlohu v oblasti telemedicíny. 

Nemennej dôležitou je  oblasť kultúry, športu a  vzdelávania. Tieto oblasti sú 
charakteristické predovšetkým obmedzenými možnosťami aplikácie smart riešení. 
Na druhej strane sa však vytvárajú mnohé príležitosti súvisiace so súčasnou pan-
demickou situáciou. Až súčasný stav nám naznačil smer napredovania a využívania 
smart riešení. Predovšetkým oblasť vzdelávania naznačila budúce smerovanie so 
zameraním na e-learning a dištančné vzdelávanie. Tu je potrebné sa zamerať na 
vytváranie dostatočných technických a technologických podmienok ako na strane 
škôl, tak aj na strane obyvateľstva.  Dištančné vzdelávanie na požadovanej úrovni si 
bude do budúcna vyžadovať väčšinové pokrytie vysoko-rýchlostnou sieťou 
optického internetu, aj do najodľahlejších oblastí. V  neposlednom rade školské 
zariadenia nie sú dostatočne technicky vybavené na dlhodobé dištančné 
vzdelávanie na všetkých úrovniach vzdelávania. 

V oblasti športu a kultúry je trendom zameranie sa na priblíženie týchto oblastí 
života až k dverám obyvateľom. Streamovanie športových a kultúrnych podujatí 
založeného na princípe „pay per view“ vytvára predpoklad na postupné obnovenie 
a  oživenie týchto oblastí života. Budúcnosť budú tvoriť kultúrne podujatia bez 
dotyku a  vo výraznej miere v  externom prostredí. Ako príklad môžeme uviesť 
napríklad Shakespearove slávnosti na Bratislavskom hrade, kde diváci sledujú 
kultúrne podujatia pod holým nebom, Biela noc, Korunovačné slávnosti, či externé 
vernisáže galérií Nedbalka, či Danubiana. Cieľom je dostať divákov a návštevníkov 
do priestoru, so zámerom eliminácie osobných stretnutí vo veľkom množstve. Táto 
oblasť je založená na kreativite jednotlivých organizácií a  usporiadateľov 
kultúrnych podujatí. 

V oblasti územného plánovania je potrebné vytárať priestor v rámci implementá-
cie stavebných projektových zámerov, ktorých vizualizáciu je možné prezentovať v 
čase návrhu. Takéto riešenie vytvára ideálny predpoklad pre zabezpečenie celospo-
ločenskej diskusie navrhovaného riešenia, ešte pred jej konkrétnou imple-
mentáciou. V  rámci tejto oblasti je možné využívať napríklad aplikačné riešenie 
CVIKER AR ktoré umožňuje sprostredkovať občanom výzor budúceho projektu a 
presne ukázať, ako zapadne do prostredia. Aplikačné riešenie je založené na inter-
pretácii virtuálnej reality začlenenej v reálnom priestore.  Rovnaký aplikačný základ 
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je možné využívať aj v procese obnovy kultúrnych pamiatok, respektíve ich prepoje-
nia na moderné prvky architektúry. Ďalšou z  možností je využívanie inštitútu 
súťažných návrhov uplatňujúceho predovšetkým pri voľných plochách a verejných 
priestranstvách.

1. Akademické prostredie: Odborná podpora akademického sektora v oblasti 
prípravy a  implementácie stratégie, prípravy projektových zámerov, v  oblasti 
realizácie projektov, poskytovanie odborných kapacít, začleňovanie študentov do 
procesu SMART CITY a  iné. Akademické prostredie môže pozostávať zo sektora 
vysokých škôl a univerzít sídliacich na území Trnavského samosprávneho kraja, ale 
aj mimo neho. Výhodou domáceho akademického prostredia je znalosť 
problematiky kraja a  jeho špecifiká. Mimokrajské akademické prostredie ponúka 
širšiu škálu pôsobností, ako aj skúseností s  riešením daných problémov v  rámci 
iných krajov. V neposlednom rade netreba zabúdať ani na zahraničné akademické 
prostredie, ktoré môže pôsobiť ako výrazný inovatívny prvok poskytujúci množstvo 
skúseností v celom spektre oblastí s prípravou a realizáciou stratégií a projektov. 

2. Mestá a obce v rámci TTSK: komunikácia a spolupráca s mestami a obcami v 
rámci TTSK v  procese prípravy a  realizácie projektov, zdieľanie skúseností z 
doterajších projektov, vzájomná pomoc a  zameranie sa na spoločný cieľ, ktorý 
bude tvoriť jeden komplexný celok v rámci kraja.

3. Štátne orgány poskytujúce NFP: komunikácia a  spolupráca s  riadiacimi 
orgánmi zastrešujúcimi jednotlivé operačné programy aktuálne pre programové 
obdobie 2014 – 2020 s možnosťou čerpania prostriedkov do roku 2023, metodické 
usmernenia v oblasti prípravy projektov a ich následnej realizácie. 

4. Organizácie v pôsobnosti TTSK: príprava projektových zámerov v synergickej 
koordinácii v  rámci tematických oblastí, ako napríklad školstvo, doprava, 
zdravotníctvo a iné. Spolupráca s organizáciami v pôsobnosti zriaďovateľa, ktorým 
je TTSK, ako sú stredné odborné školy, zdravotnícke zariadenia, domovy sociálnych 
služieb či kultúrne inštitúcie. 

5. Súkromný sektor: komunikácia a  spolupráca so súkromným sektorom na 
princípe B2B. Súkromný sektor tvoria potencionálni dodávatelia najlepších 
osvedčených technológií, s množstvom skúseností z praxe. 

6. Verejnosť: v  neposlednom rade netreba zabúdať ani na komunikáciu a 
spoluprácu s  verejnosťou, ktorá predstavuje výrazný prvok v  oblasti prípravy a 
realizácie jednotlivých projektov, pripomienkového procesu a  jej fokus na 
funkčnosť konečného výsledku pre užívateľa.

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytváraní gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by sa mala prijať a využiť ofenzívna 
stratégia, a  to z  dôvodu, že  silné stránky prevažujú nad slabými a  príležitosti 
prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto kombinácia vytvára 
ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.

 Prvou z nosných oblastí kompetencií gestorského úradu TTSK a jej význam 
pri zbere a  využívaní údajov je oblasť efektívnej verejnej správy. Táto oblasť 
spoločenského života sa dotýka každého obyvateľa kraja, čo vytvára ideálny 
predpoklad pre zavádzanie smart riešení s cieľom efektívneho radenia a chodu 
správy kraja. V súčasnosti je poskytovanie služieb voči obyvateľom kraja na veľmi 
nízkej úrovni so zameraním sa na využívanie inteligentných riešení. Realitou na 
úradoch je zdĺhavý proces vybavovania potrebných potvrdení vo všetkých 
zastrešujúcich oblastiach, neefektívne využívanie ľudských zdrojov, zastaralé 
technické a technologické vybavenie, ako aj nízka úroveň využívania moderných 
inteligentných riešení, ktoré sú súčasťou bežného života. Verejná správa a  jej 
zameranie na poskytovanie služieb občanov si už dlhšie obdobie vyžaduje 
reformáciu zameranú predovšetkým na oblasť IKT. Cieľom koncepcie zavádzania 
Smart city v podmienkach TTSK by malo byť predovšetkým ukončenie tzv. „doby 
papierovej“, ktorá dominuje na úradoch od ich vzniku. Ako prejsť od doby 
papierovej do doby využívania inteligentných riešení, ktorých výsledky budú 
zreteľné v  priebehu niekoľkých mesiacov? Ktorých výsledky budú zreteľné u 
občanov na počkanie? Odpoveď je jednoduchá, TTSK musí pristúpiť k zavádzaniu 
smart riešení v  procese poskytovania služieb občanov, ktoré sú bežným 
štandardom v podnikateľskom sektore, ale aj napríklad v štátnej a verejnej správe 
u najbližších susedov ako je Poľsko, Česká republika či Maďarsko. Nie je potrebné 
vymýšľať nové riešenia, prechádzať zdĺhavým procesom testovania a 
implementácie. Je potrebné sa inšpirovať a aplikovať technické a technologické 
riešenia, ktoré našli svoje uplatnenie v rámci daného sektora.

 Ako príklady zavádzania efektívnej verejnej správy môžeme uviesť využívanie 
elektronického podpisu občanov, ktorý si hľadá cestu už niekoľko rokov aj na 
Slovensku, avšak častokrát bez úspechu. Dôraz je kladený predovšetkým na 
podnikateľské subjekty. Pre zvýšenie úrovne efektívnosti je potrebné zavádzať 
povinnosť využívania elektronického podpisu aj pri fyzických osobách. Zároveň sa 
v  rámci elektronizácie vynárajú možnosti využívania podpisovania formou 
biometrických údajov – odtlačok prsta, scan sietnice, scan tváre. Tieto formy sú už 
v dnešnej dobe často využívané mobilnými operátormi v podmienkach SR, ako aj 
bankovým sektorom. Výrobcovia mobilných zariadení ich aplikujú do väčšiny 
svojich zariadení, čo vytvára predpoklad na rýchlu a efektívnu implementáciu v 
procese verejnej správy, ako aj samotnej akceptácie z pohľadu širokej verejnosti 

ako konečného užívateľa. Slováci vnímajú odtlačky prstov a ďalšie metódy 
biometrického overovania ako bezpečnejšie a pohodlnejšie oproti tradičným 
metódam.

 Nesmieme zabúdať ani na poskytovanie relevantných a efektívnych údajov 
zo strany TTSK smerom k obyvateľom. V  súčasnosti sa za najefektívnejší spôsob 
šírenia informácii považuje informovanie prostredníctvom sociálnych sietí, resp. 
aplikačného rozhrania. Aplikačné rozhranie s  využívaním osobného konta 
vzťahujúceho sa na bytovú jednotku, resp. obyvateľa vytvára ideálny nástroj na 
poskytovanie a  získanie potrebných a  cielených informácii v  oboch smeroch. 
Obyvateľ by mal mať prístup k  údajom v  reálnom čase. Na druhej strane kraj 
získava údaje o  svojich obyvateľoch v  potrebnom množstve, môže vytvárať a 
modulovať poskytovanie služieb prostredníctvom aplikačného rozhrania, s cieľom 
budúceho komplexného outsourcingu poskytovaných služieb do on-line priestoru. 

 Príkladom dobrej a  zaužívanej praxe aj v  podmienkach SR sú technické 
riešenia spoločnosti MVI Technology, ktorá stojí za aplikačným rozhraním 
zameraným na regióny, ako aj jednotlivé mestá – ide o produkty CITIO a REGIO. 
Systém CITIO je spojovateľom, ktorý spojí mestský/obecný úrad s  obyvateľmi, 
podnikateľmi, turistami a študentmi.  Mesto, resp. obec získa ucelenú platformu, 
ktorá sa dá spustiť naraz, alebo je možné spúšťať ju postupne ako skladačku s 
maximálnym dôrazom na digitalizáciu procesov vo vnútri mesta, informovanosť a 
komunikáciu s ľuďmi, ktorí žijú v meste.  Občania si nájdu všetky životné situácie, 
informácie o úrade, majú aktuálne informácie o tom, čo robiť vo voľnom čase, vidia 
všetky projekty, môžu zaplatiť poplatky a  dane, komunikovať s  mestom a 
vyjadrovať svoj názor cez ankety, participatívny rozpočet, ak majú trvalé bydlisko v 
meste a môžu nahlásiť podnet na zlepšenie mesta prostredníctvom internetového 
portálu a mobilnej aplikácie. O dôležitých témach ich informujú push notifikácie, 
newsletter a rýchle správy.

 Na druhej strane platforma REGIO je postavená na najnovších technológi-
ach a skladá sa z niekoľkých modulových častí. Je možné ju nasadiť komplexne, 
postupne alebo niektoré časti napojiť na už existujúce riešenia. Krajská aplikácia 
pre občanov má v sebe funkcie, ktoré občan kraja využije v každodennom živote 
ako napríklad aktuality, podujatia, ktoré si môže vložiť do kalendára, nahlásenie 
podnetov pre zlepšenie svojho kraja, nájde si tam životné situácie, hlásenia, poho-
tovostné kontakty, získava personalizované notifikácie o témach, ktoré ho zaujíma-
jú a ak má občan trvalý pobyt, môže cez aplikáciu hlasovať a komunikovať s krajom 
pomocou modulu. Vyššie uvedené platformy REGIO a  CITIO je taktiež možné 
zosúladiť a prepojiť na mestskú, respektíve krajskú kartu občana prostredníctvom 
ktorej môžu občania využívať množstvo benefitov, používať ju ako platobnú kartu, 

V súčasnosti sú taktiež hlavnou témou rezervačné formuláre a ich funkčnosť v čase 
pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Cieľom rezervačných formulárov je 
minimalizovať zoskupovanie obyvateľstva na konkrétnom mieste, ktoré je 
spôsobené predovšetkým plošným testovaním. V 21. storočí v čase najvýraznejšieho 
rozkvetu využívania IKT s prepojením na uľahčovanie a zjednodušovanie procesov 
obyvateľstva, ako aj samospráv by sfunkčnenie rezervačného formuláru nemal 
predstavovať výrazný problém. Opak je však pravdou a  realita nám priniesla 
nekonečné pokusy spojené so sfunkčnením takýchto systémov, ako aj samotné 
prepojenie na systémy miest a obcí. Kľúčovým faktorom aj v tomto prípade ostáva 
nedostatočné využívanie dostupných dát a on-line riešení. 

Ako zefektívniť verejnú správu so zameraním na využívanie smart riešení v procese 
poskytovania služieb občanom a  získavania potrebných údajov s  cieľom ich 
následného využívania: 

1. Zvýšenie využívania elektronického podpisu fyzických a právnických osôb, 

2. Zavádzanie využívania biometrických údajov občanov, 

3. Implementácia  aplikačného rozhrania s  možnosťou využívania 
personalizovaného osobného konta obyvateľov, 

4. Poskytovanie informácií v  reálnom čase prostredníctvom využívania 
sociálnych sietí a on-line platforiem, 

5. Zavádzanie bezstykového vydávania potvrdení prostredníctvom využívania 
kioskov s cieľom zefektívniť využívanie ľudského kapitálu, 

6. Zavádzanie možnosti bezhotovostnej platby s ohľadom na štandardy 21. 
storočia – platba hodinkami, platba mobilom, platba otlačkom prsta,

7. Využívanie metód a  prvkov komunikácie s  občanmi založených na 
súčasných štandardoch s cieľom úplnej eliminácie listinnej komunikácie – 
on-line call, komunikácia prostredníctvom najvyužívanejších aplikačných 
rozhraní – WhatsApp, Messenger, Signal,

8. Zavádzanie možnosti on-line objednávania na konkrétny čas a úkon s 
cieľom eliminácie sústreďovania obyvateľstva na jednom mieste v súvislosti 
so šíriacim sa ochorením COVID-19.

Ďalšou z oblastí je oblasť zdravotníctva so zameraním predovšetkým na poskyto-
vanie ambulantnej zdravotnej  starostlivosti. Táto oblasť úzko súvisí s poskytovaním 
sociálnych služieb v DSS v rámci kraja.  V súčasnej dobe celosvetová prepojenosť 
prináša okrem benefitov aj nemalé riziká. Medzi hlavné patrí rýchle rozšírenie 

Príležitosti Ohrozeniaváha body spolu váha body spolu

Využívanie smart 
riešení

Nízka zrozumiteľnosť 
riešenia

Využívanie 
potenciálu IKT

Nedostatočná 
prezentácia 
projektov

Rozvoj spolupráce Nedostupnosť 
údajov a informácií

Rozšírenie aplikácie 
koncepčných riešení

Vysoká miera 
korupcie

Efektívnejšie 
využívanie 
dostupných 
pracovných kapacít

Rýchlo meniace sa 
potreby a požiadavky 

Absencia 
obdobného riešenia

Dlhodobá návratnosť 

Spolu: Spolu:

0,25 6 1,5

0,15 5 0,75

0,15 4 0,6

0,15 5 0,75

0,05 4 0,2

0,05 4 0,2

1,00 5,0

0,15 7 1,05

0,05 5 0,25

0,25 4 1,0

0,20 3 0,60

0,20 5 1,0

0,15 4 0,6

1,00 4,5

Širokospektrálna 
pôsobnosť útvaru

Dostupnosť 
nenávratných 
finančných 
prostriedkov 

0,10 5 0,5

0,10 5 0,5
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Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytvorení a implementácii krajskej aplikácie pre občanov TTSK by sa mala prijať a 
využiť stratégia spojenectva, a to z dôvodu, že  slabé stránky prevažujú nad silnými 
a zároveň  príležitosti prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto 
kombinácia vytvára ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.



V  zjednodušenom význame by úlohou novovzniknutého gestorského útvaru v 
pôsobnosti TTSK mal byť celý proces od prípravy projektových zámerov až po ich 
finálnu implementáciu s cieľom zapojenia do procesu odbornú, ako aj laickú vere-
jnosť. Široká komunikácia projektových zámerov počas celého procesu vytvára 
predpoklady na úspešnú, a hlavne vecnú realizáciu projektov. Veľa projektov ostáva 
nezrealizovaných aj napriek ich dobrej prvotnej idey, a to len z dôvodu neodbornej 
komunikácii. Cieľom a  úlohou útvaru je zabezpečenie realizácie SMART CITY 
stratégie kraja na národnej úrovni, či už v rámci zoskupenia samosprávnych krajov 
SK8, Združenia miest a obcí Slovenska alebo celospoločenskej úrovni. Postavenie a 
úlohy útvaru musia byť nezastupiteľné s  prideleným kompetenčným rámcom 
umožňujúcim zastrešenie realizácie Smart City stratégie.

Úlohou novovzniknutého gestorského úradu by malo byť prepojenie kompe-
tenčného rámca TTSK a koncepčného zavádzania smart prvkov so zameraním sa 
na jednotlivé oblasti spoločenského života v kraji. Kľúčový prvok gestorského úradu 
TTSK musí klásť dôraz na dostatočné administratívne, kompetenčné a  zákonné 
nástroje, prostredníctvom ktorých bude môcť zabezpečovať implementovanie 
záverov a opatrení strategických dokumentov na úrovni samosprávneho kraja, ako 
aj s celoslovenskou pôsobnosťou. Absencia regulačných a stimulačných nástrojov 
sa prejaví predovšetkým v  strate významu a dôležitosti vzniknutého odborného 
útvaru.  Kľúčový faktor úspešnosti útvaru budú zohrávať dostatočné personálne 
kapacity so zameraním na odbornosť v členení  podľa jednotlivých oblastí. 

Aj napriek skutočnosti, že kompetenčné právomoci TTSK sú vo výraznej miere 
oklieštené v  porovnaní s kompetenčnými právomocami miest a  obcí, výraznú 
úlohu musí zohrávať kompetenčný nástroj, ktorým je vydávanie súhlasu, stanoviska 
alebo vyjadrenia v  rámci pripomienkovacieho procesu so zameraním na všetky 
oblasti života kraja. Práve tu vidíme priestor a úlohu gestorského útvaru TTSK, avšak 
so zreteľom, aby všetky vydané stanoviská vychádzali z  už schválených kon-
cepčných a strategických dokumentov kraja. Gestorský útvar musí zohrávať úlohu 
multidisciplinárneho odborného útvaru, ktorý sa bude podieľať na príprave 
každého strategického dokumentu v rámci kraja. Cieľom takéhoto návrhu je, aby 
rozhodnutia vydávané a prijímané TTSK obsahovali podmienky, prostredníctvom 
ktorých je možné uložiť vykonávaciu povinnosť so zreteľom na fyzické, ako aj 
právnické osoby pôsobiace v rámci kraja v súlade so zákonnými podmienkami. Aj 
napriek obmedzeným právomociam a kompetenčnému rozsahu TTSK je možné 
vykonávať kroky s  cieľom zabezpečenia dodržiavania stanovených strategických 
cieľov.

Úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by malo byť predovšetkým zamera-
nie sa na oblasti verejného života ako doprava, vzdelávanie, zdravotníctvo, poskyto-
vanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb občanov v nadväznosti na efektívnu 
verejnú správu, kultúra a v neposlednom rade rozvoj kraja ako takého. Primárnou 
úlohou gestorského úradu musí byť taktiež získavanie údajov, ich vyhodnocovanie 
a následné poskytovanie pre rôzne sektory pôsobiace v rámci kraja – obyvateľstvo, 
akademický sektor, štátne organizácie (MIRRI, Riadiace orgány zastrešujúce riade-
nie európskych štrukturálnych a investičných fondov), mestá a obce na území TT 
SK, súkromný sektor a podnikateľský sektor.

SWOT analýza vytvorenia gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1.  Jednotlivým určeným faktorom boli následne priraďované 
bodové hodnoty v  rámci bodového rozpätia 1-10 bodov.  Na základe získaných 
bodových hodnôt a stanovenej váhovej úrovne došlo k výpočtu čiastkových súčinov 
v rámci jednotlivých kritérií pri všetkých oblastiach SWOT analýzy. Použitá metodi-
ka v rámci SWOT analýzy predstavuje zaužívaný štandard v rámci využívanie tejto 
analýzy.  Získané výsledky majú informatívny a  odporúčací charakter, avšak 
použitím iných analytických metód môžeme dospieť k rozdielnym interpretáciám 
dosiahnutých zistení.

 

zber vernostných bodov a iných modulovateľných funkcií v závislosti od potrieb a 
požiadaviek kraja, respektíve mesta.  Rezervačný systém by mal byť navrhnutý tak, 
aby ho mestá a obce jednoducho vedeli implementovať do každého webu za pár 
minút cez iframe alebo widget. Zároveň je potrebné, aby systém obsahoval všetky 
potrebné nastavenia a funkcionality, ako napríklad zvolenie miesta, času, termínu. 
Vytváranie prehľadnej evidencie jednotlivých občanov, sumarizáciu dosiahnutých 
výsledkov a  podobne. Technické riešenie na slovenskom trhu ponúkajú viaceré 
spoločnosti, medzi ktoré patrí aj už spomínaná spoločnosť MVI Technology. Po 
skončení pandémie je možné takéto systémy pretransformovať a využívať ich ako 
rezervačné formuláre pre potreby vybavovania špecifických úkonov.

SWOT analýza vytvorenia a implementácie krajskej aplikácie pre občanov TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1. Použitá metóda je založená na rovnakých princípoch ako 
pri predchádzajúcej SWOT analýze vytvorenia gestorského útvaru v  pôsobnosti 
TTSK.

ochorení naprieč celosvetovou populáciou. Potvrdením týchto rizík je súčasná pan-
demická situácia súvisiaca so šírením nového ochorenia COVID-19, ktorá zasiahla 
všetky krajiny sveta. Na jednej strane je to demografický vývoj, na druhej pokrok, či 
nové spôsoby diagnostiky a liečby, ktoré vytvárajú tlak na kvalitu starostlivosti a 
bezpečnosť pacienta vo všetkých častiach procesu jej poskytovania. Okrem inovácií 
v oblasti medicíny sú svetovým trendom zlepšovanie workflow-u v snahe redu-
kovať chyby a efektívne využívať zdroje zdravotnej starostlivosti. To zvyšuje priestor 
a tlak pre dôsledné a dôrazné zavedenie informačných a komunikačných tech-
nológií do procesov zdravotnej starostlivosti. Telemedicína je definovaná ako 
súčasť elektronizovaného zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych 
služieb na veľké vzdialenosti. Preto je pojem telemedicína niekedy popisovaný aj 
synonymom distančná medicína.

Telemedicína je využiteľná v núdzovej a intenzívnej starostlivosti, tak isto ako v 
starostlivosti o chronických pacientov. Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriava tele-
medicína sú dve, a to diaľkové monitorovanie a diaľková terapia. Vo svete je tele-
medicína etablovaná a prináša viditeľné benefity pre pacientov aj pre poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti. Naopak, na Slovensku je telemedicína relatívne 
mladá, začínajúca oblasť, ktorá naráža na finančné limity, znalosti, prípadne nepre-
bádané oblasti v našich podmienkach. Hlavným dôvodom nízkeho aplikovania 
telemedicínskych riešení a diaľkového monitoringu sú však absentujúce finančné 
zdroje v zdravotníctve, vzhľadom na nekategorizovanie týchto riešení pre možnosť 
uhrádzania daných výkonov zo strany poisťovní v oblasti telemedicínskych tech-
nológií, systémov a služieb. Okrem všeobecných výhod a možností aplikovania pre 
rôzne skupiny pacientov (deti, seniori, chronickí pacienti), môže byť práve v súčas-
nej náročnej situácii spojenej so šírením pandémie COVID-19 jedným z riešení, ako 
podporiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v rámci núdzového prípadne 
karanténneho stavu.

Priestor na využívanie telemedicínskeho systému ako jednu z foriem poskytovania 
zdravotnej starostlivosti sa vytvára predovšetkým so zreteľom na pacientov v DSS v 
rámci TT SK. Takéto riešenie bude mať za následok výraznú škálu pozitívnych fak-
torov, ako napríklad zníženie mobility seniorov predovšetkým v  čase pandémie, 
eliminácia počtu návštev ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s 
dôrazom na znižovanie zoskupovania sa obyvateľov v jednom mieste. Nesmieme 
zabúdať taktiež na výhody telemedicínskeho systému ako takého, ktorý vo výraznej 
miere znižuje náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pacienti sú liečení 
v domácom prostredí, čo sa vo výraznej miere prejavuje na čase rekonvalescencie, 
komunikácia pacient a doktor prebieha v čase potreby a získavania zdravotných 
údajov v  reálnom čase. Namerané hodnoty sú pomocou bluetooth technológie 
prenášané do prenosového HUBu, odkiaľ sú privátnou zabezpečenou sieťou odo-
slané do dohľadového centra. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k 
dispozícii lekárom a pacientom v reálnom čase.

Trvalá starostlivosť na diaľku, poskytovaná kvalifikovaným zdravotníckym personá-
lom, umožňuje podniknúť vhodné kroky v prípade potreby – počnúc zvýšením psy-
chického pohodlia pacienta a priamym dohľadom nad priebehom vzdialenej sta-
rostlivosti končiac. Pre pacienta poskytuje platforma možnosť prístupu k množstvu 
informácií, elektronickú registráciu, prístup k výsledkom testov a meraní, ale pre-
dovšetkým, mať neustály odborný dohľad nad vlastným zdravotným stavom bez 
toho, aby opustil domov.

Na slovenskom, ako aj zahraničnom trhu pôsobia vieceré spoločnosti zameriava-
júce sa na oblasť telemedicínskeho systému. Za zmienku stojí určite spoločnosť 
Goldmann Systems, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov a má niekoľkoročné 
skúsenosti s  implementáciou telemedicínskeho systému vrátane IKT riešenia, 
ktoré zohráva primárnu úlohu v oblasti telemedicíny. 

Nemennej dôležitou je  oblasť kultúry, športu a  vzdelávania. Tieto oblasti sú 
charakteristické predovšetkým obmedzenými možnosťami aplikácie smart riešení. 
Na druhej strane sa však vytvárajú mnohé príležitosti súvisiace so súčasnou pan-
demickou situáciou. Až súčasný stav nám naznačil smer napredovania a využívania 
smart riešení. Predovšetkým oblasť vzdelávania naznačila budúce smerovanie so 
zameraním na e-learning a dištančné vzdelávanie. Tu je potrebné sa zamerať na 
vytváranie dostatočných technických a technologických podmienok ako na strane 
škôl, tak aj na strane obyvateľstva.  Dištančné vzdelávanie na požadovanej úrovni si 
bude do budúcna vyžadovať väčšinové pokrytie vysoko-rýchlostnou sieťou 
optického internetu, aj do najodľahlejších oblastí. V  neposlednom rade školské 
zariadenia nie sú dostatočne technicky vybavené na dlhodobé dištančné 
vzdelávanie na všetkých úrovniach vzdelávania. 

V oblasti športu a kultúry je trendom zameranie sa na priblíženie týchto oblastí 
života až k dverám obyvateľom. Streamovanie športových a kultúrnych podujatí 
založeného na princípe „pay per view“ vytvára predpoklad na postupné obnovenie 
a  oživenie týchto oblastí života. Budúcnosť budú tvoriť kultúrne podujatia bez 
dotyku a  vo výraznej miere v  externom prostredí. Ako príklad môžeme uviesť 
napríklad Shakespearove slávnosti na Bratislavskom hrade, kde diváci sledujú 
kultúrne podujatia pod holým nebom, Biela noc, Korunovačné slávnosti, či externé 
vernisáže galérií Nedbalka, či Danubiana. Cieľom je dostať divákov a návštevníkov 
do priestoru, so zámerom eliminácie osobných stretnutí vo veľkom množstve. Táto 
oblasť je založená na kreativite jednotlivých organizácií a  usporiadateľov 
kultúrnych podujatí. 

V oblasti územného plánovania je potrebné vytárať priestor v rámci implementá-
cie stavebných projektových zámerov, ktorých vizualizáciu je možné prezentovať v 
čase návrhu. Takéto riešenie vytvára ideálny predpoklad pre zabezpečenie celospo-
ločenskej diskusie navrhovaného riešenia, ešte pred jej konkrétnou imple-
mentáciou. V  rámci tejto oblasti je možné využívať napríklad aplikačné riešenie 
CVIKER AR ktoré umožňuje sprostredkovať občanom výzor budúceho projektu a 
presne ukázať, ako zapadne do prostredia. Aplikačné riešenie je založené na inter-
pretácii virtuálnej reality začlenenej v reálnom priestore.  Rovnaký aplikačný základ 

je možné využívať aj v procese obnovy kultúrnych pamiatok, respektíve ich prepoje-
nia na moderné prvky architektúry. Ďalšou z  možností je využívanie inštitútu 
súťažných návrhov uplatňujúceho predovšetkým pri voľných plochách a verejných 
priestranstvách.

1. Akademické prostredie: Odborná podpora akademického sektora v oblasti 
prípravy a  implementácie stratégie, prípravy projektových zámerov, v  oblasti 
realizácie projektov, poskytovanie odborných kapacít, začleňovanie študentov do 
procesu SMART CITY a  iné. Akademické prostredie môže pozostávať zo sektora 
vysokých škôl a univerzít sídliacich na území Trnavského samosprávneho kraja, ale 
aj mimo neho. Výhodou domáceho akademického prostredia je znalosť 
problematiky kraja a  jeho špecifiká. Mimokrajské akademické prostredie ponúka 
širšiu škálu pôsobností, ako aj skúseností s  riešením daných problémov v  rámci 
iných krajov. V neposlednom rade netreba zabúdať ani na zahraničné akademické 
prostredie, ktoré môže pôsobiť ako výrazný inovatívny prvok poskytujúci množstvo 
skúseností v celom spektre oblastí s prípravou a realizáciou stratégií a projektov. 

2. Mestá a obce v rámci TTSK: komunikácia a spolupráca s mestami a obcami v 
rámci TTSK v  procese prípravy a  realizácie projektov, zdieľanie skúseností z 
doterajších projektov, vzájomná pomoc a  zameranie sa na spoločný cieľ, ktorý 
bude tvoriť jeden komplexný celok v rámci kraja.

3. Štátne orgány poskytujúce NFP: komunikácia a  spolupráca s  riadiacimi 
orgánmi zastrešujúcimi jednotlivé operačné programy aktuálne pre programové 
obdobie 2014 – 2020 s možnosťou čerpania prostriedkov do roku 2023, metodické 
usmernenia v oblasti prípravy projektov a ich následnej realizácie. 

4. Organizácie v pôsobnosti TTSK: príprava projektových zámerov v synergickej 
koordinácii v  rámci tematických oblastí, ako napríklad školstvo, doprava, 
zdravotníctvo a iné. Spolupráca s organizáciami v pôsobnosti zriaďovateľa, ktorým 
je TTSK, ako sú stredné odborné školy, zdravotnícke zariadenia, domovy sociálnych 
služieb či kultúrne inštitúcie. 

5. Súkromný sektor: komunikácia a  spolupráca so súkromným sektorom na 
princípe B2B. Súkromný sektor tvoria potencionálni dodávatelia najlepších 
osvedčených technológií, s množstvom skúseností z praxe. 

6. Verejnosť: v  neposlednom rade netreba zabúdať ani na komunikáciu a 
spoluprácu s  verejnosťou, ktorá predstavuje výrazný prvok v  oblasti prípravy a 
realizácie jednotlivých projektov, pripomienkového procesu a  jej fokus na 
funkčnosť konečného výsledku pre užívateľa.

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytváraní gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by sa mala prijať a využiť ofenzívna 
stratégia, a  to z  dôvodu, že  silné stránky prevažujú nad slabými a  príležitosti 
prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto kombinácia vytvára 
ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.

 Prvou z nosných oblastí kompetencií gestorského úradu TTSK a jej význam 
pri zbere a  využívaní údajov je oblasť efektívnej verejnej správy. Táto oblasť 
spoločenského života sa dotýka každého obyvateľa kraja, čo vytvára ideálny 
predpoklad pre zavádzanie smart riešení s cieľom efektívneho radenia a chodu 
správy kraja. V súčasnosti je poskytovanie služieb voči obyvateľom kraja na veľmi 
nízkej úrovni so zameraním sa na využívanie inteligentných riešení. Realitou na 
úradoch je zdĺhavý proces vybavovania potrebných potvrdení vo všetkých 
zastrešujúcich oblastiach, neefektívne využívanie ľudských zdrojov, zastaralé 
technické a technologické vybavenie, ako aj nízka úroveň využívania moderných 
inteligentných riešení, ktoré sú súčasťou bežného života. Verejná správa a  jej 
zameranie na poskytovanie služieb občanov si už dlhšie obdobie vyžaduje 
reformáciu zameranú predovšetkým na oblasť IKT. Cieľom koncepcie zavádzania 
Smart city v podmienkach TTSK by malo byť predovšetkým ukončenie tzv. „doby 
papierovej“, ktorá dominuje na úradoch od ich vzniku. Ako prejsť od doby 
papierovej do doby využívania inteligentných riešení, ktorých výsledky budú 
zreteľné v  priebehu niekoľkých mesiacov? Ktorých výsledky budú zreteľné u 
občanov na počkanie? Odpoveď je jednoduchá, TTSK musí pristúpiť k zavádzaniu 
smart riešení v  procese poskytovania služieb občanov, ktoré sú bežným 
štandardom v podnikateľskom sektore, ale aj napríklad v štátnej a verejnej správe 
u najbližších susedov ako je Poľsko, Česká republika či Maďarsko. Nie je potrebné 
vymýšľať nové riešenia, prechádzať zdĺhavým procesom testovania a 
implementácie. Je potrebné sa inšpirovať a aplikovať technické a technologické 
riešenia, ktoré našli svoje uplatnenie v rámci daného sektora.

 Ako príklady zavádzania efektívnej verejnej správy môžeme uviesť využívanie 
elektronického podpisu občanov, ktorý si hľadá cestu už niekoľko rokov aj na 
Slovensku, avšak častokrát bez úspechu. Dôraz je kladený predovšetkým na 
podnikateľské subjekty. Pre zvýšenie úrovne efektívnosti je potrebné zavádzať 
povinnosť využívania elektronického podpisu aj pri fyzických osobách. Zároveň sa 
v  rámci elektronizácie vynárajú možnosti využívania podpisovania formou 
biometrických údajov – odtlačok prsta, scan sietnice, scan tváre. Tieto formy sú už 
v dnešnej dobe často využívané mobilnými operátormi v podmienkach SR, ako aj 
bankovým sektorom. Výrobcovia mobilných zariadení ich aplikujú do väčšiny 
svojich zariadení, čo vytvára predpoklad na rýchlu a efektívnu implementáciu v 
procese verejnej správy, ako aj samotnej akceptácie z pohľadu širokej verejnosti 

ako konečného užívateľa. Slováci vnímajú odtlačky prstov a ďalšie metódy 
biometrického overovania ako bezpečnejšie a pohodlnejšie oproti tradičným 
metódam.

 Nesmieme zabúdať ani na poskytovanie relevantných a efektívnych údajov 
zo strany TTSK smerom k obyvateľom. V  súčasnosti sa za najefektívnejší spôsob 
šírenia informácii považuje informovanie prostredníctvom sociálnych sietí, resp. 
aplikačného rozhrania. Aplikačné rozhranie s  využívaním osobného konta 
vzťahujúceho sa na bytovú jednotku, resp. obyvateľa vytvára ideálny nástroj na 
poskytovanie a  získanie potrebných a  cielených informácii v  oboch smeroch. 
Obyvateľ by mal mať prístup k  údajom v  reálnom čase. Na druhej strane kraj 
získava údaje o  svojich obyvateľoch v  potrebnom množstve, môže vytvárať a 
modulovať poskytovanie služieb prostredníctvom aplikačného rozhrania, s cieľom 
budúceho komplexného outsourcingu poskytovaných služieb do on-line priestoru. 

 Príkladom dobrej a  zaužívanej praxe aj v  podmienkach SR sú technické 
riešenia spoločnosti MVI Technology, ktorá stojí za aplikačným rozhraním 
zameraným na regióny, ako aj jednotlivé mestá – ide o produkty CITIO a REGIO. 
Systém CITIO je spojovateľom, ktorý spojí mestský/obecný úrad s  obyvateľmi, 
podnikateľmi, turistami a študentmi.  Mesto, resp. obec získa ucelenú platformu, 
ktorá sa dá spustiť naraz, alebo je možné spúšťať ju postupne ako skladačku s 
maximálnym dôrazom na digitalizáciu procesov vo vnútri mesta, informovanosť a 
komunikáciu s ľuďmi, ktorí žijú v meste.  Občania si nájdu všetky životné situácie, 
informácie o úrade, majú aktuálne informácie o tom, čo robiť vo voľnom čase, vidia 
všetky projekty, môžu zaplatiť poplatky a  dane, komunikovať s  mestom a 
vyjadrovať svoj názor cez ankety, participatívny rozpočet, ak majú trvalé bydlisko v 
meste a môžu nahlásiť podnet na zlepšenie mesta prostredníctvom internetového 
portálu a mobilnej aplikácie. O dôležitých témach ich informujú push notifikácie, 
newsletter a rýchle správy.

 Na druhej strane platforma REGIO je postavená na najnovších technológi-
ach a skladá sa z niekoľkých modulových častí. Je možné ju nasadiť komplexne, 
postupne alebo niektoré časti napojiť na už existujúce riešenia. Krajská aplikácia 
pre občanov má v sebe funkcie, ktoré občan kraja využije v každodennom živote 
ako napríklad aktuality, podujatia, ktoré si môže vložiť do kalendára, nahlásenie 
podnetov pre zlepšenie svojho kraja, nájde si tam životné situácie, hlásenia, poho-
tovostné kontakty, získava personalizované notifikácie o témach, ktoré ho zaujíma-
jú a ak má občan trvalý pobyt, môže cez aplikáciu hlasovať a komunikovať s krajom 
pomocou modulu. Vyššie uvedené platformy REGIO a  CITIO je taktiež možné 
zosúladiť a prepojiť na mestskú, respektíve krajskú kartu občana prostredníctvom 
ktorej môžu občania využívať množstvo benefitov, používať ju ako platobnú kartu, 

V súčasnosti sú taktiež hlavnou témou rezervačné formuláre a ich funkčnosť v čase 
pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Cieľom rezervačných formulárov je 
minimalizovať zoskupovanie obyvateľstva na konkrétnom mieste, ktoré je 
spôsobené predovšetkým plošným testovaním. V 21. storočí v čase najvýraznejšieho 
rozkvetu využívania IKT s prepojením na uľahčovanie a zjednodušovanie procesov 
obyvateľstva, ako aj samospráv by sfunkčnenie rezervačného formuláru nemal 
predstavovať výrazný problém. Opak je však pravdou a  realita nám priniesla 
nekonečné pokusy spojené so sfunkčnením takýchto systémov, ako aj samotné 
prepojenie na systémy miest a obcí. Kľúčovým faktorom aj v tomto prípade ostáva 
nedostatočné využívanie dostupných dát a on-line riešení. 

Ako zefektívniť verejnú správu so zameraním na využívanie smart riešení v procese 
poskytovania služieb občanom a  získavania potrebných údajov s  cieľom ich 
následného využívania: 

1. Zvýšenie využívania elektronického podpisu fyzických a právnických osôb, 

2. Zavádzanie využívania biometrických údajov občanov, 

3. Implementácia  aplikačného rozhrania s  možnosťou využívania 
personalizovaného osobného konta obyvateľov, 

4. Poskytovanie informácií v  reálnom čase prostredníctvom využívania 
sociálnych sietí a on-line platforiem, 

5. Zavádzanie bezstykového vydávania potvrdení prostredníctvom využívania 
kioskov s cieľom zefektívniť využívanie ľudského kapitálu, 

6. Zavádzanie možnosti bezhotovostnej platby s ohľadom na štandardy 21. 
storočia – platba hodinkami, platba mobilom, platba otlačkom prsta,

7. Využívanie metód a  prvkov komunikácie s  občanmi založených na 
súčasných štandardoch s cieľom úplnej eliminácie listinnej komunikácie – 
on-line call, komunikácia prostredníctvom najvyužívanejších aplikačných 
rozhraní – WhatsApp, Messenger, Signal,

8. Zavádzanie možnosti on-line objednávania na konkrétny čas a úkon s 
cieľom eliminácie sústreďovania obyvateľstva na jednom mieste v súvislosti 
so šíriacim sa ochorením COVID-19.

Ďalšou z oblastí je oblasť zdravotníctva so zameraním predovšetkým na poskyto-
vanie ambulantnej zdravotnej  starostlivosti. Táto oblasť úzko súvisí s poskytovaním 
sociálnych služieb v DSS v rámci kraja.  V súčasnej dobe celosvetová prepojenosť 
prináša okrem benefitov aj nemalé riziká. Medzi hlavné patrí rýchle rozšírenie 
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Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytvorení a implementácii krajskej aplikácie pre občanov TTSK by sa mala prijať a 
využiť stratégia spojenectva, a to z dôvodu, že  slabé stránky prevažujú nad silnými 
a zároveň  príležitosti prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto 
kombinácia vytvára ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.



V  zjednodušenom význame by úlohou novovzniknutého gestorského útvaru v 
pôsobnosti TTSK mal byť celý proces od prípravy projektových zámerov až po ich 
finálnu implementáciu s cieľom zapojenia do procesu odbornú, ako aj laickú vere-
jnosť. Široká komunikácia projektových zámerov počas celého procesu vytvára 
predpoklady na úspešnú, a hlavne vecnú realizáciu projektov. Veľa projektov ostáva 
nezrealizovaných aj napriek ich dobrej prvotnej idey, a to len z dôvodu neodbornej 
komunikácii. Cieľom a  úlohou útvaru je zabezpečenie realizácie SMART CITY 
stratégie kraja na národnej úrovni, či už v rámci zoskupenia samosprávnych krajov 
SK8, Združenia miest a obcí Slovenska alebo celospoločenskej úrovni. Postavenie a 
úlohy útvaru musia byť nezastupiteľné s  prideleným kompetenčným rámcom 
umožňujúcim zastrešenie realizácie Smart City stratégie.

Úlohou novovzniknutého gestorského úradu by malo byť prepojenie kompe-
tenčného rámca TTSK a koncepčného zavádzania smart prvkov so zameraním sa 
na jednotlivé oblasti spoločenského života v kraji. Kľúčový prvok gestorského úradu 
TTSK musí klásť dôraz na dostatočné administratívne, kompetenčné a  zákonné 
nástroje, prostredníctvom ktorých bude môcť zabezpečovať implementovanie 
záverov a opatrení strategických dokumentov na úrovni samosprávneho kraja, ako 
aj s celoslovenskou pôsobnosťou. Absencia regulačných a stimulačných nástrojov 
sa prejaví predovšetkým v  strate významu a dôležitosti vzniknutého odborného 
útvaru.  Kľúčový faktor úspešnosti útvaru budú zohrávať dostatočné personálne 
kapacity so zameraním na odbornosť v členení  podľa jednotlivých oblastí. 

Aj napriek skutočnosti, že kompetenčné právomoci TTSK sú vo výraznej miere 
oklieštené v  porovnaní s kompetenčnými právomocami miest a  obcí, výraznú 
úlohu musí zohrávať kompetenčný nástroj, ktorým je vydávanie súhlasu, stanoviska 
alebo vyjadrenia v  rámci pripomienkovacieho procesu so zameraním na všetky 
oblasti života kraja. Práve tu vidíme priestor a úlohu gestorského útvaru TTSK, avšak 
so zreteľom, aby všetky vydané stanoviská vychádzali z  už schválených kon-
cepčných a strategických dokumentov kraja. Gestorský útvar musí zohrávať úlohu 
multidisciplinárneho odborného útvaru, ktorý sa bude podieľať na príprave 
každého strategického dokumentu v rámci kraja. Cieľom takéhoto návrhu je, aby 
rozhodnutia vydávané a prijímané TTSK obsahovali podmienky, prostredníctvom 
ktorých je možné uložiť vykonávaciu povinnosť so zreteľom na fyzické, ako aj 
právnické osoby pôsobiace v rámci kraja v súlade so zákonnými podmienkami. Aj 
napriek obmedzeným právomociam a kompetenčnému rozsahu TTSK je možné 
vykonávať kroky s  cieľom zabezpečenia dodržiavania stanovených strategických 
cieľov.

Úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by malo byť predovšetkým zamera-
nie sa na oblasti verejného života ako doprava, vzdelávanie, zdravotníctvo, poskyto-
vanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb občanov v nadväznosti na efektívnu 
verejnú správu, kultúra a v neposlednom rade rozvoj kraja ako takého. Primárnou 
úlohou gestorského úradu musí byť taktiež získavanie údajov, ich vyhodnocovanie 
a následné poskytovanie pre rôzne sektory pôsobiace v rámci kraja – obyvateľstvo, 
akademický sektor, štátne organizácie (MIRRI, Riadiace orgány zastrešujúce riade-
nie európskych štrukturálnych a investičných fondov), mestá a obce na území TT 
SK, súkromný sektor a podnikateľský sektor.

SWOT analýza vytvorenia gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1.  Jednotlivým určeným faktorom boli následne priraďované 
bodové hodnoty v  rámci bodového rozpätia 1-10 bodov.  Na základe získaných 
bodových hodnôt a stanovenej váhovej úrovne došlo k výpočtu čiastkových súčinov 
v rámci jednotlivých kritérií pri všetkých oblastiach SWOT analýzy. Použitá metodi-
ka v rámci SWOT analýzy predstavuje zaužívaný štandard v rámci využívanie tejto 
analýzy.  Získané výsledky majú informatívny a  odporúčací charakter, avšak 
použitím iných analytických metód môžeme dospieť k rozdielnym interpretáciám 
dosiahnutých zistení.

 

zber vernostných bodov a iných modulovateľných funkcií v závislosti od potrieb a 
požiadaviek kraja, respektíve mesta.  Rezervačný systém by mal byť navrhnutý tak, 
aby ho mestá a obce jednoducho vedeli implementovať do každého webu za pár 
minút cez iframe alebo widget. Zároveň je potrebné, aby systém obsahoval všetky 
potrebné nastavenia a funkcionality, ako napríklad zvolenie miesta, času, termínu. 
Vytváranie prehľadnej evidencie jednotlivých občanov, sumarizáciu dosiahnutých 
výsledkov a  podobne. Technické riešenie na slovenskom trhu ponúkajú viaceré 
spoločnosti, medzi ktoré patrí aj už spomínaná spoločnosť MVI Technology. Po 
skončení pandémie je možné takéto systémy pretransformovať a využívať ich ako 
rezervačné formuláre pre potreby vybavovania špecifických úkonov.

SWOT analýza vytvorenia a implementácie krajskej aplikácie pre občanov TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1. Použitá metóda je založená na rovnakých princípoch ako 
pri predchádzajúcej SWOT analýze vytvorenia gestorského útvaru v  pôsobnosti 
TTSK.

ochorení naprieč celosvetovou populáciou. Potvrdením týchto rizík je súčasná pan-
demická situácia súvisiaca so šírením nového ochorenia COVID-19, ktorá zasiahla 
všetky krajiny sveta. Na jednej strane je to demografický vývoj, na druhej pokrok, či 
nové spôsoby diagnostiky a liečby, ktoré vytvárajú tlak na kvalitu starostlivosti a 
bezpečnosť pacienta vo všetkých častiach procesu jej poskytovania. Okrem inovácií 
v oblasti medicíny sú svetovým trendom zlepšovanie workflow-u v snahe redu-
kovať chyby a efektívne využívať zdroje zdravotnej starostlivosti. To zvyšuje priestor 
a tlak pre dôsledné a dôrazné zavedenie informačných a komunikačných tech-
nológií do procesov zdravotnej starostlivosti. Telemedicína je definovaná ako 
súčasť elektronizovaného zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych 
služieb na veľké vzdialenosti. Preto je pojem telemedicína niekedy popisovaný aj 
synonymom distančná medicína.

Telemedicína je využiteľná v núdzovej a intenzívnej starostlivosti, tak isto ako v 
starostlivosti o chronických pacientov. Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriava tele-
medicína sú dve, a to diaľkové monitorovanie a diaľková terapia. Vo svete je tele-
medicína etablovaná a prináša viditeľné benefity pre pacientov aj pre poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti. Naopak, na Slovensku je telemedicína relatívne 
mladá, začínajúca oblasť, ktorá naráža na finančné limity, znalosti, prípadne nepre-
bádané oblasti v našich podmienkach. Hlavným dôvodom nízkeho aplikovania 
telemedicínskych riešení a diaľkového monitoringu sú však absentujúce finančné 
zdroje v zdravotníctve, vzhľadom na nekategorizovanie týchto riešení pre možnosť 
uhrádzania daných výkonov zo strany poisťovní v oblasti telemedicínskych tech-
nológií, systémov a služieb. Okrem všeobecných výhod a možností aplikovania pre 
rôzne skupiny pacientov (deti, seniori, chronickí pacienti), môže byť práve v súčas-
nej náročnej situácii spojenej so šírením pandémie COVID-19 jedným z riešení, ako 
podporiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v rámci núdzového prípadne 
karanténneho stavu.

Priestor na využívanie telemedicínskeho systému ako jednu z foriem poskytovania 
zdravotnej starostlivosti sa vytvára predovšetkým so zreteľom na pacientov v DSS v 
rámci TT SK. Takéto riešenie bude mať za následok výraznú škálu pozitívnych fak-
torov, ako napríklad zníženie mobility seniorov predovšetkým v  čase pandémie, 
eliminácia počtu návštev ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s 
dôrazom na znižovanie zoskupovania sa obyvateľov v jednom mieste. Nesmieme 
zabúdať taktiež na výhody telemedicínskeho systému ako takého, ktorý vo výraznej 
miere znižuje náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pacienti sú liečení 
v domácom prostredí, čo sa vo výraznej miere prejavuje na čase rekonvalescencie, 
komunikácia pacient a doktor prebieha v čase potreby a získavania zdravotných 
údajov v  reálnom čase. Namerané hodnoty sú pomocou bluetooth technológie 
prenášané do prenosového HUBu, odkiaľ sú privátnou zabezpečenou sieťou odo-
slané do dohľadového centra. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k 
dispozícii lekárom a pacientom v reálnom čase.

Trvalá starostlivosť na diaľku, poskytovaná kvalifikovaným zdravotníckym personá-
lom, umožňuje podniknúť vhodné kroky v prípade potreby – počnúc zvýšením psy-
chického pohodlia pacienta a priamym dohľadom nad priebehom vzdialenej sta-
rostlivosti končiac. Pre pacienta poskytuje platforma možnosť prístupu k množstvu 
informácií, elektronickú registráciu, prístup k výsledkom testov a meraní, ale pre-
dovšetkým, mať neustály odborný dohľad nad vlastným zdravotným stavom bez 
toho, aby opustil domov.

Na slovenskom, ako aj zahraničnom trhu pôsobia vieceré spoločnosti zameriava-
júce sa na oblasť telemedicínskeho systému. Za zmienku stojí určite spoločnosť 
Goldmann Systems, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov a má niekoľkoročné 
skúsenosti s  implementáciou telemedicínskeho systému vrátane IKT riešenia, 
ktoré zohráva primárnu úlohu v oblasti telemedicíny. 

Nemennej dôležitou je  oblasť kultúry, športu a  vzdelávania. Tieto oblasti sú 
charakteristické predovšetkým obmedzenými možnosťami aplikácie smart riešení. 
Na druhej strane sa však vytvárajú mnohé príležitosti súvisiace so súčasnou pan-
demickou situáciou. Až súčasný stav nám naznačil smer napredovania a využívania 
smart riešení. Predovšetkým oblasť vzdelávania naznačila budúce smerovanie so 
zameraním na e-learning a dištančné vzdelávanie. Tu je potrebné sa zamerať na 
vytváranie dostatočných technických a technologických podmienok ako na strane 
škôl, tak aj na strane obyvateľstva.  Dištančné vzdelávanie na požadovanej úrovni si 
bude do budúcna vyžadovať väčšinové pokrytie vysoko-rýchlostnou sieťou 
optického internetu, aj do najodľahlejších oblastí. V  neposlednom rade školské 
zariadenia nie sú dostatočne technicky vybavené na dlhodobé dištančné 
vzdelávanie na všetkých úrovniach vzdelávania. 

V oblasti športu a kultúry je trendom zameranie sa na priblíženie týchto oblastí 
života až k dverám obyvateľom. Streamovanie športových a kultúrnych podujatí 
založeného na princípe „pay per view“ vytvára predpoklad na postupné obnovenie 
a  oživenie týchto oblastí života. Budúcnosť budú tvoriť kultúrne podujatia bez 
dotyku a  vo výraznej miere v  externom prostredí. Ako príklad môžeme uviesť 
napríklad Shakespearove slávnosti na Bratislavskom hrade, kde diváci sledujú 
kultúrne podujatia pod holým nebom, Biela noc, Korunovačné slávnosti, či externé 
vernisáže galérií Nedbalka, či Danubiana. Cieľom je dostať divákov a návštevníkov 
do priestoru, so zámerom eliminácie osobných stretnutí vo veľkom množstve. Táto 
oblasť je založená na kreativite jednotlivých organizácií a  usporiadateľov 
kultúrnych podujatí. 

V oblasti územného plánovania je potrebné vytárať priestor v rámci implementá-
cie stavebných projektových zámerov, ktorých vizualizáciu je možné prezentovať v 
čase návrhu. Takéto riešenie vytvára ideálny predpoklad pre zabezpečenie celospo-
ločenskej diskusie navrhovaného riešenia, ešte pred jej konkrétnou imple-
mentáciou. V  rámci tejto oblasti je možné využívať napríklad aplikačné riešenie 
CVIKER AR ktoré umožňuje sprostredkovať občanom výzor budúceho projektu a 
presne ukázať, ako zapadne do prostredia. Aplikačné riešenie je založené na inter-
pretácii virtuálnej reality začlenenej v reálnom priestore.  Rovnaký aplikačný základ 
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je možné využívať aj v procese obnovy kultúrnych pamiatok, respektíve ich prepoje-
nia na moderné prvky architektúry. Ďalšou z  možností je využívanie inštitútu 
súťažných návrhov uplatňujúceho predovšetkým pri voľných plochách a verejných 
priestranstvách.

1. Akademické prostredie: Odborná podpora akademického sektora v oblasti 
prípravy a  implementácie stratégie, prípravy projektových zámerov, v  oblasti 
realizácie projektov, poskytovanie odborných kapacít, začleňovanie študentov do 
procesu SMART CITY a  iné. Akademické prostredie môže pozostávať zo sektora 
vysokých škôl a univerzít sídliacich na území Trnavského samosprávneho kraja, ale 
aj mimo neho. Výhodou domáceho akademického prostredia je znalosť 
problematiky kraja a  jeho špecifiká. Mimokrajské akademické prostredie ponúka 
širšiu škálu pôsobností, ako aj skúseností s  riešením daných problémov v  rámci 
iných krajov. V neposlednom rade netreba zabúdať ani na zahraničné akademické 
prostredie, ktoré môže pôsobiť ako výrazný inovatívny prvok poskytujúci množstvo 
skúseností v celom spektre oblastí s prípravou a realizáciou stratégií a projektov. 

2. Mestá a obce v rámci TTSK: komunikácia a spolupráca s mestami a obcami v 
rámci TTSK v  procese prípravy a  realizácie projektov, zdieľanie skúseností z 
doterajších projektov, vzájomná pomoc a  zameranie sa na spoločný cieľ, ktorý 
bude tvoriť jeden komplexný celok v rámci kraja.

3. Štátne orgány poskytujúce NFP: komunikácia a  spolupráca s  riadiacimi 
orgánmi zastrešujúcimi jednotlivé operačné programy aktuálne pre programové 
obdobie 2014 – 2020 s možnosťou čerpania prostriedkov do roku 2023, metodické 
usmernenia v oblasti prípravy projektov a ich následnej realizácie. 

4. Organizácie v pôsobnosti TTSK: príprava projektových zámerov v synergickej 
koordinácii v  rámci tematických oblastí, ako napríklad školstvo, doprava, 
zdravotníctvo a iné. Spolupráca s organizáciami v pôsobnosti zriaďovateľa, ktorým 
je TTSK, ako sú stredné odborné školy, zdravotnícke zariadenia, domovy sociálnych 
služieb či kultúrne inštitúcie. 

5. Súkromný sektor: komunikácia a  spolupráca so súkromným sektorom na 
princípe B2B. Súkromný sektor tvoria potencionálni dodávatelia najlepších 
osvedčených technológií, s množstvom skúseností z praxe. 

6. Verejnosť: v  neposlednom rade netreba zabúdať ani na komunikáciu a 
spoluprácu s  verejnosťou, ktorá predstavuje výrazný prvok v  oblasti prípravy a 
realizácie jednotlivých projektov, pripomienkového procesu a  jej fokus na 
funkčnosť konečného výsledku pre užívateľa.

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytváraní gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by sa mala prijať a využiť ofenzívna 
stratégia, a  to z  dôvodu, že  silné stránky prevažujú nad slabými a  príležitosti 
prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto kombinácia vytvára 
ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.

 Prvou z nosných oblastí kompetencií gestorského úradu TTSK a jej význam 
pri zbere a  využívaní údajov je oblasť efektívnej verejnej správy. Táto oblasť 
spoločenského života sa dotýka každého obyvateľa kraja, čo vytvára ideálny 
predpoklad pre zavádzanie smart riešení s cieľom efektívneho radenia a chodu 
správy kraja. V súčasnosti je poskytovanie služieb voči obyvateľom kraja na veľmi 
nízkej úrovni so zameraním sa na využívanie inteligentných riešení. Realitou na 
úradoch je zdĺhavý proces vybavovania potrebných potvrdení vo všetkých 
zastrešujúcich oblastiach, neefektívne využívanie ľudských zdrojov, zastaralé 
technické a technologické vybavenie, ako aj nízka úroveň využívania moderných 
inteligentných riešení, ktoré sú súčasťou bežného života. Verejná správa a  jej 
zameranie na poskytovanie služieb občanov si už dlhšie obdobie vyžaduje 
reformáciu zameranú predovšetkým na oblasť IKT. Cieľom koncepcie zavádzania 
Smart city v podmienkach TTSK by malo byť predovšetkým ukončenie tzv. „doby 
papierovej“, ktorá dominuje na úradoch od ich vzniku. Ako prejsť od doby 
papierovej do doby využívania inteligentných riešení, ktorých výsledky budú 
zreteľné v  priebehu niekoľkých mesiacov? Ktorých výsledky budú zreteľné u 
občanov na počkanie? Odpoveď je jednoduchá, TTSK musí pristúpiť k zavádzaniu 
smart riešení v  procese poskytovania služieb občanov, ktoré sú bežným 
štandardom v podnikateľskom sektore, ale aj napríklad v štátnej a verejnej správe 
u najbližších susedov ako je Poľsko, Česká republika či Maďarsko. Nie je potrebné 
vymýšľať nové riešenia, prechádzať zdĺhavým procesom testovania a 
implementácie. Je potrebné sa inšpirovať a aplikovať technické a technologické 
riešenia, ktoré našli svoje uplatnenie v rámci daného sektora.

 Ako príklady zavádzania efektívnej verejnej správy môžeme uviesť využívanie 
elektronického podpisu občanov, ktorý si hľadá cestu už niekoľko rokov aj na 
Slovensku, avšak častokrát bez úspechu. Dôraz je kladený predovšetkým na 
podnikateľské subjekty. Pre zvýšenie úrovne efektívnosti je potrebné zavádzať 
povinnosť využívania elektronického podpisu aj pri fyzických osobách. Zároveň sa 
v  rámci elektronizácie vynárajú možnosti využívania podpisovania formou 
biometrických údajov – odtlačok prsta, scan sietnice, scan tváre. Tieto formy sú už 
v dnešnej dobe často využívané mobilnými operátormi v podmienkach SR, ako aj 
bankovým sektorom. Výrobcovia mobilných zariadení ich aplikujú do väčšiny 
svojich zariadení, čo vytvára predpoklad na rýchlu a efektívnu implementáciu v 
procese verejnej správy, ako aj samotnej akceptácie z pohľadu širokej verejnosti 

ako konečného užívateľa. Slováci vnímajú odtlačky prstov a ďalšie metódy 
biometrického overovania ako bezpečnejšie a pohodlnejšie oproti tradičným 
metódam.

 Nesmieme zabúdať ani na poskytovanie relevantných a efektívnych údajov 
zo strany TTSK smerom k obyvateľom. V  súčasnosti sa za najefektívnejší spôsob 
šírenia informácii považuje informovanie prostredníctvom sociálnych sietí, resp. 
aplikačného rozhrania. Aplikačné rozhranie s  využívaním osobného konta 
vzťahujúceho sa na bytovú jednotku, resp. obyvateľa vytvára ideálny nástroj na 
poskytovanie a  získanie potrebných a  cielených informácii v  oboch smeroch. 
Obyvateľ by mal mať prístup k  údajom v  reálnom čase. Na druhej strane kraj 
získava údaje o  svojich obyvateľoch v  potrebnom množstve, môže vytvárať a 
modulovať poskytovanie služieb prostredníctvom aplikačného rozhrania, s cieľom 
budúceho komplexného outsourcingu poskytovaných služieb do on-line priestoru. 

 Príkladom dobrej a  zaužívanej praxe aj v  podmienkach SR sú technické 
riešenia spoločnosti MVI Technology, ktorá stojí za aplikačným rozhraním 
zameraným na regióny, ako aj jednotlivé mestá – ide o produkty CITIO a REGIO. 
Systém CITIO je spojovateľom, ktorý spojí mestský/obecný úrad s  obyvateľmi, 
podnikateľmi, turistami a študentmi.  Mesto, resp. obec získa ucelenú platformu, 
ktorá sa dá spustiť naraz, alebo je možné spúšťať ju postupne ako skladačku s 
maximálnym dôrazom na digitalizáciu procesov vo vnútri mesta, informovanosť a 
komunikáciu s ľuďmi, ktorí žijú v meste.  Občania si nájdu všetky životné situácie, 
informácie o úrade, majú aktuálne informácie o tom, čo robiť vo voľnom čase, vidia 
všetky projekty, môžu zaplatiť poplatky a  dane, komunikovať s  mestom a 
vyjadrovať svoj názor cez ankety, participatívny rozpočet, ak majú trvalé bydlisko v 
meste a môžu nahlásiť podnet na zlepšenie mesta prostredníctvom internetového 
portálu a mobilnej aplikácie. O dôležitých témach ich informujú push notifikácie, 
newsletter a rýchle správy.

 Na druhej strane platforma REGIO je postavená na najnovších technológi-
ach a skladá sa z niekoľkých modulových častí. Je možné ju nasadiť komplexne, 
postupne alebo niektoré časti napojiť na už existujúce riešenia. Krajská aplikácia 
pre občanov má v sebe funkcie, ktoré občan kraja využije v každodennom živote 
ako napríklad aktuality, podujatia, ktoré si môže vložiť do kalendára, nahlásenie 
podnetov pre zlepšenie svojho kraja, nájde si tam životné situácie, hlásenia, poho-
tovostné kontakty, získava personalizované notifikácie o témach, ktoré ho zaujíma-
jú a ak má občan trvalý pobyt, môže cez aplikáciu hlasovať a komunikovať s krajom 
pomocou modulu. Vyššie uvedené platformy REGIO a  CITIO je taktiež možné 
zosúladiť a prepojiť na mestskú, respektíve krajskú kartu občana prostredníctvom 
ktorej môžu občania využívať množstvo benefitov, používať ju ako platobnú kartu, 

V súčasnosti sú taktiež hlavnou témou rezervačné formuláre a ich funkčnosť v čase 
pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Cieľom rezervačných formulárov je 
minimalizovať zoskupovanie obyvateľstva na konkrétnom mieste, ktoré je 
spôsobené predovšetkým plošným testovaním. V 21. storočí v čase najvýraznejšieho 
rozkvetu využívania IKT s prepojením na uľahčovanie a zjednodušovanie procesov 
obyvateľstva, ako aj samospráv by sfunkčnenie rezervačného formuláru nemal 
predstavovať výrazný problém. Opak je však pravdou a  realita nám priniesla 
nekonečné pokusy spojené so sfunkčnením takýchto systémov, ako aj samotné 
prepojenie na systémy miest a obcí. Kľúčovým faktorom aj v tomto prípade ostáva 
nedostatočné využívanie dostupných dát a on-line riešení. 

Ako zefektívniť verejnú správu so zameraním na využívanie smart riešení v procese 
poskytovania služieb občanom a  získavania potrebných údajov s  cieľom ich 
následného využívania: 

1. Zvýšenie využívania elektronického podpisu fyzických a právnických osôb, 

2. Zavádzanie využívania biometrických údajov občanov, 

3. Implementácia  aplikačného rozhrania s  možnosťou využívania 
personalizovaného osobného konta obyvateľov, 

4. Poskytovanie informácií v  reálnom čase prostredníctvom využívania 
sociálnych sietí a on-line platforiem, 

5. Zavádzanie bezstykového vydávania potvrdení prostredníctvom využívania 
kioskov s cieľom zefektívniť využívanie ľudského kapitálu, 

6. Zavádzanie možnosti bezhotovostnej platby s ohľadom na štandardy 21. 
storočia – platba hodinkami, platba mobilom, platba otlačkom prsta,

7. Využívanie metód a  prvkov komunikácie s  občanmi založených na 
súčasných štandardoch s cieľom úplnej eliminácie listinnej komunikácie – 
on-line call, komunikácia prostredníctvom najvyužívanejších aplikačných 
rozhraní – WhatsApp, Messenger, Signal,

8. Zavádzanie možnosti on-line objednávania na konkrétny čas a úkon s 
cieľom eliminácie sústreďovania obyvateľstva na jednom mieste v súvislosti 
so šíriacim sa ochorením COVID-19.

Ďalšou z oblastí je oblasť zdravotníctva so zameraním predovšetkým na poskyto-
vanie ambulantnej zdravotnej  starostlivosti. Táto oblasť úzko súvisí s poskytovaním 
sociálnych služieb v DSS v rámci kraja.  V súčasnej dobe celosvetová prepojenosť 
prináša okrem benefitov aj nemalé riziká. Medzi hlavné patrí rýchle rozšírenie 

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytvorení a implementácii krajskej aplikácie pre občanov TTSK by sa mala prijať a 
využiť stratégia spojenectva, a to z dôvodu, že  slabé stránky prevažujú nad silnými 
a zároveň  príležitosti prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto 
kombinácia vytvára ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.



V  zjednodušenom význame by úlohou novovzniknutého gestorského útvaru v 
pôsobnosti TTSK mal byť celý proces od prípravy projektových zámerov až po ich 
finálnu implementáciu s cieľom zapojenia do procesu odbornú, ako aj laickú vere-
jnosť. Široká komunikácia projektových zámerov počas celého procesu vytvára 
predpoklady na úspešnú, a hlavne vecnú realizáciu projektov. Veľa projektov ostáva 
nezrealizovaných aj napriek ich dobrej prvotnej idey, a to len z dôvodu neodbornej 
komunikácii. Cieľom a  úlohou útvaru je zabezpečenie realizácie SMART CITY 
stratégie kraja na národnej úrovni, či už v rámci zoskupenia samosprávnych krajov 
SK8, Združenia miest a obcí Slovenska alebo celospoločenskej úrovni. Postavenie a 
úlohy útvaru musia byť nezastupiteľné s  prideleným kompetenčným rámcom 
umožňujúcim zastrešenie realizácie Smart City stratégie.

Úlohou novovzniknutého gestorského úradu by malo byť prepojenie kompe-
tenčného rámca TTSK a koncepčného zavádzania smart prvkov so zameraním sa 
na jednotlivé oblasti spoločenského života v kraji. Kľúčový prvok gestorského úradu 
TTSK musí klásť dôraz na dostatočné administratívne, kompetenčné a  zákonné 
nástroje, prostredníctvom ktorých bude môcť zabezpečovať implementovanie 
záverov a opatrení strategických dokumentov na úrovni samosprávneho kraja, ako 
aj s celoslovenskou pôsobnosťou. Absencia regulačných a stimulačných nástrojov 
sa prejaví predovšetkým v  strate významu a dôležitosti vzniknutého odborného 
útvaru.  Kľúčový faktor úspešnosti útvaru budú zohrávať dostatočné personálne 
kapacity so zameraním na odbornosť v členení  podľa jednotlivých oblastí. 

Aj napriek skutočnosti, že kompetenčné právomoci TTSK sú vo výraznej miere 
oklieštené v  porovnaní s kompetenčnými právomocami miest a  obcí, výraznú 
úlohu musí zohrávať kompetenčný nástroj, ktorým je vydávanie súhlasu, stanoviska 
alebo vyjadrenia v  rámci pripomienkovacieho procesu so zameraním na všetky 
oblasti života kraja. Práve tu vidíme priestor a úlohu gestorského útvaru TTSK, avšak 
so zreteľom, aby všetky vydané stanoviská vychádzali z  už schválených kon-
cepčných a strategických dokumentov kraja. Gestorský útvar musí zohrávať úlohu 
multidisciplinárneho odborného útvaru, ktorý sa bude podieľať na príprave 
každého strategického dokumentu v rámci kraja. Cieľom takéhoto návrhu je, aby 
rozhodnutia vydávané a prijímané TTSK obsahovali podmienky, prostredníctvom 
ktorých je možné uložiť vykonávaciu povinnosť so zreteľom na fyzické, ako aj 
právnické osoby pôsobiace v rámci kraja v súlade so zákonnými podmienkami. Aj 
napriek obmedzeným právomociam a kompetenčnému rozsahu TTSK je možné 
vykonávať kroky s  cieľom zabezpečenia dodržiavania stanovených strategických 
cieľov.

Úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by malo byť predovšetkým zamera-
nie sa na oblasti verejného života ako doprava, vzdelávanie, zdravotníctvo, poskyto-
vanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb občanov v nadväznosti na efektívnu 
verejnú správu, kultúra a v neposlednom rade rozvoj kraja ako takého. Primárnou 
úlohou gestorského úradu musí byť taktiež získavanie údajov, ich vyhodnocovanie 
a následné poskytovanie pre rôzne sektory pôsobiace v rámci kraja – obyvateľstvo, 
akademický sektor, štátne organizácie (MIRRI, Riadiace orgány zastrešujúce riade-
nie európskych štrukturálnych a investičných fondov), mestá a obce na území TT 
SK, súkromný sektor a podnikateľský sektor.

SWOT analýza vytvorenia gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1.  Jednotlivým určeným faktorom boli následne priraďované 
bodové hodnoty v  rámci bodového rozpätia 1-10 bodov.  Na základe získaných 
bodových hodnôt a stanovenej váhovej úrovne došlo k výpočtu čiastkových súčinov 
v rámci jednotlivých kritérií pri všetkých oblastiach SWOT analýzy. Použitá metodi-
ka v rámci SWOT analýzy predstavuje zaužívaný štandard v rámci využívanie tejto 
analýzy.  Získané výsledky majú informatívny a  odporúčací charakter, avšak 
použitím iných analytických metód môžeme dospieť k rozdielnym interpretáciám 
dosiahnutých zistení.

 

zber vernostných bodov a iných modulovateľných funkcií v závislosti od potrieb a 
požiadaviek kraja, respektíve mesta.  Rezervačný systém by mal byť navrhnutý tak, 
aby ho mestá a obce jednoducho vedeli implementovať do každého webu za pár 
minút cez iframe alebo widget. Zároveň je potrebné, aby systém obsahoval všetky 
potrebné nastavenia a funkcionality, ako napríklad zvolenie miesta, času, termínu. 
Vytváranie prehľadnej evidencie jednotlivých občanov, sumarizáciu dosiahnutých 
výsledkov a  podobne. Technické riešenie na slovenskom trhu ponúkajú viaceré 
spoločnosti, medzi ktoré patrí aj už spomínaná spoločnosť MVI Technology. Po 
skončení pandémie je možné takéto systémy pretransformovať a využívať ich ako 
rezervačné formuláre pre potreby vybavovania špecifických úkonov.

SWOT analýza vytvorenia a implementácie krajskej aplikácie pre občanov TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1. Použitá metóda je založená na rovnakých princípoch ako 
pri predchádzajúcej SWOT analýze vytvorenia gestorského útvaru v  pôsobnosti 
TTSK.

ochorení naprieč celosvetovou populáciou. Potvrdením týchto rizík je súčasná pan-
demická situácia súvisiaca so šírením nového ochorenia COVID-19, ktorá zasiahla 
všetky krajiny sveta. Na jednej strane je to demografický vývoj, na druhej pokrok, či 
nové spôsoby diagnostiky a liečby, ktoré vytvárajú tlak na kvalitu starostlivosti a 
bezpečnosť pacienta vo všetkých častiach procesu jej poskytovania. Okrem inovácií 
v oblasti medicíny sú svetovým trendom zlepšovanie workflow-u v snahe redu-
kovať chyby a efektívne využívať zdroje zdravotnej starostlivosti. To zvyšuje priestor 
a tlak pre dôsledné a dôrazné zavedenie informačných a komunikačných tech-
nológií do procesov zdravotnej starostlivosti. Telemedicína je definovaná ako 
súčasť elektronizovaného zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych 
služieb na veľké vzdialenosti. Preto je pojem telemedicína niekedy popisovaný aj 
synonymom distančná medicína.

Telemedicína je využiteľná v núdzovej a intenzívnej starostlivosti, tak isto ako v 
starostlivosti o chronických pacientov. Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriava tele-
medicína sú dve, a to diaľkové monitorovanie a diaľková terapia. Vo svete je tele-
medicína etablovaná a prináša viditeľné benefity pre pacientov aj pre poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti. Naopak, na Slovensku je telemedicína relatívne 
mladá, začínajúca oblasť, ktorá naráža na finančné limity, znalosti, prípadne nepre-
bádané oblasti v našich podmienkach. Hlavným dôvodom nízkeho aplikovania 
telemedicínskych riešení a diaľkového monitoringu sú však absentujúce finančné 
zdroje v zdravotníctve, vzhľadom na nekategorizovanie týchto riešení pre možnosť 
uhrádzania daných výkonov zo strany poisťovní v oblasti telemedicínskych tech-
nológií, systémov a služieb. Okrem všeobecných výhod a možností aplikovania pre 
rôzne skupiny pacientov (deti, seniori, chronickí pacienti), môže byť práve v súčas-
nej náročnej situácii spojenej so šírením pandémie COVID-19 jedným z riešení, ako 
podporiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v rámci núdzového prípadne 
karanténneho stavu.

Priestor na využívanie telemedicínskeho systému ako jednu z foriem poskytovania 
zdravotnej starostlivosti sa vytvára predovšetkým so zreteľom na pacientov v DSS v 
rámci TT SK. Takéto riešenie bude mať za následok výraznú škálu pozitívnych fak-
torov, ako napríklad zníženie mobility seniorov predovšetkým v  čase pandémie, 
eliminácia počtu návštev ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s 
dôrazom na znižovanie zoskupovania sa obyvateľov v jednom mieste. Nesmieme 
zabúdať taktiež na výhody telemedicínskeho systému ako takého, ktorý vo výraznej 
miere znižuje náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pacienti sú liečení 
v domácom prostredí, čo sa vo výraznej miere prejavuje na čase rekonvalescencie, 
komunikácia pacient a doktor prebieha v čase potreby a získavania zdravotných 
údajov v  reálnom čase. Namerané hodnoty sú pomocou bluetooth technológie 
prenášané do prenosového HUBu, odkiaľ sú privátnou zabezpečenou sieťou odo-
slané do dohľadového centra. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k 
dispozícii lekárom a pacientom v reálnom čase.

Trvalá starostlivosť na diaľku, poskytovaná kvalifikovaným zdravotníckym personá-
lom, umožňuje podniknúť vhodné kroky v prípade potreby – počnúc zvýšením psy-
chického pohodlia pacienta a priamym dohľadom nad priebehom vzdialenej sta-
rostlivosti končiac. Pre pacienta poskytuje platforma možnosť prístupu k množstvu 
informácií, elektronickú registráciu, prístup k výsledkom testov a meraní, ale pre-
dovšetkým, mať neustály odborný dohľad nad vlastným zdravotným stavom bez 
toho, aby opustil domov.

Na slovenskom, ako aj zahraničnom trhu pôsobia vieceré spoločnosti zameriava-
júce sa na oblasť telemedicínskeho systému. Za zmienku stojí určite spoločnosť 
Goldmann Systems, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov a má niekoľkoročné 
skúsenosti s  implementáciou telemedicínskeho systému vrátane IKT riešenia, 
ktoré zohráva primárnu úlohu v oblasti telemedicíny. 

Nemennej dôležitou je  oblasť kultúry, športu a  vzdelávania. Tieto oblasti sú 
charakteristické predovšetkým obmedzenými možnosťami aplikácie smart riešení. 
Na druhej strane sa však vytvárajú mnohé príležitosti súvisiace so súčasnou pan-
demickou situáciou. Až súčasný stav nám naznačil smer napredovania a využívania 
smart riešení. Predovšetkým oblasť vzdelávania naznačila budúce smerovanie so 
zameraním na e-learning a dištančné vzdelávanie. Tu je potrebné sa zamerať na 
vytváranie dostatočných technických a technologických podmienok ako na strane 
škôl, tak aj na strane obyvateľstva.  Dištančné vzdelávanie na požadovanej úrovni si 
bude do budúcna vyžadovať väčšinové pokrytie vysoko-rýchlostnou sieťou 
optického internetu, aj do najodľahlejších oblastí. V  neposlednom rade školské 
zariadenia nie sú dostatočne technicky vybavené na dlhodobé dištančné 
vzdelávanie na všetkých úrovniach vzdelávania. 

V oblasti športu a kultúry je trendom zameranie sa na priblíženie týchto oblastí 
života až k dverám obyvateľom. Streamovanie športových a kultúrnych podujatí 
založeného na princípe „pay per view“ vytvára predpoklad na postupné obnovenie 
a  oživenie týchto oblastí života. Budúcnosť budú tvoriť kultúrne podujatia bez 
dotyku a  vo výraznej miere v  externom prostredí. Ako príklad môžeme uviesť 
napríklad Shakespearove slávnosti na Bratislavskom hrade, kde diváci sledujú 
kultúrne podujatia pod holým nebom, Biela noc, Korunovačné slávnosti, či externé 
vernisáže galérií Nedbalka, či Danubiana. Cieľom je dostať divákov a návštevníkov 
do priestoru, so zámerom eliminácie osobných stretnutí vo veľkom množstve. Táto 
oblasť je založená na kreativite jednotlivých organizácií a  usporiadateľov 
kultúrnych podujatí. 

V oblasti územného plánovania je potrebné vytárať priestor v rámci implementá-
cie stavebných projektových zámerov, ktorých vizualizáciu je možné prezentovať v 
čase návrhu. Takéto riešenie vytvára ideálny predpoklad pre zabezpečenie celospo-
ločenskej diskusie navrhovaného riešenia, ešte pred jej konkrétnou imple-
mentáciou. V  rámci tejto oblasti je možné využívať napríklad aplikačné riešenie 
CVIKER AR ktoré umožňuje sprostredkovať občanom výzor budúceho projektu a 
presne ukázať, ako zapadne do prostredia. Aplikačné riešenie je založené na inter-
pretácii virtuálnej reality začlenenej v reálnom priestore.  Rovnaký aplikačný základ 
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je možné využívať aj v procese obnovy kultúrnych pamiatok, respektíve ich prepoje-
nia na moderné prvky architektúry. Ďalšou z  možností je využívanie inštitútu 
súťažných návrhov uplatňujúceho predovšetkým pri voľných plochách a verejných 
priestranstvách.

1. Akademické prostredie: Odborná podpora akademického sektora v oblasti 
prípravy a  implementácie stratégie, prípravy projektových zámerov, v  oblasti 
realizácie projektov, poskytovanie odborných kapacít, začleňovanie študentov do 
procesu SMART CITY a  iné. Akademické prostredie môže pozostávať zo sektora 
vysokých škôl a univerzít sídliacich na území Trnavského samosprávneho kraja, ale 
aj mimo neho. Výhodou domáceho akademického prostredia je znalosť 
problematiky kraja a  jeho špecifiká. Mimokrajské akademické prostredie ponúka 
širšiu škálu pôsobností, ako aj skúseností s  riešením daných problémov v  rámci 
iných krajov. V neposlednom rade netreba zabúdať ani na zahraničné akademické 
prostredie, ktoré môže pôsobiť ako výrazný inovatívny prvok poskytujúci množstvo 
skúseností v celom spektre oblastí s prípravou a realizáciou stratégií a projektov. 

2. Mestá a obce v rámci TTSK: komunikácia a spolupráca s mestami a obcami v 
rámci TTSK v  procese prípravy a  realizácie projektov, zdieľanie skúseností z 
doterajších projektov, vzájomná pomoc a  zameranie sa na spoločný cieľ, ktorý 
bude tvoriť jeden komplexný celok v rámci kraja.

3. Štátne orgány poskytujúce NFP: komunikácia a  spolupráca s  riadiacimi 
orgánmi zastrešujúcimi jednotlivé operačné programy aktuálne pre programové 
obdobie 2014 – 2020 s možnosťou čerpania prostriedkov do roku 2023, metodické 
usmernenia v oblasti prípravy projektov a ich následnej realizácie. 

4. Organizácie v pôsobnosti TTSK: príprava projektových zámerov v synergickej 
koordinácii v  rámci tematických oblastí, ako napríklad školstvo, doprava, 
zdravotníctvo a iné. Spolupráca s organizáciami v pôsobnosti zriaďovateľa, ktorým 
je TTSK, ako sú stredné odborné školy, zdravotnícke zariadenia, domovy sociálnych 
služieb či kultúrne inštitúcie. 

5. Súkromný sektor: komunikácia a  spolupráca so súkromným sektorom na 
princípe B2B. Súkromný sektor tvoria potencionálni dodávatelia najlepších 
osvedčených technológií, s množstvom skúseností z praxe. 

6. Verejnosť: v  neposlednom rade netreba zabúdať ani na komunikáciu a 
spoluprácu s  verejnosťou, ktorá predstavuje výrazný prvok v  oblasti prípravy a 
realizácie jednotlivých projektov, pripomienkového procesu a  jej fokus na 
funkčnosť konečného výsledku pre užívateľa.

3.1 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ BUDOVY a PRIESTRANSTVÁ

 Okrem viackrát spomínaných benefitov vyplývajúcich zo zavedenia smart 
riešení, nemôžeme zabúdať ani na ich ekologický zmysel. Práve sektor verejných a 
obytných budov predstavuje azda najväčší potenciál na znižovanie energetickej 
náročnosti, a naopak zvyšovanie energetickej efektívnosti s dôrazom na využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie.

Na prevádzku budov a zabezpečenie požadovaného vnútorného prostredia je totiž 
v Trnavskom samosprávnom kraji vynakladané najväčšie množstvo energie. 
Najvýznamnejší podiel na spotrebe energií a paralelne aj najväčšej produkcii 
skleníkového plynu CO2 dosahuje sektor budov na bývanie, ktoré však nie sú v 
kompetencii samosprávy, čím je zamedzená možnosť priameho ovplyvňovania 
procesov v týchto budovách. Absenciou tejto kompetencie tak nedokážeme 
zredukovať spotrebu energií v budovách na bývanie, a teda ani navrhnúť či 
realizovať akékoľvek efektívne opatrenia na znižovanie spotreby a úspory emisií CO2 
pomocou smart riešení. 

Naopak, medzi objekty v  správe či zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja patria školské zariadenia (127), domovy sociálnych služieb (50), 
budovy z kategórie administratívy (22), kultúrne zariadenia (11) a múzeá a galérie 
(22). Z  komplexnej analýzy technického stavu jednotlivých objektov vyplýva, že 
väčšina z nich bola postavená a odovzdaná do užívania ešte v 70.-tych až 80.-tych 
rokoch minulého storočia. Ich technický stav je tak po desiatkach rokov užívania 
nevyhovujúci a vyžaduje si častokrát rozsiahle rekonštrukcie vo forme zateplenia 
obvodového plášťa a/alebo zateplenia strešného plášťa. Vo všetkých typoch budov 
krajskej samosprávy sa ešte aj dnes nájdu objekty, ktoré si vyžadujú dokonca 
základnú výmenu otvorových konštrukcií, čím možno opätovne dosiahnuť 
významné úspory energií a celkovo zníženie emisií CO₂.

V sektore budov ako prvej z kľúčových oblastí by sa mali v prvom rade vytvoriť 
také podmienky, ktoré by znížili spotrebu primárnej energie na vykurovanie, 
chladenie či vetranie, a to zapojením a zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov 
energie. S  ohľadom na platnú úpravu legislatívy sa musí už jednoznačne 
podporovať výlučne výstavba či rekonštrukcia budov v kontexte nízkej 
energetickej náročnosti a s minimálnym dopadom na životné prostredie. 
Rovnako by sa mali zlepšiť vykurovacie systémy a  celkové tepelno-technické 
vlastnosti stavebných objektov.

Táto oblasť intervencie je veľmi dobre aplikovateľná pre uplatnenie smart riešení so 
zameraním na zlepšenie hospodárnosti budov formou zateplenia striech či stien, 
kde je možné a potrebné využiť merače, ktoré by merali teplotu vzduchu a podľa 

nej aj nastavovali vnútorné vykuro-
vanie. Merače by rovnako mohli 
regulovať teplo na základe obsade-
nosti, napr. počas víkendov, voľných 
dní či súčasných prácach z domu. 
Pre účely zabezpečenia kvalitného 
vetrania budov, a zároveň udržania 
komfortnej interiérovej teploty je 
vysoko odporúčaný inštalovaný 
systém riadeného vetrania s  reku-
peráciou tepla. Rovnako sa v súvis-
losti so zavádzaním prvkov zelenej 
infraštruktúry ponúka priestor na 
pokrytie striech budov solárnymi 
panelmi, vďaka ktorým dôjde k 
čiastočnej náhrade spotrebováva-
nej energie z obnoviteľného zdroja. 
Práve súbory takýchto opatrení 
budú znižovať negatívny dopad na 
životné prostredie a prispejú k rea-
lizácii cieľa dekarbonizácie a celko-
vého zníženia emisií CO₂ do roku 
2030 o minimálne 40 %.

Vo svetle dnešných ekologických 
trendov sa v  prípade výstavby 
nových potenciálnych objektov 
alebo aj rekonštrukcií súčasných 
budov v  správe TTSK rovnako 
odporúčame inšpirovať tzv. pasív-
nym štandardom. Budovy v pasív-
nom štandarde sú energeticky 
nenáročné a  vyznačujú sa predo-
všetkým tým, že na udržanie kom-
fortnej teploty vo vnútri stavby v 
každom ročnom období nie je v 
princípe potrebné využívať klimati-
záciu resp. vykurovanie. Referenčná 
hodnota spotreby pre zriedkavú 
potrebu dokurovania by nemala 
presiahnuť 15 kWh/m2 za rok. 

Táto hodnota tak predstavuje len niečo okolo 10 % spotreby na kúrenie v prípade 
klasickej stavby. Pasívny štandard teda výrazným spôsobom znižuje spotrebu 
energie. Predmetná energetická efektívnosť je docielená implementáciou viacerých 
opatrení, z ktorých spomenieme napríklad:

∙ efektívnejšie využitie slnečných lúčov pre účely vykurovania budovy 
prostredníctvom správneho polohovania budovy a  vhodného umiestnenia 
okien;

∙ zamedzenie výkyvov teploty vo vnútri budovy zvolením vhodného typu izolácie,  
ktorá umožňuje, aby v lete bolo vo vnútri dostatočne chladno, a naopak v zime 
príjemne teplo;

∙ umiestnenie solárnych panelov na streche budovy s cieľom získavania energie 
zo slnečného žiarenia na ohrev vody, prevádzku elektrických spotrebičov a pod.;

∙ zavedenie inteligentného ventilačného systému, v rámci ktorého nedochádza k 
únikom tepla a ktorý zároveň zabezpečuje prísun čerstvého vzduchu.

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytváraní gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by sa mala prijať a využiť ofenzívna 
stratégia, a  to z  dôvodu, že  silné stránky prevažujú nad slabými a  príležitosti 
prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto kombinácia vytvára 
ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.

 Prvou z nosných oblastí kompetencií gestorského úradu TTSK a jej význam 
pri zbere a  využívaní údajov je oblasť efektívnej verejnej správy. Táto oblasť 
spoločenského života sa dotýka každého obyvateľa kraja, čo vytvára ideálny 
predpoklad pre zavádzanie smart riešení s cieľom efektívneho radenia a chodu 
správy kraja. V súčasnosti je poskytovanie služieb voči obyvateľom kraja na veľmi 
nízkej úrovni so zameraním sa na využívanie inteligentných riešení. Realitou na 
úradoch je zdĺhavý proces vybavovania potrebných potvrdení vo všetkých 
zastrešujúcich oblastiach, neefektívne využívanie ľudských zdrojov, zastaralé 
technické a technologické vybavenie, ako aj nízka úroveň využívania moderných 
inteligentných riešení, ktoré sú súčasťou bežného života. Verejná správa a  jej 
zameranie na poskytovanie služieb občanov si už dlhšie obdobie vyžaduje 
reformáciu zameranú predovšetkým na oblasť IKT. Cieľom koncepcie zavádzania 
Smart city v podmienkach TTSK by malo byť predovšetkým ukončenie tzv. „doby 
papierovej“, ktorá dominuje na úradoch od ich vzniku. Ako prejsť od doby 
papierovej do doby využívania inteligentných riešení, ktorých výsledky budú 
zreteľné v  priebehu niekoľkých mesiacov? Ktorých výsledky budú zreteľné u 
občanov na počkanie? Odpoveď je jednoduchá, TTSK musí pristúpiť k zavádzaniu 
smart riešení v  procese poskytovania služieb občanov, ktoré sú bežným 
štandardom v podnikateľskom sektore, ale aj napríklad v štátnej a verejnej správe 
u najbližších susedov ako je Poľsko, Česká republika či Maďarsko. Nie je potrebné 
vymýšľať nové riešenia, prechádzať zdĺhavým procesom testovania a 
implementácie. Je potrebné sa inšpirovať a aplikovať technické a technologické 
riešenia, ktoré našli svoje uplatnenie v rámci daného sektora.

 Ako príklady zavádzania efektívnej verejnej správy môžeme uviesť využívanie 
elektronického podpisu občanov, ktorý si hľadá cestu už niekoľko rokov aj na 
Slovensku, avšak častokrát bez úspechu. Dôraz je kladený predovšetkým na 
podnikateľské subjekty. Pre zvýšenie úrovne efektívnosti je potrebné zavádzať 
povinnosť využívania elektronického podpisu aj pri fyzických osobách. Zároveň sa 
v  rámci elektronizácie vynárajú možnosti využívania podpisovania formou 
biometrických údajov – odtlačok prsta, scan sietnice, scan tváre. Tieto formy sú už 
v dnešnej dobe často využívané mobilnými operátormi v podmienkach SR, ako aj 
bankovým sektorom. Výrobcovia mobilných zariadení ich aplikujú do väčšiny 
svojich zariadení, čo vytvára predpoklad na rýchlu a efektívnu implementáciu v 
procese verejnej správy, ako aj samotnej akceptácie z pohľadu širokej verejnosti 

ako konečného užívateľa. Slováci vnímajú odtlačky prstov a ďalšie metódy 
biometrického overovania ako bezpečnejšie a pohodlnejšie oproti tradičným 
metódam.

 Nesmieme zabúdať ani na poskytovanie relevantných a efektívnych údajov 
zo strany TTSK smerom k obyvateľom. V  súčasnosti sa za najefektívnejší spôsob 
šírenia informácii považuje informovanie prostredníctvom sociálnych sietí, resp. 
aplikačného rozhrania. Aplikačné rozhranie s  využívaním osobného konta 
vzťahujúceho sa na bytovú jednotku, resp. obyvateľa vytvára ideálny nástroj na 
poskytovanie a  získanie potrebných a  cielených informácii v  oboch smeroch. 
Obyvateľ by mal mať prístup k  údajom v  reálnom čase. Na druhej strane kraj 
získava údaje o  svojich obyvateľoch v  potrebnom množstve, môže vytvárať a 
modulovať poskytovanie služieb prostredníctvom aplikačného rozhrania, s cieľom 
budúceho komplexného outsourcingu poskytovaných služieb do on-line priestoru. 

 Príkladom dobrej a  zaužívanej praxe aj v  podmienkach SR sú technické 
riešenia spoločnosti MVI Technology, ktorá stojí za aplikačným rozhraním 
zameraným na regióny, ako aj jednotlivé mestá – ide o produkty CITIO a REGIO. 
Systém CITIO je spojovateľom, ktorý spojí mestský/obecný úrad s  obyvateľmi, 
podnikateľmi, turistami a študentmi.  Mesto, resp. obec získa ucelenú platformu, 
ktorá sa dá spustiť naraz, alebo je možné spúšťať ju postupne ako skladačku s 
maximálnym dôrazom na digitalizáciu procesov vo vnútri mesta, informovanosť a 
komunikáciu s ľuďmi, ktorí žijú v meste.  Občania si nájdu všetky životné situácie, 
informácie o úrade, majú aktuálne informácie o tom, čo robiť vo voľnom čase, vidia 
všetky projekty, môžu zaplatiť poplatky a  dane, komunikovať s  mestom a 
vyjadrovať svoj názor cez ankety, participatívny rozpočet, ak majú trvalé bydlisko v 
meste a môžu nahlásiť podnet na zlepšenie mesta prostredníctvom internetového 
portálu a mobilnej aplikácie. O dôležitých témach ich informujú push notifikácie, 
newsletter a rýchle správy.

 Na druhej strane platforma REGIO je postavená na najnovších technológi-
ach a skladá sa z niekoľkých modulových častí. Je možné ju nasadiť komplexne, 
postupne alebo niektoré časti napojiť na už existujúce riešenia. Krajská aplikácia 
pre občanov má v sebe funkcie, ktoré občan kraja využije v každodennom živote 
ako napríklad aktuality, podujatia, ktoré si môže vložiť do kalendára, nahlásenie 
podnetov pre zlepšenie svojho kraja, nájde si tam životné situácie, hlásenia, poho-
tovostné kontakty, získava personalizované notifikácie o témach, ktoré ho zaujíma-
jú a ak má občan trvalý pobyt, môže cez aplikáciu hlasovať a komunikovať s krajom 
pomocou modulu. Vyššie uvedené platformy REGIO a  CITIO je taktiež možné 
zosúladiť a prepojiť na mestskú, respektíve krajskú kartu občana prostredníctvom 
ktorej môžu občania využívať množstvo benefitov, používať ju ako platobnú kartu, 

V súčasnosti sú taktiež hlavnou témou rezervačné formuláre a ich funkčnosť v čase 
pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Cieľom rezervačných formulárov je 
minimalizovať zoskupovanie obyvateľstva na konkrétnom mieste, ktoré je 
spôsobené predovšetkým plošným testovaním. V 21. storočí v čase najvýraznejšieho 
rozkvetu využívania IKT s prepojením na uľahčovanie a zjednodušovanie procesov 
obyvateľstva, ako aj samospráv by sfunkčnenie rezervačného formuláru nemal 
predstavovať výrazný problém. Opak je však pravdou a  realita nám priniesla 
nekonečné pokusy spojené so sfunkčnením takýchto systémov, ako aj samotné 
prepojenie na systémy miest a obcí. Kľúčovým faktorom aj v tomto prípade ostáva 
nedostatočné využívanie dostupných dát a on-line riešení. 

Ako zefektívniť verejnú správu so zameraním na využívanie smart riešení v procese 
poskytovania služieb občanom a  získavania potrebných údajov s  cieľom ich 
následného využívania: 

1. Zvýšenie využívania elektronického podpisu fyzických a právnických osôb, 

2. Zavádzanie využívania biometrických údajov občanov, 

3. Implementácia  aplikačného rozhrania s  možnosťou využívania 
personalizovaného osobného konta obyvateľov, 

4. Poskytovanie informácií v  reálnom čase prostredníctvom využívania 
sociálnych sietí a on-line platforiem, 

5. Zavádzanie bezstykového vydávania potvrdení prostredníctvom využívania 
kioskov s cieľom zefektívniť využívanie ľudského kapitálu, 

6. Zavádzanie možnosti bezhotovostnej platby s ohľadom na štandardy 21. 
storočia – platba hodinkami, platba mobilom, platba otlačkom prsta,

7. Využívanie metód a  prvkov komunikácie s  občanmi založených na 
súčasných štandardoch s cieľom úplnej eliminácie listinnej komunikácie – 
on-line call, komunikácia prostredníctvom najvyužívanejších aplikačných 
rozhraní – WhatsApp, Messenger, Signal,

8. Zavádzanie možnosti on-line objednávania na konkrétny čas a úkon s 
cieľom eliminácie sústreďovania obyvateľstva na jednom mieste v súvislosti 
so šíriacim sa ochorením COVID-19.

Ďalšou z oblastí je oblasť zdravotníctva so zameraním predovšetkým na poskyto-
vanie ambulantnej zdravotnej  starostlivosti. Táto oblasť úzko súvisí s poskytovaním 
sociálnych služieb v DSS v rámci kraja.  V súčasnej dobe celosvetová prepojenosť 
prináša okrem benefitov aj nemalé riziká. Medzi hlavné patrí rýchle rozšírenie 

Silné stránky Slabé stránkyváha body spolu váha body spolu

Orientácia na 
potreby občanov

Absencia finančných 
zdrojov na realizáciu 

Dostatočné množst-
vo potrebných 
vstupných údajov 

Nedostatočná 
efektivita práce s 
údajmi 

Silné postavenie 
odboru IKT v rámci 
TTSK

Nízka úroveň 
marketingovej 
podpory

Vytvorená spoluprá-
ca TTSK, miest a obcí 
v rámci kraja

Nejasný strategický 
zámer

Skúsenosti s 
implementáciou 
smart riešení 

Vysoká miera 
nákladovosti 

Nedostatočné 
personálne pokrytie 

Spolu: Spolu:

0,20 5 1,0

0,25 6 1,5

0,15 6 0,9

0,15 5 0,75

0,25 4 1,0

1,00 5,15

0,15 6 0,9

0,15 4 0,6

0,15 7 1,05

0,20 6 1,2

0,20 5 1,0

0,05 6 0,3

1,00 5,55

Existencia 
obdobných riešení 0,10 5 0,5

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytvorení a implementácii krajskej aplikácie pre občanov TTSK by sa mala prijať a 
využiť stratégia spojenectva, a to z dôvodu, že  slabé stránky prevažujú nad silnými 
a zároveň  príležitosti prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto 
kombinácia vytvára ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.



V  zjednodušenom význame by úlohou novovzniknutého gestorského útvaru v 
pôsobnosti TTSK mal byť celý proces od prípravy projektových zámerov až po ich 
finálnu implementáciu s cieľom zapojenia do procesu odbornú, ako aj laickú vere-
jnosť. Široká komunikácia projektových zámerov počas celého procesu vytvára 
predpoklady na úspešnú, a hlavne vecnú realizáciu projektov. Veľa projektov ostáva 
nezrealizovaných aj napriek ich dobrej prvotnej idey, a to len z dôvodu neodbornej 
komunikácii. Cieľom a  úlohou útvaru je zabezpečenie realizácie SMART CITY 
stratégie kraja na národnej úrovni, či už v rámci zoskupenia samosprávnych krajov 
SK8, Združenia miest a obcí Slovenska alebo celospoločenskej úrovni. Postavenie a 
úlohy útvaru musia byť nezastupiteľné s  prideleným kompetenčným rámcom 
umožňujúcim zastrešenie realizácie Smart City stratégie.

Úlohou novovzniknutého gestorského úradu by malo byť prepojenie kompe-
tenčného rámca TTSK a koncepčného zavádzania smart prvkov so zameraním sa 
na jednotlivé oblasti spoločenského života v kraji. Kľúčový prvok gestorského úradu 
TTSK musí klásť dôraz na dostatočné administratívne, kompetenčné a  zákonné 
nástroje, prostredníctvom ktorých bude môcť zabezpečovať implementovanie 
záverov a opatrení strategických dokumentov na úrovni samosprávneho kraja, ako 
aj s celoslovenskou pôsobnosťou. Absencia regulačných a stimulačných nástrojov 
sa prejaví predovšetkým v  strate významu a dôležitosti vzniknutého odborného 
útvaru.  Kľúčový faktor úspešnosti útvaru budú zohrávať dostatočné personálne 
kapacity so zameraním na odbornosť v členení  podľa jednotlivých oblastí. 

Aj napriek skutočnosti, že kompetenčné právomoci TTSK sú vo výraznej miere 
oklieštené v  porovnaní s kompetenčnými právomocami miest a  obcí, výraznú 
úlohu musí zohrávať kompetenčný nástroj, ktorým je vydávanie súhlasu, stanoviska 
alebo vyjadrenia v  rámci pripomienkovacieho procesu so zameraním na všetky 
oblasti života kraja. Práve tu vidíme priestor a úlohu gestorského útvaru TTSK, avšak 
so zreteľom, aby všetky vydané stanoviská vychádzali z  už schválených kon-
cepčných a strategických dokumentov kraja. Gestorský útvar musí zohrávať úlohu 
multidisciplinárneho odborného útvaru, ktorý sa bude podieľať na príprave 
každého strategického dokumentu v rámci kraja. Cieľom takéhoto návrhu je, aby 
rozhodnutia vydávané a prijímané TTSK obsahovali podmienky, prostredníctvom 
ktorých je možné uložiť vykonávaciu povinnosť so zreteľom na fyzické, ako aj 
právnické osoby pôsobiace v rámci kraja v súlade so zákonnými podmienkami. Aj 
napriek obmedzeným právomociam a kompetenčnému rozsahu TTSK je možné 
vykonávať kroky s  cieľom zabezpečenia dodržiavania stanovených strategických 
cieľov.

Úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by malo byť predovšetkým zamera-
nie sa na oblasti verejného života ako doprava, vzdelávanie, zdravotníctvo, poskyto-
vanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb občanov v nadväznosti na efektívnu 
verejnú správu, kultúra a v neposlednom rade rozvoj kraja ako takého. Primárnou 
úlohou gestorského úradu musí byť taktiež získavanie údajov, ich vyhodnocovanie 
a následné poskytovanie pre rôzne sektory pôsobiace v rámci kraja – obyvateľstvo, 
akademický sektor, štátne organizácie (MIRRI, Riadiace orgány zastrešujúce riade-
nie európskych štrukturálnych a investičných fondov), mestá a obce na území TT 
SK, súkromný sektor a podnikateľský sektor.

SWOT analýza vytvorenia gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1.  Jednotlivým určeným faktorom boli následne priraďované 
bodové hodnoty v  rámci bodového rozpätia 1-10 bodov.  Na základe získaných 
bodových hodnôt a stanovenej váhovej úrovne došlo k výpočtu čiastkových súčinov 
v rámci jednotlivých kritérií pri všetkých oblastiach SWOT analýzy. Použitá metodi-
ka v rámci SWOT analýzy predstavuje zaužívaný štandard v rámci využívanie tejto 
analýzy.  Získané výsledky majú informatívny a  odporúčací charakter, avšak 
použitím iných analytických metód môžeme dospieť k rozdielnym interpretáciám 
dosiahnutých zistení.

 

zber vernostných bodov a iných modulovateľných funkcií v závislosti od potrieb a 
požiadaviek kraja, respektíve mesta.  Rezervačný systém by mal byť navrhnutý tak, 
aby ho mestá a obce jednoducho vedeli implementovať do každého webu za pár 
minút cez iframe alebo widget. Zároveň je potrebné, aby systém obsahoval všetky 
potrebné nastavenia a funkcionality, ako napríklad zvolenie miesta, času, termínu. 
Vytváranie prehľadnej evidencie jednotlivých občanov, sumarizáciu dosiahnutých 
výsledkov a  podobne. Technické riešenie na slovenskom trhu ponúkajú viaceré 
spoločnosti, medzi ktoré patrí aj už spomínaná spoločnosť MVI Technology. Po 
skončení pandémie je možné takéto systémy pretransformovať a využívať ich ako 
rezervačné formuláre pre potreby vybavovania špecifických úkonov.

SWOT analýza vytvorenia a implementácie krajskej aplikácie pre občanov TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1. Použitá metóda je založená na rovnakých princípoch ako 
pri predchádzajúcej SWOT analýze vytvorenia gestorského útvaru v  pôsobnosti 
TTSK.

ochorení naprieč celosvetovou populáciou. Potvrdením týchto rizík je súčasná pan-
demická situácia súvisiaca so šírením nového ochorenia COVID-19, ktorá zasiahla 
všetky krajiny sveta. Na jednej strane je to demografický vývoj, na druhej pokrok, či 
nové spôsoby diagnostiky a liečby, ktoré vytvárajú tlak na kvalitu starostlivosti a 
bezpečnosť pacienta vo všetkých častiach procesu jej poskytovania. Okrem inovácií 
v oblasti medicíny sú svetovým trendom zlepšovanie workflow-u v snahe redu-
kovať chyby a efektívne využívať zdroje zdravotnej starostlivosti. To zvyšuje priestor 
a tlak pre dôsledné a dôrazné zavedenie informačných a komunikačných tech-
nológií do procesov zdravotnej starostlivosti. Telemedicína je definovaná ako 
súčasť elektronizovaného zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych 
služieb na veľké vzdialenosti. Preto je pojem telemedicína niekedy popisovaný aj 
synonymom distančná medicína.

Telemedicína je využiteľná v núdzovej a intenzívnej starostlivosti, tak isto ako v 
starostlivosti o chronických pacientov. Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriava tele-
medicína sú dve, a to diaľkové monitorovanie a diaľková terapia. Vo svete je tele-
medicína etablovaná a prináša viditeľné benefity pre pacientov aj pre poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti. Naopak, na Slovensku je telemedicína relatívne 
mladá, začínajúca oblasť, ktorá naráža na finančné limity, znalosti, prípadne nepre-
bádané oblasti v našich podmienkach. Hlavným dôvodom nízkeho aplikovania 
telemedicínskych riešení a diaľkového monitoringu sú však absentujúce finančné 
zdroje v zdravotníctve, vzhľadom na nekategorizovanie týchto riešení pre možnosť 
uhrádzania daných výkonov zo strany poisťovní v oblasti telemedicínskych tech-
nológií, systémov a služieb. Okrem všeobecných výhod a možností aplikovania pre 
rôzne skupiny pacientov (deti, seniori, chronickí pacienti), môže byť práve v súčas-
nej náročnej situácii spojenej so šírením pandémie COVID-19 jedným z riešení, ako 
podporiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v rámci núdzového prípadne 
karanténneho stavu.

Priestor na využívanie telemedicínskeho systému ako jednu z foriem poskytovania 
zdravotnej starostlivosti sa vytvára predovšetkým so zreteľom na pacientov v DSS v 
rámci TT SK. Takéto riešenie bude mať za následok výraznú škálu pozitívnych fak-
torov, ako napríklad zníženie mobility seniorov predovšetkým v  čase pandémie, 
eliminácia počtu návštev ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s 
dôrazom na znižovanie zoskupovania sa obyvateľov v jednom mieste. Nesmieme 
zabúdať taktiež na výhody telemedicínskeho systému ako takého, ktorý vo výraznej 
miere znižuje náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pacienti sú liečení 
v domácom prostredí, čo sa vo výraznej miere prejavuje na čase rekonvalescencie, 
komunikácia pacient a doktor prebieha v čase potreby a získavania zdravotných 
údajov v  reálnom čase. Namerané hodnoty sú pomocou bluetooth technológie 
prenášané do prenosového HUBu, odkiaľ sú privátnou zabezpečenou sieťou odo-
slané do dohľadového centra. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k 
dispozícii lekárom a pacientom v reálnom čase.

Trvalá starostlivosť na diaľku, poskytovaná kvalifikovaným zdravotníckym personá-
lom, umožňuje podniknúť vhodné kroky v prípade potreby – počnúc zvýšením psy-
chického pohodlia pacienta a priamym dohľadom nad priebehom vzdialenej sta-
rostlivosti končiac. Pre pacienta poskytuje platforma možnosť prístupu k množstvu 
informácií, elektronickú registráciu, prístup k výsledkom testov a meraní, ale pre-
dovšetkým, mať neustály odborný dohľad nad vlastným zdravotným stavom bez 
toho, aby opustil domov.

Na slovenskom, ako aj zahraničnom trhu pôsobia vieceré spoločnosti zameriava-
júce sa na oblasť telemedicínskeho systému. Za zmienku stojí určite spoločnosť 
Goldmann Systems, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov a má niekoľkoročné 
skúsenosti s  implementáciou telemedicínskeho systému vrátane IKT riešenia, 
ktoré zohráva primárnu úlohu v oblasti telemedicíny. 

Nemennej dôležitou je  oblasť kultúry, športu a  vzdelávania. Tieto oblasti sú 
charakteristické predovšetkým obmedzenými možnosťami aplikácie smart riešení. 
Na druhej strane sa však vytvárajú mnohé príležitosti súvisiace so súčasnou pan-
demickou situáciou. Až súčasný stav nám naznačil smer napredovania a využívania 
smart riešení. Predovšetkým oblasť vzdelávania naznačila budúce smerovanie so 
zameraním na e-learning a dištančné vzdelávanie. Tu je potrebné sa zamerať na 
vytváranie dostatočných technických a technologických podmienok ako na strane 
škôl, tak aj na strane obyvateľstva.  Dištančné vzdelávanie na požadovanej úrovni si 
bude do budúcna vyžadovať väčšinové pokrytie vysoko-rýchlostnou sieťou 
optického internetu, aj do najodľahlejších oblastí. V  neposlednom rade školské 
zariadenia nie sú dostatočne technicky vybavené na dlhodobé dištančné 
vzdelávanie na všetkých úrovniach vzdelávania. 

V oblasti športu a kultúry je trendom zameranie sa na priblíženie týchto oblastí 
života až k dverám obyvateľom. Streamovanie športových a kultúrnych podujatí 
založeného na princípe „pay per view“ vytvára predpoklad na postupné obnovenie 
a  oživenie týchto oblastí života. Budúcnosť budú tvoriť kultúrne podujatia bez 
dotyku a  vo výraznej miere v  externom prostredí. Ako príklad môžeme uviesť 
napríklad Shakespearove slávnosti na Bratislavskom hrade, kde diváci sledujú 
kultúrne podujatia pod holým nebom, Biela noc, Korunovačné slávnosti, či externé 
vernisáže galérií Nedbalka, či Danubiana. Cieľom je dostať divákov a návštevníkov 
do priestoru, so zámerom eliminácie osobných stretnutí vo veľkom množstve. Táto 
oblasť je založená na kreativite jednotlivých organizácií a  usporiadateľov 
kultúrnych podujatí. 

V oblasti územného plánovania je potrebné vytárať priestor v rámci implementá-
cie stavebných projektových zámerov, ktorých vizualizáciu je možné prezentovať v 
čase návrhu. Takéto riešenie vytvára ideálny predpoklad pre zabezpečenie celospo-
ločenskej diskusie navrhovaného riešenia, ešte pred jej konkrétnou imple-
mentáciou. V  rámci tejto oblasti je možné využívať napríklad aplikačné riešenie 
CVIKER AR ktoré umožňuje sprostredkovať občanom výzor budúceho projektu a 
presne ukázať, ako zapadne do prostredia. Aplikačné riešenie je založené na inter-
pretácii virtuálnej reality začlenenej v reálnom priestore.  Rovnaký aplikačný základ 
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je možné využívať aj v procese obnovy kultúrnych pamiatok, respektíve ich prepoje-
nia na moderné prvky architektúry. Ďalšou z  možností je využívanie inštitútu 
súťažných návrhov uplatňujúceho predovšetkým pri voľných plochách a verejných 
priestranstvách.

1. Akademické prostredie: Odborná podpora akademického sektora v oblasti 
prípravy a  implementácie stratégie, prípravy projektových zámerov, v  oblasti 
realizácie projektov, poskytovanie odborných kapacít, začleňovanie študentov do 
procesu SMART CITY a  iné. Akademické prostredie môže pozostávať zo sektora 
vysokých škôl a univerzít sídliacich na území Trnavského samosprávneho kraja, ale 
aj mimo neho. Výhodou domáceho akademického prostredia je znalosť 
problematiky kraja a  jeho špecifiká. Mimokrajské akademické prostredie ponúka 
širšiu škálu pôsobností, ako aj skúseností s  riešením daných problémov v  rámci 
iných krajov. V neposlednom rade netreba zabúdať ani na zahraničné akademické 
prostredie, ktoré môže pôsobiť ako výrazný inovatívny prvok poskytujúci množstvo 
skúseností v celom spektre oblastí s prípravou a realizáciou stratégií a projektov. 

2. Mestá a obce v rámci TTSK: komunikácia a spolupráca s mestami a obcami v 
rámci TTSK v  procese prípravy a  realizácie projektov, zdieľanie skúseností z 
doterajších projektov, vzájomná pomoc a  zameranie sa na spoločný cieľ, ktorý 
bude tvoriť jeden komplexný celok v rámci kraja.

3. Štátne orgány poskytujúce NFP: komunikácia a  spolupráca s  riadiacimi 
orgánmi zastrešujúcimi jednotlivé operačné programy aktuálne pre programové 
obdobie 2014 – 2020 s možnosťou čerpania prostriedkov do roku 2023, metodické 
usmernenia v oblasti prípravy projektov a ich následnej realizácie. 

4. Organizácie v pôsobnosti TTSK: príprava projektových zámerov v synergickej 
koordinácii v  rámci tematických oblastí, ako napríklad školstvo, doprava, 
zdravotníctvo a iné. Spolupráca s organizáciami v pôsobnosti zriaďovateľa, ktorým 
je TTSK, ako sú stredné odborné školy, zdravotnícke zariadenia, domovy sociálnych 
služieb či kultúrne inštitúcie. 

5. Súkromný sektor: komunikácia a  spolupráca so súkromným sektorom na 
princípe B2B. Súkromný sektor tvoria potencionálni dodávatelia najlepších 
osvedčených technológií, s množstvom skúseností z praxe. 

6. Verejnosť: v  neposlednom rade netreba zabúdať ani na komunikáciu a 
spoluprácu s  verejnosťou, ktorá predstavuje výrazný prvok v  oblasti prípravy a 
realizácie jednotlivých projektov, pripomienkového procesu a  jej fokus na 
funkčnosť konečného výsledku pre užívateľa.

3.1 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ BUDOVY a PRIESTRANSTVÁ

 Okrem viackrát spomínaných benefitov vyplývajúcich zo zavedenia smart 
riešení, nemôžeme zabúdať ani na ich ekologický zmysel. Práve sektor verejných a 
obytných budov predstavuje azda najväčší potenciál na znižovanie energetickej 
náročnosti, a naopak zvyšovanie energetickej efektívnosti s dôrazom na využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie.

Na prevádzku budov a zabezpečenie požadovaného vnútorného prostredia je totiž 
v Trnavskom samosprávnom kraji vynakladané najväčšie množstvo energie. 
Najvýznamnejší podiel na spotrebe energií a paralelne aj najväčšej produkcii 
skleníkového plynu CO2 dosahuje sektor budov na bývanie, ktoré však nie sú v 
kompetencii samosprávy, čím je zamedzená možnosť priameho ovplyvňovania 
procesov v týchto budovách. Absenciou tejto kompetencie tak nedokážeme 
zredukovať spotrebu energií v budovách na bývanie, a teda ani navrhnúť či 
realizovať akékoľvek efektívne opatrenia na znižovanie spotreby a úspory emisií CO2 
pomocou smart riešení. 

Naopak, medzi objekty v  správe či zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja patria školské zariadenia (127), domovy sociálnych služieb (50), 
budovy z kategórie administratívy (22), kultúrne zariadenia (11) a múzeá a galérie 
(22). Z  komplexnej analýzy technického stavu jednotlivých objektov vyplýva, že 
väčšina z nich bola postavená a odovzdaná do užívania ešte v 70.-tych až 80.-tych 
rokoch minulého storočia. Ich technický stav je tak po desiatkach rokov užívania 
nevyhovujúci a vyžaduje si častokrát rozsiahle rekonštrukcie vo forme zateplenia 
obvodového plášťa a/alebo zateplenia strešného plášťa. Vo všetkých typoch budov 
krajskej samosprávy sa ešte aj dnes nájdu objekty, ktoré si vyžadujú dokonca 
základnú výmenu otvorových konštrukcií, čím možno opätovne dosiahnuť 
významné úspory energií a celkovo zníženie emisií CO₂.

V sektore budov ako prvej z kľúčových oblastí by sa mali v prvom rade vytvoriť 
také podmienky, ktoré by znížili spotrebu primárnej energie na vykurovanie, 
chladenie či vetranie, a to zapojením a zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov 
energie. S  ohľadom na platnú úpravu legislatívy sa musí už jednoznačne 
podporovať výlučne výstavba či rekonštrukcia budov v kontexte nízkej 
energetickej náročnosti a s minimálnym dopadom na životné prostredie. 
Rovnako by sa mali zlepšiť vykurovacie systémy a  celkové tepelno-technické 
vlastnosti stavebných objektov.

Táto oblasť intervencie je veľmi dobre aplikovateľná pre uplatnenie smart riešení so 
zameraním na zlepšenie hospodárnosti budov formou zateplenia striech či stien, 
kde je možné a potrebné využiť merače, ktoré by merali teplotu vzduchu a podľa 

nej aj nastavovali vnútorné vykuro-
vanie. Merače by rovnako mohli 
regulovať teplo na základe obsade-
nosti, napr. počas víkendov, voľných 
dní či súčasných prácach z domu. 
Pre účely zabezpečenia kvalitného 
vetrania budov, a zároveň udržania 
komfortnej interiérovej teploty je 
vysoko odporúčaný inštalovaný 
systém riadeného vetrania s  reku-
peráciou tepla. Rovnako sa v súvis-
losti so zavádzaním prvkov zelenej 
infraštruktúry ponúka priestor na 
pokrytie striech budov solárnymi 
panelmi, vďaka ktorým dôjde k 
čiastočnej náhrade spotrebováva-
nej energie z obnoviteľného zdroja. 
Práve súbory takýchto opatrení 
budú znižovať negatívny dopad na 
životné prostredie a prispejú k rea-
lizácii cieľa dekarbonizácie a celko-
vého zníženia emisií CO₂ do roku 
2030 o minimálne 40 %.

Vo svetle dnešných ekologických 
trendov sa v  prípade výstavby 
nových potenciálnych objektov 
alebo aj rekonštrukcií súčasných 
budov v  správe TTSK rovnako 
odporúčame inšpirovať tzv. pasív-
nym štandardom. Budovy v pasív-
nom štandarde sú energeticky 
nenáročné a  vyznačujú sa predo-
všetkým tým, že na udržanie kom-
fortnej teploty vo vnútri stavby v 
každom ročnom období nie je v 
princípe potrebné využívať klimati-
záciu resp. vykurovanie. Referenčná 
hodnota spotreby pre zriedkavú 
potrebu dokurovania by nemala 
presiahnuť 15 kWh/m2 za rok. 

Táto hodnota tak predstavuje len niečo okolo 10 % spotreby na kúrenie v prípade 
klasickej stavby. Pasívny štandard teda výrazným spôsobom znižuje spotrebu 
energie. Predmetná energetická efektívnosť je docielená implementáciou viacerých 
opatrení, z ktorých spomenieme napríklad:

∙ efektívnejšie využitie slnečných lúčov pre účely vykurovania budovy 
prostredníctvom správneho polohovania budovy a  vhodného umiestnenia 
okien;

∙ zamedzenie výkyvov teploty vo vnútri budovy zvolením vhodného typu izolácie,  
ktorá umožňuje, aby v lete bolo vo vnútri dostatočne chladno, a naopak v zime 
príjemne teplo;

∙ umiestnenie solárnych panelov na streche budovy s cieľom získavania energie 
zo slnečného žiarenia na ohrev vody, prevádzku elektrických spotrebičov a pod.;

∙ zavedenie inteligentného ventilačného systému, v rámci ktorého nedochádza k 
únikom tepla a ktorý zároveň zabezpečuje prísun čerstvého vzduchu.

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytváraní gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by sa mala prijať a využiť ofenzívna 
stratégia, a  to z  dôvodu, že  silné stránky prevažujú nad slabými a  príležitosti 
prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto kombinácia vytvára 
ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.

 Prvou z nosných oblastí kompetencií gestorského úradu TTSK a jej význam 
pri zbere a  využívaní údajov je oblasť efektívnej verejnej správy. Táto oblasť 
spoločenského života sa dotýka každého obyvateľa kraja, čo vytvára ideálny 
predpoklad pre zavádzanie smart riešení s cieľom efektívneho radenia a chodu 
správy kraja. V súčasnosti je poskytovanie služieb voči obyvateľom kraja na veľmi 
nízkej úrovni so zameraním sa na využívanie inteligentných riešení. Realitou na 
úradoch je zdĺhavý proces vybavovania potrebných potvrdení vo všetkých 
zastrešujúcich oblastiach, neefektívne využívanie ľudských zdrojov, zastaralé 
technické a technologické vybavenie, ako aj nízka úroveň využívania moderných 
inteligentných riešení, ktoré sú súčasťou bežného života. Verejná správa a  jej 
zameranie na poskytovanie služieb občanov si už dlhšie obdobie vyžaduje 
reformáciu zameranú predovšetkým na oblasť IKT. Cieľom koncepcie zavádzania 
Smart city v podmienkach TTSK by malo byť predovšetkým ukončenie tzv. „doby 
papierovej“, ktorá dominuje na úradoch od ich vzniku. Ako prejsť od doby 
papierovej do doby využívania inteligentných riešení, ktorých výsledky budú 
zreteľné v  priebehu niekoľkých mesiacov? Ktorých výsledky budú zreteľné u 
občanov na počkanie? Odpoveď je jednoduchá, TTSK musí pristúpiť k zavádzaniu 
smart riešení v  procese poskytovania služieb občanov, ktoré sú bežným 
štandardom v podnikateľskom sektore, ale aj napríklad v štátnej a verejnej správe 
u najbližších susedov ako je Poľsko, Česká republika či Maďarsko. Nie je potrebné 
vymýšľať nové riešenia, prechádzať zdĺhavým procesom testovania a 
implementácie. Je potrebné sa inšpirovať a aplikovať technické a technologické 
riešenia, ktoré našli svoje uplatnenie v rámci daného sektora.

 Ako príklady zavádzania efektívnej verejnej správy môžeme uviesť využívanie 
elektronického podpisu občanov, ktorý si hľadá cestu už niekoľko rokov aj na 
Slovensku, avšak častokrát bez úspechu. Dôraz je kladený predovšetkým na 
podnikateľské subjekty. Pre zvýšenie úrovne efektívnosti je potrebné zavádzať 
povinnosť využívania elektronického podpisu aj pri fyzických osobách. Zároveň sa 
v  rámci elektronizácie vynárajú možnosti využívania podpisovania formou 
biometrických údajov – odtlačok prsta, scan sietnice, scan tváre. Tieto formy sú už 
v dnešnej dobe často využívané mobilnými operátormi v podmienkach SR, ako aj 
bankovým sektorom. Výrobcovia mobilných zariadení ich aplikujú do väčšiny 
svojich zariadení, čo vytvára predpoklad na rýchlu a efektívnu implementáciu v 
procese verejnej správy, ako aj samotnej akceptácie z pohľadu širokej verejnosti 

ako konečného užívateľa. Slováci vnímajú odtlačky prstov a ďalšie metódy 
biometrického overovania ako bezpečnejšie a pohodlnejšie oproti tradičným 
metódam.

 Nesmieme zabúdať ani na poskytovanie relevantných a efektívnych údajov 
zo strany TTSK smerom k obyvateľom. V  súčasnosti sa za najefektívnejší spôsob 
šírenia informácii považuje informovanie prostredníctvom sociálnych sietí, resp. 
aplikačného rozhrania. Aplikačné rozhranie s  využívaním osobného konta 
vzťahujúceho sa na bytovú jednotku, resp. obyvateľa vytvára ideálny nástroj na 
poskytovanie a  získanie potrebných a  cielených informácii v  oboch smeroch. 
Obyvateľ by mal mať prístup k  údajom v  reálnom čase. Na druhej strane kraj 
získava údaje o  svojich obyvateľoch v  potrebnom množstve, môže vytvárať a 
modulovať poskytovanie služieb prostredníctvom aplikačného rozhrania, s cieľom 
budúceho komplexného outsourcingu poskytovaných služieb do on-line priestoru. 

 Príkladom dobrej a  zaužívanej praxe aj v  podmienkach SR sú technické 
riešenia spoločnosti MVI Technology, ktorá stojí za aplikačným rozhraním 
zameraným na regióny, ako aj jednotlivé mestá – ide o produkty CITIO a REGIO. 
Systém CITIO je spojovateľom, ktorý spojí mestský/obecný úrad s  obyvateľmi, 
podnikateľmi, turistami a študentmi.  Mesto, resp. obec získa ucelenú platformu, 
ktorá sa dá spustiť naraz, alebo je možné spúšťať ju postupne ako skladačku s 
maximálnym dôrazom na digitalizáciu procesov vo vnútri mesta, informovanosť a 
komunikáciu s ľuďmi, ktorí žijú v meste.  Občania si nájdu všetky životné situácie, 
informácie o úrade, majú aktuálne informácie o tom, čo robiť vo voľnom čase, vidia 
všetky projekty, môžu zaplatiť poplatky a  dane, komunikovať s  mestom a 
vyjadrovať svoj názor cez ankety, participatívny rozpočet, ak majú trvalé bydlisko v 
meste a môžu nahlásiť podnet na zlepšenie mesta prostredníctvom internetového 
portálu a mobilnej aplikácie. O dôležitých témach ich informujú push notifikácie, 
newsletter a rýchle správy.

 Na druhej strane platforma REGIO je postavená na najnovších technológi-
ach a skladá sa z niekoľkých modulových častí. Je možné ju nasadiť komplexne, 
postupne alebo niektoré časti napojiť na už existujúce riešenia. Krajská aplikácia 
pre občanov má v sebe funkcie, ktoré občan kraja využije v každodennom živote 
ako napríklad aktuality, podujatia, ktoré si môže vložiť do kalendára, nahlásenie 
podnetov pre zlepšenie svojho kraja, nájde si tam životné situácie, hlásenia, poho-
tovostné kontakty, získava personalizované notifikácie o témach, ktoré ho zaujíma-
jú a ak má občan trvalý pobyt, môže cez aplikáciu hlasovať a komunikovať s krajom 
pomocou modulu. Vyššie uvedené platformy REGIO a  CITIO je taktiež možné 
zosúladiť a prepojiť na mestskú, respektíve krajskú kartu občana prostredníctvom 
ktorej môžu občania využívať množstvo benefitov, používať ju ako platobnú kartu, 

V súčasnosti sú taktiež hlavnou témou rezervačné formuláre a ich funkčnosť v čase 
pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Cieľom rezervačných formulárov je 
minimalizovať zoskupovanie obyvateľstva na konkrétnom mieste, ktoré je 
spôsobené predovšetkým plošným testovaním. V 21. storočí v čase najvýraznejšieho 
rozkvetu využívania IKT s prepojením na uľahčovanie a zjednodušovanie procesov 
obyvateľstva, ako aj samospráv by sfunkčnenie rezervačného formuláru nemal 
predstavovať výrazný problém. Opak je však pravdou a  realita nám priniesla 
nekonečné pokusy spojené so sfunkčnením takýchto systémov, ako aj samotné 
prepojenie na systémy miest a obcí. Kľúčovým faktorom aj v tomto prípade ostáva 
nedostatočné využívanie dostupných dát a on-line riešení. 

Ako zefektívniť verejnú správu so zameraním na využívanie smart riešení v procese 
poskytovania služieb občanom a  získavania potrebných údajov s  cieľom ich 
následného využívania: 

1. Zvýšenie využívania elektronického podpisu fyzických a právnických osôb, 

2. Zavádzanie využívania biometrických údajov občanov, 

3. Implementácia  aplikačného rozhrania s  možnosťou využívania 
personalizovaného osobného konta obyvateľov, 

4. Poskytovanie informácií v  reálnom čase prostredníctvom využívania 
sociálnych sietí a on-line platforiem, 

5. Zavádzanie bezstykového vydávania potvrdení prostredníctvom využívania 
kioskov s cieľom zefektívniť využívanie ľudského kapitálu, 

6. Zavádzanie možnosti bezhotovostnej platby s ohľadom na štandardy 21. 
storočia – platba hodinkami, platba mobilom, platba otlačkom prsta,

7. Využívanie metód a  prvkov komunikácie s  občanmi založených na 
súčasných štandardoch s cieľom úplnej eliminácie listinnej komunikácie – 
on-line call, komunikácia prostredníctvom najvyužívanejších aplikačných 
rozhraní – WhatsApp, Messenger, Signal,

8. Zavádzanie možnosti on-line objednávania na konkrétny čas a úkon s 
cieľom eliminácie sústreďovania obyvateľstva na jednom mieste v súvislosti 
so šíriacim sa ochorením COVID-19.

Ďalšou z oblastí je oblasť zdravotníctva so zameraním predovšetkým na poskyto-
vanie ambulantnej zdravotnej  starostlivosti. Táto oblasť úzko súvisí s poskytovaním 
sociálnych služieb v DSS v rámci kraja.  V súčasnej dobe celosvetová prepojenosť 
prináša okrem benefitov aj nemalé riziká. Medzi hlavné patrí rýchle rozšírenie 

Príležitosti Ohrozeniaváha body spolu váha body spolu

Možnosť rýchleho a 
masového úspechu

Vysoké investičné 
náklady

Prepojenosť s 
aplikačným 
rozhraním miest a 
obcí v rámci TTSK

Nízka miera 
využiteľnosti 

Rozvoj spolupráce so 
súkromným 
sektorom

Existencia 
konkurenčných 
riešení  

Možnosť modulácie 
a priestor na budúce 
rozširovanie

Rýchlo meniaci sa 
trend v oblasti IKT 

Zaujatie lídra a 
inovátora na trhu v 
porovnaní s 
ostatnými krajmi 

Spolu: Spolu:

0,15 8 1,2

0,20 5 1,0

0,05 4 0,2

0,25 8 2,0

0,15 5 0,75

1,00 6,25

0,25 4 1,0

0,25 3 0,75

0,15 4 0,6

0,35 6 2,1

1,00 4,45

Zvýšenie atraktivity 
kraja

Zvýšenie podielu 
využívania smart 
riešení 

0,10 5 0,5

0,10 6 0,6

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytvorení a implementácii krajskej aplikácie pre občanov TTSK by sa mala prijať a 
využiť stratégia spojenectva, a to z dôvodu, že  slabé stránky prevažujú nad silnými 
a zároveň  príležitosti prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto 
kombinácia vytvára ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.



V  zjednodušenom význame by úlohou novovzniknutého gestorského útvaru v 
pôsobnosti TTSK mal byť celý proces od prípravy projektových zámerov až po ich 
finálnu implementáciu s cieľom zapojenia do procesu odbornú, ako aj laickú vere-
jnosť. Široká komunikácia projektových zámerov počas celého procesu vytvára 
predpoklady na úspešnú, a hlavne vecnú realizáciu projektov. Veľa projektov ostáva 
nezrealizovaných aj napriek ich dobrej prvotnej idey, a to len z dôvodu neodbornej 
komunikácii. Cieľom a  úlohou útvaru je zabezpečenie realizácie SMART CITY 
stratégie kraja na národnej úrovni, či už v rámci zoskupenia samosprávnych krajov 
SK8, Združenia miest a obcí Slovenska alebo celospoločenskej úrovni. Postavenie a 
úlohy útvaru musia byť nezastupiteľné s  prideleným kompetenčným rámcom 
umožňujúcim zastrešenie realizácie Smart City stratégie.

Úlohou novovzniknutého gestorského úradu by malo byť prepojenie kompe-
tenčného rámca TTSK a koncepčného zavádzania smart prvkov so zameraním sa 
na jednotlivé oblasti spoločenského života v kraji. Kľúčový prvok gestorského úradu 
TTSK musí klásť dôraz na dostatočné administratívne, kompetenčné a  zákonné 
nástroje, prostredníctvom ktorých bude môcť zabezpečovať implementovanie 
záverov a opatrení strategických dokumentov na úrovni samosprávneho kraja, ako 
aj s celoslovenskou pôsobnosťou. Absencia regulačných a stimulačných nástrojov 
sa prejaví predovšetkým v  strate významu a dôležitosti vzniknutého odborného 
útvaru.  Kľúčový faktor úspešnosti útvaru budú zohrávať dostatočné personálne 
kapacity so zameraním na odbornosť v členení  podľa jednotlivých oblastí. 

Aj napriek skutočnosti, že kompetenčné právomoci TTSK sú vo výraznej miere 
oklieštené v  porovnaní s kompetenčnými právomocami miest a  obcí, výraznú 
úlohu musí zohrávať kompetenčný nástroj, ktorým je vydávanie súhlasu, stanoviska 
alebo vyjadrenia v  rámci pripomienkovacieho procesu so zameraním na všetky 
oblasti života kraja. Práve tu vidíme priestor a úlohu gestorského útvaru TTSK, avšak 
so zreteľom, aby všetky vydané stanoviská vychádzali z  už schválených kon-
cepčných a strategických dokumentov kraja. Gestorský útvar musí zohrávať úlohu 
multidisciplinárneho odborného útvaru, ktorý sa bude podieľať na príprave 
každého strategického dokumentu v rámci kraja. Cieľom takéhoto návrhu je, aby 
rozhodnutia vydávané a prijímané TTSK obsahovali podmienky, prostredníctvom 
ktorých je možné uložiť vykonávaciu povinnosť so zreteľom na fyzické, ako aj 
právnické osoby pôsobiace v rámci kraja v súlade so zákonnými podmienkami. Aj 
napriek obmedzeným právomociam a kompetenčnému rozsahu TTSK je možné 
vykonávať kroky s  cieľom zabezpečenia dodržiavania stanovených strategických 
cieľov.

Úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by malo byť predovšetkým zamera-
nie sa na oblasti verejného života ako doprava, vzdelávanie, zdravotníctvo, poskyto-
vanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb občanov v nadväznosti na efektívnu 
verejnú správu, kultúra a v neposlednom rade rozvoj kraja ako takého. Primárnou 
úlohou gestorského úradu musí byť taktiež získavanie údajov, ich vyhodnocovanie 
a následné poskytovanie pre rôzne sektory pôsobiace v rámci kraja – obyvateľstvo, 
akademický sektor, štátne organizácie (MIRRI, Riadiace orgány zastrešujúce riade-
nie európskych štrukturálnych a investičných fondov), mestá a obce na území TT 
SK, súkromný sektor a podnikateľský sektor.

SWOT analýza vytvorenia gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1.  Jednotlivým určeným faktorom boli následne priraďované 
bodové hodnoty v  rámci bodového rozpätia 1-10 bodov.  Na základe získaných 
bodových hodnôt a stanovenej váhovej úrovne došlo k výpočtu čiastkových súčinov 
v rámci jednotlivých kritérií pri všetkých oblastiach SWOT analýzy. Použitá metodi-
ka v rámci SWOT analýzy predstavuje zaužívaný štandard v rámci využívanie tejto 
analýzy.  Získané výsledky majú informatívny a  odporúčací charakter, avšak 
použitím iných analytických metód môžeme dospieť k rozdielnym interpretáciám 
dosiahnutých zistení.

 

zber vernostných bodov a iných modulovateľných funkcií v závislosti od potrieb a 
požiadaviek kraja, respektíve mesta.  Rezervačný systém by mal byť navrhnutý tak, 
aby ho mestá a obce jednoducho vedeli implementovať do každého webu za pár 
minút cez iframe alebo widget. Zároveň je potrebné, aby systém obsahoval všetky 
potrebné nastavenia a funkcionality, ako napríklad zvolenie miesta, času, termínu. 
Vytváranie prehľadnej evidencie jednotlivých občanov, sumarizáciu dosiahnutých 
výsledkov a  podobne. Technické riešenie na slovenskom trhu ponúkajú viaceré 
spoločnosti, medzi ktoré patrí aj už spomínaná spoločnosť MVI Technology. Po 
skončení pandémie je možné takéto systémy pretransformovať a využívať ich ako 
rezervačné formuláre pre potreby vybavovania špecifických úkonov.

SWOT analýza vytvorenia a implementácie krajskej aplikácie pre občanov TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1. Použitá metóda je založená na rovnakých princípoch ako 
pri predchádzajúcej SWOT analýze vytvorenia gestorského útvaru v  pôsobnosti 
TTSK.

ochorení naprieč celosvetovou populáciou. Potvrdením týchto rizík je súčasná pan-
demická situácia súvisiaca so šírením nového ochorenia COVID-19, ktorá zasiahla 
všetky krajiny sveta. Na jednej strane je to demografický vývoj, na druhej pokrok, či 
nové spôsoby diagnostiky a liečby, ktoré vytvárajú tlak na kvalitu starostlivosti a 
bezpečnosť pacienta vo všetkých častiach procesu jej poskytovania. Okrem inovácií 
v oblasti medicíny sú svetovým trendom zlepšovanie workflow-u v snahe redu-
kovať chyby a efektívne využívať zdroje zdravotnej starostlivosti. To zvyšuje priestor 
a tlak pre dôsledné a dôrazné zavedenie informačných a komunikačných tech-
nológií do procesov zdravotnej starostlivosti. Telemedicína je definovaná ako 
súčasť elektronizovaného zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych 
služieb na veľké vzdialenosti. Preto je pojem telemedicína niekedy popisovaný aj 
synonymom distančná medicína.

Telemedicína je využiteľná v núdzovej a intenzívnej starostlivosti, tak isto ako v 
starostlivosti o chronických pacientov. Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriava tele-
medicína sú dve, a to diaľkové monitorovanie a diaľková terapia. Vo svete je tele-
medicína etablovaná a prináša viditeľné benefity pre pacientov aj pre poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti. Naopak, na Slovensku je telemedicína relatívne 
mladá, začínajúca oblasť, ktorá naráža na finančné limity, znalosti, prípadne nepre-
bádané oblasti v našich podmienkach. Hlavným dôvodom nízkeho aplikovania 
telemedicínskych riešení a diaľkového monitoringu sú však absentujúce finančné 
zdroje v zdravotníctve, vzhľadom na nekategorizovanie týchto riešení pre možnosť 
uhrádzania daných výkonov zo strany poisťovní v oblasti telemedicínskych tech-
nológií, systémov a služieb. Okrem všeobecných výhod a možností aplikovania pre 
rôzne skupiny pacientov (deti, seniori, chronickí pacienti), môže byť práve v súčas-
nej náročnej situácii spojenej so šírením pandémie COVID-19 jedným z riešení, ako 
podporiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v rámci núdzového prípadne 
karanténneho stavu.

Priestor na využívanie telemedicínskeho systému ako jednu z foriem poskytovania 
zdravotnej starostlivosti sa vytvára predovšetkým so zreteľom na pacientov v DSS v 
rámci TT SK. Takéto riešenie bude mať za následok výraznú škálu pozitívnych fak-
torov, ako napríklad zníženie mobility seniorov predovšetkým v  čase pandémie, 
eliminácia počtu návštev ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s 
dôrazom na znižovanie zoskupovania sa obyvateľov v jednom mieste. Nesmieme 
zabúdať taktiež na výhody telemedicínskeho systému ako takého, ktorý vo výraznej 
miere znižuje náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pacienti sú liečení 
v domácom prostredí, čo sa vo výraznej miere prejavuje na čase rekonvalescencie, 
komunikácia pacient a doktor prebieha v čase potreby a získavania zdravotných 
údajov v  reálnom čase. Namerané hodnoty sú pomocou bluetooth technológie 
prenášané do prenosového HUBu, odkiaľ sú privátnou zabezpečenou sieťou odo-
slané do dohľadového centra. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k 
dispozícii lekárom a pacientom v reálnom čase.

Trvalá starostlivosť na diaľku, poskytovaná kvalifikovaným zdravotníckym personá-
lom, umožňuje podniknúť vhodné kroky v prípade potreby – počnúc zvýšením psy-
chického pohodlia pacienta a priamym dohľadom nad priebehom vzdialenej sta-
rostlivosti končiac. Pre pacienta poskytuje platforma možnosť prístupu k množstvu 
informácií, elektronickú registráciu, prístup k výsledkom testov a meraní, ale pre-
dovšetkým, mať neustály odborný dohľad nad vlastným zdravotným stavom bez 
toho, aby opustil domov.

Na slovenskom, ako aj zahraničnom trhu pôsobia vieceré spoločnosti zameriava-
júce sa na oblasť telemedicínskeho systému. Za zmienku stojí určite spoločnosť 
Goldmann Systems, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov a má niekoľkoročné 
skúsenosti s  implementáciou telemedicínskeho systému vrátane IKT riešenia, 
ktoré zohráva primárnu úlohu v oblasti telemedicíny. 

Nemennej dôležitou je  oblasť kultúry, športu a  vzdelávania. Tieto oblasti sú 
charakteristické predovšetkým obmedzenými možnosťami aplikácie smart riešení. 
Na druhej strane sa však vytvárajú mnohé príležitosti súvisiace so súčasnou pan-
demickou situáciou. Až súčasný stav nám naznačil smer napredovania a využívania 
smart riešení. Predovšetkým oblasť vzdelávania naznačila budúce smerovanie so 
zameraním na e-learning a dištančné vzdelávanie. Tu je potrebné sa zamerať na 
vytváranie dostatočných technických a technologických podmienok ako na strane 
škôl, tak aj na strane obyvateľstva.  Dištančné vzdelávanie na požadovanej úrovni si 
bude do budúcna vyžadovať väčšinové pokrytie vysoko-rýchlostnou sieťou 
optického internetu, aj do najodľahlejších oblastí. V  neposlednom rade školské 
zariadenia nie sú dostatočne technicky vybavené na dlhodobé dištančné 
vzdelávanie na všetkých úrovniach vzdelávania. 

V oblasti športu a kultúry je trendom zameranie sa na priblíženie týchto oblastí 
života až k dverám obyvateľom. Streamovanie športových a kultúrnych podujatí 
založeného na princípe „pay per view“ vytvára predpoklad na postupné obnovenie 
a  oživenie týchto oblastí života. Budúcnosť budú tvoriť kultúrne podujatia bez 
dotyku a  vo výraznej miere v  externom prostredí. Ako príklad môžeme uviesť 
napríklad Shakespearove slávnosti na Bratislavskom hrade, kde diváci sledujú 
kultúrne podujatia pod holým nebom, Biela noc, Korunovačné slávnosti, či externé 
vernisáže galérií Nedbalka, či Danubiana. Cieľom je dostať divákov a návštevníkov 
do priestoru, so zámerom eliminácie osobných stretnutí vo veľkom množstve. Táto 
oblasť je založená na kreativite jednotlivých organizácií a  usporiadateľov 
kultúrnych podujatí. 

V oblasti územného plánovania je potrebné vytárať priestor v rámci implementá-
cie stavebných projektových zámerov, ktorých vizualizáciu je možné prezentovať v 
čase návrhu. Takéto riešenie vytvára ideálny predpoklad pre zabezpečenie celospo-
ločenskej diskusie navrhovaného riešenia, ešte pred jej konkrétnou imple-
mentáciou. V  rámci tejto oblasti je možné využívať napríklad aplikačné riešenie 
CVIKER AR ktoré umožňuje sprostredkovať občanom výzor budúceho projektu a 
presne ukázať, ako zapadne do prostredia. Aplikačné riešenie je založené na inter-
pretácii virtuálnej reality začlenenej v reálnom priestore.  Rovnaký aplikačný základ 

je možné využívať aj v procese obnovy kultúrnych pamiatok, respektíve ich prepoje-
nia na moderné prvky architektúry. Ďalšou z  možností je využívanie inštitútu 
súťažných návrhov uplatňujúceho predovšetkým pri voľných plochách a verejných 
priestranstvách.

1. Akademické prostredie: Odborná podpora akademického sektora v oblasti 
prípravy a  implementácie stratégie, prípravy projektových zámerov, v  oblasti 
realizácie projektov, poskytovanie odborných kapacít, začleňovanie študentov do 
procesu SMART CITY a  iné. Akademické prostredie môže pozostávať zo sektora 
vysokých škôl a univerzít sídliacich na území Trnavského samosprávneho kraja, ale 
aj mimo neho. Výhodou domáceho akademického prostredia je znalosť 
problematiky kraja a  jeho špecifiká. Mimokrajské akademické prostredie ponúka 
širšiu škálu pôsobností, ako aj skúseností s  riešením daných problémov v  rámci 
iných krajov. V neposlednom rade netreba zabúdať ani na zahraničné akademické 
prostredie, ktoré môže pôsobiť ako výrazný inovatívny prvok poskytujúci množstvo 
skúseností v celom spektre oblastí s prípravou a realizáciou stratégií a projektov. 

2. Mestá a obce v rámci TTSK: komunikácia a spolupráca s mestami a obcami v 
rámci TTSK v  procese prípravy a  realizácie projektov, zdieľanie skúseností z 
doterajších projektov, vzájomná pomoc a  zameranie sa na spoločný cieľ, ktorý 
bude tvoriť jeden komplexný celok v rámci kraja.

3. Štátne orgány poskytujúce NFP: komunikácia a  spolupráca s  riadiacimi 
orgánmi zastrešujúcimi jednotlivé operačné programy aktuálne pre programové 
obdobie 2014 – 2020 s možnosťou čerpania prostriedkov do roku 2023, metodické 
usmernenia v oblasti prípravy projektov a ich následnej realizácie. 

4. Organizácie v pôsobnosti TTSK: príprava projektových zámerov v synergickej 
koordinácii v  rámci tematických oblastí, ako napríklad školstvo, doprava, 
zdravotníctvo a iné. Spolupráca s organizáciami v pôsobnosti zriaďovateľa, ktorým 
je TTSK, ako sú stredné odborné školy, zdravotnícke zariadenia, domovy sociálnych 
služieb či kultúrne inštitúcie. 

5. Súkromný sektor: komunikácia a  spolupráca so súkromným sektorom na 
princípe B2B. Súkromný sektor tvoria potencionálni dodávatelia najlepších 
osvedčených technológií, s množstvom skúseností z praxe. 

6. Verejnosť: v  neposlednom rade netreba zabúdať ani na komunikáciu a 
spoluprácu s  verejnosťou, ktorá predstavuje výrazný prvok v  oblasti prípravy a 
realizácie jednotlivých projektov, pripomienkového procesu a  jej fokus na 
funkčnosť konečného výsledku pre užívateľa.

3.1 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ BUDOVY a PRIESTRANSTVÁ

 Okrem viackrát spomínaných benefitov vyplývajúcich zo zavedenia smart 
riešení, nemôžeme zabúdať ani na ich ekologický zmysel. Práve sektor verejných a 
obytných budov predstavuje azda najväčší potenciál na znižovanie energetickej 
náročnosti, a naopak zvyšovanie energetickej efektívnosti s dôrazom na využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie.

Na prevádzku budov a zabezpečenie požadovaného vnútorného prostredia je totiž 
v Trnavskom samosprávnom kraji vynakladané najväčšie množstvo energie. 
Najvýznamnejší podiel na spotrebe energií a paralelne aj najväčšej produkcii 
skleníkového plynu CO2 dosahuje sektor budov na bývanie, ktoré však nie sú v 
kompetencii samosprávy, čím je zamedzená možnosť priameho ovplyvňovania 
procesov v týchto budovách. Absenciou tejto kompetencie tak nedokážeme 
zredukovať spotrebu energií v budovách na bývanie, a teda ani navrhnúť či 
realizovať akékoľvek efektívne opatrenia na znižovanie spotreby a úspory emisií CO2 
pomocou smart riešení. 

Naopak, medzi objekty v  správe či zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja patria školské zariadenia (127), domovy sociálnych služieb (50), 
budovy z kategórie administratívy (22), kultúrne zariadenia (11) a múzeá a galérie 
(22). Z  komplexnej analýzy technického stavu jednotlivých objektov vyplýva, že 
väčšina z nich bola postavená a odovzdaná do užívania ešte v 70.-tych až 80.-tych 
rokoch minulého storočia. Ich technický stav je tak po desiatkach rokov užívania 
nevyhovujúci a vyžaduje si častokrát rozsiahle rekonštrukcie vo forme zateplenia 
obvodového plášťa a/alebo zateplenia strešného plášťa. Vo všetkých typoch budov 
krajskej samosprávy sa ešte aj dnes nájdu objekty, ktoré si vyžadujú dokonca 
základnú výmenu otvorových konštrukcií, čím možno opätovne dosiahnuť 
významné úspory energií a celkovo zníženie emisií CO₂.

V sektore budov ako prvej z kľúčových oblastí by sa mali v prvom rade vytvoriť 
také podmienky, ktoré by znížili spotrebu primárnej energie na vykurovanie, 
chladenie či vetranie, a to zapojením a zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov 
energie. S  ohľadom na platnú úpravu legislatívy sa musí už jednoznačne 
podporovať výlučne výstavba či rekonštrukcia budov v kontexte nízkej 
energetickej náročnosti a s minimálnym dopadom na životné prostredie. 
Rovnako by sa mali zlepšiť vykurovacie systémy a  celkové tepelno-technické 
vlastnosti stavebných objektov.

Táto oblasť intervencie je veľmi dobre aplikovateľná pre uplatnenie smart riešení so 
zameraním na zlepšenie hospodárnosti budov formou zateplenia striech či stien, 
kde je možné a potrebné využiť merače, ktoré by merali teplotu vzduchu a podľa 

nej aj nastavovali vnútorné vykuro-
vanie. Merače by rovnako mohli 
regulovať teplo na základe obsade-
nosti, napr. počas víkendov, voľných 
dní či súčasných prácach z domu. 
Pre účely zabezpečenia kvalitného 
vetrania budov, a zároveň udržania 
komfortnej interiérovej teploty je 
vysoko odporúčaný inštalovaný 
systém riadeného vetrania s  reku-
peráciou tepla. Rovnako sa v súvis-
losti so zavádzaním prvkov zelenej 
infraštruktúry ponúka priestor na 
pokrytie striech budov solárnymi 
panelmi, vďaka ktorým dôjde k 
čiastočnej náhrade spotrebováva-
nej energie z obnoviteľného zdroja. 
Práve súbory takýchto opatrení 
budú znižovať negatívny dopad na 
životné prostredie a prispejú k rea-
lizácii cieľa dekarbonizácie a celko-
vého zníženia emisií CO₂ do roku 
2030 o minimálne 40 %.

Vo svetle dnešných ekologických 
trendov sa v  prípade výstavby 
nových potenciálnych objektov 
alebo aj rekonštrukcií súčasných 
budov v  správe TTSK rovnako 
odporúčame inšpirovať tzv. pasív-
nym štandardom. Budovy v pasív-
nom štandarde sú energeticky 
nenáročné a  vyznačujú sa predo-
všetkým tým, že na udržanie kom-
fortnej teploty vo vnútri stavby v 
každom ročnom období nie je v 
princípe potrebné využívať klimati-
záciu resp. vykurovanie. Referenčná 
hodnota spotreby pre zriedkavú 
potrebu dokurovania by nemala 
presiahnuť 15 kWh/m2 za rok. 

Táto hodnota tak predstavuje len niečo okolo 10 % spotreby na kúrenie v prípade 
klasickej stavby. Pasívny štandard teda výrazným spôsobom znižuje spotrebu 
energie. Predmetná energetická efektívnosť je docielená implementáciou viacerých 
opatrení, z ktorých spomenieme napríklad:

∙ efektívnejšie využitie slnečných lúčov pre účely vykurovania budovy 
prostredníctvom správneho polohovania budovy a  vhodného umiestnenia 
okien;

∙ zamedzenie výkyvov teploty vo vnútri budovy zvolením vhodného typu izolácie,  
ktorá umožňuje, aby v lete bolo vo vnútri dostatočne chladno, a naopak v zime 
príjemne teplo;

∙ umiestnenie solárnych panelov na streche budovy s cieľom získavania energie 
zo slnečného žiarenia na ohrev vody, prevádzku elektrických spotrebičov a pod.;

∙ zavedenie inteligentného ventilačného systému, v rámci ktorého nedochádza k 
únikom tepla a ktorý zároveň zabezpečuje prísun čerstvého vzduchu.

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytváraní gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by sa mala prijať a využiť ofenzívna 
stratégia, a  to z  dôvodu, že  silné stránky prevažujú nad slabými a  príležitosti 
prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto kombinácia vytvára 
ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.

 Prvou z nosných oblastí kompetencií gestorského úradu TTSK a jej význam 
pri zbere a  využívaní údajov je oblasť efektívnej verejnej správy. Táto oblasť 
spoločenského života sa dotýka každého obyvateľa kraja, čo vytvára ideálny 
predpoklad pre zavádzanie smart riešení s cieľom efektívneho radenia a chodu 
správy kraja. V súčasnosti je poskytovanie služieb voči obyvateľom kraja na veľmi 
nízkej úrovni so zameraním sa na využívanie inteligentných riešení. Realitou na 
úradoch je zdĺhavý proces vybavovania potrebných potvrdení vo všetkých 
zastrešujúcich oblastiach, neefektívne využívanie ľudských zdrojov, zastaralé 
technické a technologické vybavenie, ako aj nízka úroveň využívania moderných 
inteligentných riešení, ktoré sú súčasťou bežného života. Verejná správa a  jej 
zameranie na poskytovanie služieb občanov si už dlhšie obdobie vyžaduje 
reformáciu zameranú predovšetkým na oblasť IKT. Cieľom koncepcie zavádzania 
Smart city v podmienkach TTSK by malo byť predovšetkým ukončenie tzv. „doby 
papierovej“, ktorá dominuje na úradoch od ich vzniku. Ako prejsť od doby 
papierovej do doby využívania inteligentných riešení, ktorých výsledky budú 
zreteľné v  priebehu niekoľkých mesiacov? Ktorých výsledky budú zreteľné u 
občanov na počkanie? Odpoveď je jednoduchá, TTSK musí pristúpiť k zavádzaniu 
smart riešení v  procese poskytovania služieb občanov, ktoré sú bežným 
štandardom v podnikateľskom sektore, ale aj napríklad v štátnej a verejnej správe 
u najbližších susedov ako je Poľsko, Česká republika či Maďarsko. Nie je potrebné 
vymýšľať nové riešenia, prechádzať zdĺhavým procesom testovania a 
implementácie. Je potrebné sa inšpirovať a aplikovať technické a technologické 
riešenia, ktoré našli svoje uplatnenie v rámci daného sektora.

 Ako príklady zavádzania efektívnej verejnej správy môžeme uviesť využívanie 
elektronického podpisu občanov, ktorý si hľadá cestu už niekoľko rokov aj na 
Slovensku, avšak častokrát bez úspechu. Dôraz je kladený predovšetkým na 
podnikateľské subjekty. Pre zvýšenie úrovne efektívnosti je potrebné zavádzať 
povinnosť využívania elektronického podpisu aj pri fyzických osobách. Zároveň sa 
v  rámci elektronizácie vynárajú možnosti využívania podpisovania formou 
biometrických údajov – odtlačok prsta, scan sietnice, scan tváre. Tieto formy sú už 
v dnešnej dobe často využívané mobilnými operátormi v podmienkach SR, ako aj 
bankovým sektorom. Výrobcovia mobilných zariadení ich aplikujú do väčšiny 
svojich zariadení, čo vytvára predpoklad na rýchlu a efektívnu implementáciu v 
procese verejnej správy, ako aj samotnej akceptácie z pohľadu širokej verejnosti 

ako konečného užívateľa. Slováci vnímajú odtlačky prstov a ďalšie metódy 
biometrického overovania ako bezpečnejšie a pohodlnejšie oproti tradičným 
metódam.

 Nesmieme zabúdať ani na poskytovanie relevantných a efektívnych údajov 
zo strany TTSK smerom k obyvateľom. V  súčasnosti sa za najefektívnejší spôsob 
šírenia informácii považuje informovanie prostredníctvom sociálnych sietí, resp. 
aplikačného rozhrania. Aplikačné rozhranie s  využívaním osobného konta 
vzťahujúceho sa na bytovú jednotku, resp. obyvateľa vytvára ideálny nástroj na 
poskytovanie a  získanie potrebných a  cielených informácii v  oboch smeroch. 
Obyvateľ by mal mať prístup k  údajom v  reálnom čase. Na druhej strane kraj 
získava údaje o  svojich obyvateľoch v  potrebnom množstve, môže vytvárať a 
modulovať poskytovanie služieb prostredníctvom aplikačného rozhrania, s cieľom 
budúceho komplexného outsourcingu poskytovaných služieb do on-line priestoru. 

 Príkladom dobrej a  zaužívanej praxe aj v  podmienkach SR sú technické 
riešenia spoločnosti MVI Technology, ktorá stojí za aplikačným rozhraním 
zameraným na regióny, ako aj jednotlivé mestá – ide o produkty CITIO a REGIO. 
Systém CITIO je spojovateľom, ktorý spojí mestský/obecný úrad s  obyvateľmi, 
podnikateľmi, turistami a študentmi.  Mesto, resp. obec získa ucelenú platformu, 
ktorá sa dá spustiť naraz, alebo je možné spúšťať ju postupne ako skladačku s 
maximálnym dôrazom na digitalizáciu procesov vo vnútri mesta, informovanosť a 
komunikáciu s ľuďmi, ktorí žijú v meste.  Občania si nájdu všetky životné situácie, 
informácie o úrade, majú aktuálne informácie o tom, čo robiť vo voľnom čase, vidia 
všetky projekty, môžu zaplatiť poplatky a  dane, komunikovať s  mestom a 
vyjadrovať svoj názor cez ankety, participatívny rozpočet, ak majú trvalé bydlisko v 
meste a môžu nahlásiť podnet na zlepšenie mesta prostredníctvom internetového 
portálu a mobilnej aplikácie. O dôležitých témach ich informujú push notifikácie, 
newsletter a rýchle správy.

 Na druhej strane platforma REGIO je postavená na najnovších technológi-
ach a skladá sa z niekoľkých modulových častí. Je možné ju nasadiť komplexne, 
postupne alebo niektoré časti napojiť na už existujúce riešenia. Krajská aplikácia 
pre občanov má v sebe funkcie, ktoré občan kraja využije v každodennom živote 
ako napríklad aktuality, podujatia, ktoré si môže vložiť do kalendára, nahlásenie 
podnetov pre zlepšenie svojho kraja, nájde si tam životné situácie, hlásenia, poho-
tovostné kontakty, získava personalizované notifikácie o témach, ktoré ho zaujíma-
jú a ak má občan trvalý pobyt, môže cez aplikáciu hlasovať a komunikovať s krajom 
pomocou modulu. Vyššie uvedené platformy REGIO a  CITIO je taktiež možné 
zosúladiť a prepojiť na mestskú, respektíve krajskú kartu občana prostredníctvom 
ktorej môžu občania využívať množstvo benefitov, používať ju ako platobnú kartu, 

V súčasnosti sú taktiež hlavnou témou rezervačné formuláre a ich funkčnosť v čase 
pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Cieľom rezervačných formulárov je 
minimalizovať zoskupovanie obyvateľstva na konkrétnom mieste, ktoré je 
spôsobené predovšetkým plošným testovaním. V 21. storočí v čase najvýraznejšieho 
rozkvetu využívania IKT s prepojením na uľahčovanie a zjednodušovanie procesov 
obyvateľstva, ako aj samospráv by sfunkčnenie rezervačného formuláru nemal 
predstavovať výrazný problém. Opak je však pravdou a  realita nám priniesla 
nekonečné pokusy spojené so sfunkčnením takýchto systémov, ako aj samotné 
prepojenie na systémy miest a obcí. Kľúčovým faktorom aj v tomto prípade ostáva 
nedostatočné využívanie dostupných dát a on-line riešení. 

Ako zefektívniť verejnú správu so zameraním na využívanie smart riešení v procese 
poskytovania služieb občanom a  získavania potrebných údajov s  cieľom ich 
následného využívania: 

1. Zvýšenie využívania elektronického podpisu fyzických a právnických osôb, 

2. Zavádzanie využívania biometrických údajov občanov, 

3. Implementácia  aplikačného rozhrania s  možnosťou využívania 
personalizovaného osobného konta obyvateľov, 

4. Poskytovanie informácií v  reálnom čase prostredníctvom využívania 
sociálnych sietí a on-line platforiem, 

5. Zavádzanie bezstykového vydávania potvrdení prostredníctvom využívania 
kioskov s cieľom zefektívniť využívanie ľudského kapitálu, 

6. Zavádzanie možnosti bezhotovostnej platby s ohľadom na štandardy 21. 
storočia – platba hodinkami, platba mobilom, platba otlačkom prsta,

7. Využívanie metód a  prvkov komunikácie s  občanmi založených na 
súčasných štandardoch s cieľom úplnej eliminácie listinnej komunikácie – 
on-line call, komunikácia prostredníctvom najvyužívanejších aplikačných 
rozhraní – WhatsApp, Messenger, Signal,

8. Zavádzanie možnosti on-line objednávania na konkrétny čas a úkon s 
cieľom eliminácie sústreďovania obyvateľstva na jednom mieste v súvislosti 
so šíriacim sa ochorením COVID-19.

Ďalšou z oblastí je oblasť zdravotníctva so zameraním predovšetkým na poskyto-
vanie ambulantnej zdravotnej  starostlivosti. Táto oblasť úzko súvisí s poskytovaním 
sociálnych služieb v DSS v rámci kraja.  V súčasnej dobe celosvetová prepojenosť 
prináša okrem benefitov aj nemalé riziká. Medzi hlavné patrí rýchle rozšírenie 
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Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytvorení a implementácii krajskej aplikácie pre občanov TTSK by sa mala prijať a 
využiť stratégia spojenectva, a to z dôvodu, že  slabé stránky prevažujú nad silnými 
a zároveň  príležitosti prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto 
kombinácia vytvára ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.



V  zjednodušenom význame by úlohou novovzniknutého gestorského útvaru v 
pôsobnosti TTSK mal byť celý proces od prípravy projektových zámerov až po ich 
finálnu implementáciu s cieľom zapojenia do procesu odbornú, ako aj laickú vere-
jnosť. Široká komunikácia projektových zámerov počas celého procesu vytvára 
predpoklady na úspešnú, a hlavne vecnú realizáciu projektov. Veľa projektov ostáva 
nezrealizovaných aj napriek ich dobrej prvotnej idey, a to len z dôvodu neodbornej 
komunikácii. Cieľom a  úlohou útvaru je zabezpečenie realizácie SMART CITY 
stratégie kraja na národnej úrovni, či už v rámci zoskupenia samosprávnych krajov 
SK8, Združenia miest a obcí Slovenska alebo celospoločenskej úrovni. Postavenie a 
úlohy útvaru musia byť nezastupiteľné s  prideleným kompetenčným rámcom 
umožňujúcim zastrešenie realizácie Smart City stratégie.

Úlohou novovzniknutého gestorského úradu by malo byť prepojenie kompe-
tenčného rámca TTSK a koncepčného zavádzania smart prvkov so zameraním sa 
na jednotlivé oblasti spoločenského života v kraji. Kľúčový prvok gestorského úradu 
TTSK musí klásť dôraz na dostatočné administratívne, kompetenčné a  zákonné 
nástroje, prostredníctvom ktorých bude môcť zabezpečovať implementovanie 
záverov a opatrení strategických dokumentov na úrovni samosprávneho kraja, ako 
aj s celoslovenskou pôsobnosťou. Absencia regulačných a stimulačných nástrojov 
sa prejaví predovšetkým v  strate významu a dôležitosti vzniknutého odborného 
útvaru.  Kľúčový faktor úspešnosti útvaru budú zohrávať dostatočné personálne 
kapacity so zameraním na odbornosť v členení  podľa jednotlivých oblastí. 

Aj napriek skutočnosti, že kompetenčné právomoci TTSK sú vo výraznej miere 
oklieštené v  porovnaní s kompetenčnými právomocami miest a  obcí, výraznú 
úlohu musí zohrávať kompetenčný nástroj, ktorým je vydávanie súhlasu, stanoviska 
alebo vyjadrenia v  rámci pripomienkovacieho procesu so zameraním na všetky 
oblasti života kraja. Práve tu vidíme priestor a úlohu gestorského útvaru TTSK, avšak 
so zreteľom, aby všetky vydané stanoviská vychádzali z  už schválených kon-
cepčných a strategických dokumentov kraja. Gestorský útvar musí zohrávať úlohu 
multidisciplinárneho odborného útvaru, ktorý sa bude podieľať na príprave 
každého strategického dokumentu v rámci kraja. Cieľom takéhoto návrhu je, aby 
rozhodnutia vydávané a prijímané TTSK obsahovali podmienky, prostredníctvom 
ktorých je možné uložiť vykonávaciu povinnosť so zreteľom na fyzické, ako aj 
právnické osoby pôsobiace v rámci kraja v súlade so zákonnými podmienkami. Aj 
napriek obmedzeným právomociam a kompetenčnému rozsahu TTSK je možné 
vykonávať kroky s  cieľom zabezpečenia dodržiavania stanovených strategických 
cieľov.

Úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by malo byť predovšetkým zamera-
nie sa na oblasti verejného života ako doprava, vzdelávanie, zdravotníctvo, poskyto-
vanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb občanov v nadväznosti na efektívnu 
verejnú správu, kultúra a v neposlednom rade rozvoj kraja ako takého. Primárnou 
úlohou gestorského úradu musí byť taktiež získavanie údajov, ich vyhodnocovanie 
a následné poskytovanie pre rôzne sektory pôsobiace v rámci kraja – obyvateľstvo, 
akademický sektor, štátne organizácie (MIRRI, Riadiace orgány zastrešujúce riade-
nie európskych štrukturálnych a investičných fondov), mestá a obce na území TT 
SK, súkromný sektor a podnikateľský sektor.

SWOT analýza vytvorenia gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1.  Jednotlivým určeným faktorom boli následne priraďované 
bodové hodnoty v  rámci bodového rozpätia 1-10 bodov.  Na základe získaných 
bodových hodnôt a stanovenej váhovej úrovne došlo k výpočtu čiastkových súčinov 
v rámci jednotlivých kritérií pri všetkých oblastiach SWOT analýzy. Použitá metodi-
ka v rámci SWOT analýzy predstavuje zaužívaný štandard v rámci využívanie tejto 
analýzy.  Získané výsledky majú informatívny a  odporúčací charakter, avšak 
použitím iných analytických metód môžeme dospieť k rozdielnym interpretáciám 
dosiahnutých zistení.

 

zber vernostných bodov a iných modulovateľných funkcií v závislosti od potrieb a 
požiadaviek kraja, respektíve mesta.  Rezervačný systém by mal byť navrhnutý tak, 
aby ho mestá a obce jednoducho vedeli implementovať do každého webu za pár 
minút cez iframe alebo widget. Zároveň je potrebné, aby systém obsahoval všetky 
potrebné nastavenia a funkcionality, ako napríklad zvolenie miesta, času, termínu. 
Vytváranie prehľadnej evidencie jednotlivých občanov, sumarizáciu dosiahnutých 
výsledkov a  podobne. Technické riešenie na slovenskom trhu ponúkajú viaceré 
spoločnosti, medzi ktoré patrí aj už spomínaná spoločnosť MVI Technology. Po 
skončení pandémie je možné takéto systémy pretransformovať a využívať ich ako 
rezervačné formuláre pre potreby vybavovania špecifických úkonov.

SWOT analýza vytvorenia a implementácie krajskej aplikácie pre občanov TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1. Použitá metóda je založená na rovnakých princípoch ako 
pri predchádzajúcej SWOT analýze vytvorenia gestorského útvaru v  pôsobnosti 
TTSK.

ochorení naprieč celosvetovou populáciou. Potvrdením týchto rizík je súčasná pan-
demická situácia súvisiaca so šírením nového ochorenia COVID-19, ktorá zasiahla 
všetky krajiny sveta. Na jednej strane je to demografický vývoj, na druhej pokrok, či 
nové spôsoby diagnostiky a liečby, ktoré vytvárajú tlak na kvalitu starostlivosti a 
bezpečnosť pacienta vo všetkých častiach procesu jej poskytovania. Okrem inovácií 
v oblasti medicíny sú svetovým trendom zlepšovanie workflow-u v snahe redu-
kovať chyby a efektívne využívať zdroje zdravotnej starostlivosti. To zvyšuje priestor 
a tlak pre dôsledné a dôrazné zavedenie informačných a komunikačných tech-
nológií do procesov zdravotnej starostlivosti. Telemedicína je definovaná ako 
súčasť elektronizovaného zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych 
služieb na veľké vzdialenosti. Preto je pojem telemedicína niekedy popisovaný aj 
synonymom distančná medicína.

Telemedicína je využiteľná v núdzovej a intenzívnej starostlivosti, tak isto ako v 
starostlivosti o chronických pacientov. Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriava tele-
medicína sú dve, a to diaľkové monitorovanie a diaľková terapia. Vo svete je tele-
medicína etablovaná a prináša viditeľné benefity pre pacientov aj pre poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti. Naopak, na Slovensku je telemedicína relatívne 
mladá, začínajúca oblasť, ktorá naráža na finančné limity, znalosti, prípadne nepre-
bádané oblasti v našich podmienkach. Hlavným dôvodom nízkeho aplikovania 
telemedicínskych riešení a diaľkového monitoringu sú však absentujúce finančné 
zdroje v zdravotníctve, vzhľadom na nekategorizovanie týchto riešení pre možnosť 
uhrádzania daných výkonov zo strany poisťovní v oblasti telemedicínskych tech-
nológií, systémov a služieb. Okrem všeobecných výhod a možností aplikovania pre 
rôzne skupiny pacientov (deti, seniori, chronickí pacienti), môže byť práve v súčas-
nej náročnej situácii spojenej so šírením pandémie COVID-19 jedným z riešení, ako 
podporiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v rámci núdzového prípadne 
karanténneho stavu.

Priestor na využívanie telemedicínskeho systému ako jednu z foriem poskytovania 
zdravotnej starostlivosti sa vytvára predovšetkým so zreteľom na pacientov v DSS v 
rámci TT SK. Takéto riešenie bude mať za následok výraznú škálu pozitívnych fak-
torov, ako napríklad zníženie mobility seniorov predovšetkým v  čase pandémie, 
eliminácia počtu návštev ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s 
dôrazom na znižovanie zoskupovania sa obyvateľov v jednom mieste. Nesmieme 
zabúdať taktiež na výhody telemedicínskeho systému ako takého, ktorý vo výraznej 
miere znižuje náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pacienti sú liečení 
v domácom prostredí, čo sa vo výraznej miere prejavuje na čase rekonvalescencie, 
komunikácia pacient a doktor prebieha v čase potreby a získavania zdravotných 
údajov v  reálnom čase. Namerané hodnoty sú pomocou bluetooth technológie 
prenášané do prenosového HUBu, odkiaľ sú privátnou zabezpečenou sieťou odo-
slané do dohľadového centra. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k 
dispozícii lekárom a pacientom v reálnom čase.

Trvalá starostlivosť na diaľku, poskytovaná kvalifikovaným zdravotníckym personá-
lom, umožňuje podniknúť vhodné kroky v prípade potreby – počnúc zvýšením psy-
chického pohodlia pacienta a priamym dohľadom nad priebehom vzdialenej sta-
rostlivosti končiac. Pre pacienta poskytuje platforma možnosť prístupu k množstvu 
informácií, elektronickú registráciu, prístup k výsledkom testov a meraní, ale pre-
dovšetkým, mať neustály odborný dohľad nad vlastným zdravotným stavom bez 
toho, aby opustil domov.

Na slovenskom, ako aj zahraničnom trhu pôsobia vieceré spoločnosti zameriava-
júce sa na oblasť telemedicínskeho systému. Za zmienku stojí určite spoločnosť 
Goldmann Systems, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov a má niekoľkoročné 
skúsenosti s  implementáciou telemedicínskeho systému vrátane IKT riešenia, 
ktoré zohráva primárnu úlohu v oblasti telemedicíny. 

Nemennej dôležitou je  oblasť kultúry, športu a  vzdelávania. Tieto oblasti sú 
charakteristické predovšetkým obmedzenými možnosťami aplikácie smart riešení. 
Na druhej strane sa však vytvárajú mnohé príležitosti súvisiace so súčasnou pan-
demickou situáciou. Až súčasný stav nám naznačil smer napredovania a využívania 
smart riešení. Predovšetkým oblasť vzdelávania naznačila budúce smerovanie so 
zameraním na e-learning a dištančné vzdelávanie. Tu je potrebné sa zamerať na 
vytváranie dostatočných technických a technologických podmienok ako na strane 
škôl, tak aj na strane obyvateľstva.  Dištančné vzdelávanie na požadovanej úrovni si 
bude do budúcna vyžadovať väčšinové pokrytie vysoko-rýchlostnou sieťou 
optického internetu, aj do najodľahlejších oblastí. V  neposlednom rade školské 
zariadenia nie sú dostatočne technicky vybavené na dlhodobé dištančné 
vzdelávanie na všetkých úrovniach vzdelávania. 

V oblasti športu a kultúry je trendom zameranie sa na priblíženie týchto oblastí 
života až k dverám obyvateľom. Streamovanie športových a kultúrnych podujatí 
založeného na princípe „pay per view“ vytvára predpoklad na postupné obnovenie 
a  oživenie týchto oblastí života. Budúcnosť budú tvoriť kultúrne podujatia bez 
dotyku a  vo výraznej miere v  externom prostredí. Ako príklad môžeme uviesť 
napríklad Shakespearove slávnosti na Bratislavskom hrade, kde diváci sledujú 
kultúrne podujatia pod holým nebom, Biela noc, Korunovačné slávnosti, či externé 
vernisáže galérií Nedbalka, či Danubiana. Cieľom je dostať divákov a návštevníkov 
do priestoru, so zámerom eliminácie osobných stretnutí vo veľkom množstve. Táto 
oblasť je založená na kreativite jednotlivých organizácií a  usporiadateľov 
kultúrnych podujatí. 

V oblasti územného plánovania je potrebné vytárať priestor v rámci implementá-
cie stavebných projektových zámerov, ktorých vizualizáciu je možné prezentovať v 
čase návrhu. Takéto riešenie vytvára ideálny predpoklad pre zabezpečenie celospo-
ločenskej diskusie navrhovaného riešenia, ešte pred jej konkrétnou imple-
mentáciou. V  rámci tejto oblasti je možné využívať napríklad aplikačné riešenie 
CVIKER AR ktoré umožňuje sprostredkovať občanom výzor budúceho projektu a 
presne ukázať, ako zapadne do prostredia. Aplikačné riešenie je založené na inter-
pretácii virtuálnej reality začlenenej v reálnom priestore.  Rovnaký aplikačný základ 
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je možné využívať aj v procese obnovy kultúrnych pamiatok, respektíve ich prepoje-
nia na moderné prvky architektúry. Ďalšou z  možností je využívanie inštitútu 
súťažných návrhov uplatňujúceho predovšetkým pri voľných plochách a verejných 
priestranstvách.

1. Akademické prostredie: Odborná podpora akademického sektora v oblasti 
prípravy a  implementácie stratégie, prípravy projektových zámerov, v  oblasti 
realizácie projektov, poskytovanie odborných kapacít, začleňovanie študentov do 
procesu SMART CITY a  iné. Akademické prostredie môže pozostávať zo sektora 
vysokých škôl a univerzít sídliacich na území Trnavského samosprávneho kraja, ale 
aj mimo neho. Výhodou domáceho akademického prostredia je znalosť 
problematiky kraja a  jeho špecifiká. Mimokrajské akademické prostredie ponúka 
širšiu škálu pôsobností, ako aj skúseností s  riešením daných problémov v  rámci 
iných krajov. V neposlednom rade netreba zabúdať ani na zahraničné akademické 
prostredie, ktoré môže pôsobiť ako výrazný inovatívny prvok poskytujúci množstvo 
skúseností v celom spektre oblastí s prípravou a realizáciou stratégií a projektov. 

2. Mestá a obce v rámci TTSK: komunikácia a spolupráca s mestami a obcami v 
rámci TTSK v  procese prípravy a  realizácie projektov, zdieľanie skúseností z 
doterajších projektov, vzájomná pomoc a  zameranie sa na spoločný cieľ, ktorý 
bude tvoriť jeden komplexný celok v rámci kraja.

3. Štátne orgány poskytujúce NFP: komunikácia a  spolupráca s  riadiacimi 
orgánmi zastrešujúcimi jednotlivé operačné programy aktuálne pre programové 
obdobie 2014 – 2020 s možnosťou čerpania prostriedkov do roku 2023, metodické 
usmernenia v oblasti prípravy projektov a ich následnej realizácie. 

4. Organizácie v pôsobnosti TTSK: príprava projektových zámerov v synergickej 
koordinácii v  rámci tematických oblastí, ako napríklad školstvo, doprava, 
zdravotníctvo a iné. Spolupráca s organizáciami v pôsobnosti zriaďovateľa, ktorým 
je TTSK, ako sú stredné odborné školy, zdravotnícke zariadenia, domovy sociálnych 
služieb či kultúrne inštitúcie. 

5. Súkromný sektor: komunikácia a  spolupráca so súkromným sektorom na 
princípe B2B. Súkromný sektor tvoria potencionálni dodávatelia najlepších 
osvedčených technológií, s množstvom skúseností z praxe. 

6. Verejnosť: v  neposlednom rade netreba zabúdať ani na komunikáciu a 
spoluprácu s  verejnosťou, ktorá predstavuje výrazný prvok v  oblasti prípravy a 
realizácie jednotlivých projektov, pripomienkového procesu a  jej fokus na 
funkčnosť konečného výsledku pre užívateľa.

3.1 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ BUDOVY a PRIESTRANSTVÁ

 Okrem viackrát spomínaných benefitov vyplývajúcich zo zavedenia smart 
riešení, nemôžeme zabúdať ani na ich ekologický zmysel. Práve sektor verejných a 
obytných budov predstavuje azda najväčší potenciál na znižovanie energetickej 
náročnosti, a naopak zvyšovanie energetickej efektívnosti s dôrazom na využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie.

Na prevádzku budov a zabezpečenie požadovaného vnútorného prostredia je totiž 
v Trnavskom samosprávnom kraji vynakladané najväčšie množstvo energie. 
Najvýznamnejší podiel na spotrebe energií a paralelne aj najväčšej produkcii 
skleníkového plynu CO2 dosahuje sektor budov na bývanie, ktoré však nie sú v 
kompetencii samosprávy, čím je zamedzená možnosť priameho ovplyvňovania 
procesov v týchto budovách. Absenciou tejto kompetencie tak nedokážeme 
zredukovať spotrebu energií v budovách na bývanie, a teda ani navrhnúť či 
realizovať akékoľvek efektívne opatrenia na znižovanie spotreby a úspory emisií CO2 
pomocou smart riešení. 

Naopak, medzi objekty v  správe či zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja patria školské zariadenia (127), domovy sociálnych služieb (50), 
budovy z kategórie administratívy (22), kultúrne zariadenia (11) a múzeá a galérie 
(22). Z  komplexnej analýzy technického stavu jednotlivých objektov vyplýva, že 
väčšina z nich bola postavená a odovzdaná do užívania ešte v 70.-tych až 80.-tych 
rokoch minulého storočia. Ich technický stav je tak po desiatkach rokov užívania 
nevyhovujúci a vyžaduje si častokrát rozsiahle rekonštrukcie vo forme zateplenia 
obvodového plášťa a/alebo zateplenia strešného plášťa. Vo všetkých typoch budov 
krajskej samosprávy sa ešte aj dnes nájdu objekty, ktoré si vyžadujú dokonca 
základnú výmenu otvorových konštrukcií, čím možno opätovne dosiahnuť 
významné úspory energií a celkovo zníženie emisií CO₂.

V sektore budov ako prvej z kľúčových oblastí by sa mali v prvom rade vytvoriť 
také podmienky, ktoré by znížili spotrebu primárnej energie na vykurovanie, 
chladenie či vetranie, a to zapojením a zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov 
energie. S  ohľadom na platnú úpravu legislatívy sa musí už jednoznačne 
podporovať výlučne výstavba či rekonštrukcia budov v kontexte nízkej 
energetickej náročnosti a s minimálnym dopadom na životné prostredie. 
Rovnako by sa mali zlepšiť vykurovacie systémy a  celkové tepelno-technické 
vlastnosti stavebných objektov.

Táto oblasť intervencie je veľmi dobre aplikovateľná pre uplatnenie smart riešení so 
zameraním na zlepšenie hospodárnosti budov formou zateplenia striech či stien, 
kde je možné a potrebné využiť merače, ktoré by merali teplotu vzduchu a podľa 

nej aj nastavovali vnútorné vykuro-
vanie. Merače by rovnako mohli 
regulovať teplo na základe obsade-
nosti, napr. počas víkendov, voľných 
dní či súčasných prácach z domu. 
Pre účely zabezpečenia kvalitného 
vetrania budov, a zároveň udržania 
komfortnej interiérovej teploty je 
vysoko odporúčaný inštalovaný 
systém riadeného vetrania s  reku-
peráciou tepla. Rovnako sa v súvis-
losti so zavádzaním prvkov zelenej 
infraštruktúry ponúka priestor na 
pokrytie striech budov solárnymi 
panelmi, vďaka ktorým dôjde k 
čiastočnej náhrade spotrebováva-
nej energie z obnoviteľného zdroja. 
Práve súbory takýchto opatrení 
budú znižovať negatívny dopad na 
životné prostredie a prispejú k rea-
lizácii cieľa dekarbonizácie a celko-
vého zníženia emisií CO₂ do roku 
2030 o minimálne 40 %.

Vo svetle dnešných ekologických 
trendov sa v  prípade výstavby 
nových potenciálnych objektov 
alebo aj rekonštrukcií súčasných 
budov v  správe TTSK rovnako 
odporúčame inšpirovať tzv. pasív-
nym štandardom. Budovy v pasív-
nom štandarde sú energeticky 
nenáročné a  vyznačujú sa predo-
všetkým tým, že na udržanie kom-
fortnej teploty vo vnútri stavby v 
každom ročnom období nie je v 
princípe potrebné využívať klimati-
záciu resp. vykurovanie. Referenčná 
hodnota spotreby pre zriedkavú 
potrebu dokurovania by nemala 
presiahnuť 15 kWh/m2 za rok. 

Táto hodnota tak predstavuje len niečo okolo 10 % spotreby na kúrenie v prípade 
klasickej stavby. Pasívny štandard teda výrazným spôsobom znižuje spotrebu 
energie. Predmetná energetická efektívnosť je docielená implementáciou viacerých 
opatrení, z ktorých spomenieme napríklad:

∙ efektívnejšie využitie slnečných lúčov pre účely vykurovania budovy 
prostredníctvom správneho polohovania budovy a  vhodného umiestnenia 
okien;

∙ zamedzenie výkyvov teploty vo vnútri budovy zvolením vhodného typu izolácie,  
ktorá umožňuje, aby v lete bolo vo vnútri dostatočne chladno, a naopak v zime 
príjemne teplo;

∙ umiestnenie solárnych panelov na streche budovy s cieľom získavania energie 
zo slnečného žiarenia na ohrev vody, prevádzku elektrických spotrebičov a pod.;

∙ zavedenie inteligentného ventilačného systému, v rámci ktorého nedochádza k 
únikom tepla a ktorý zároveň zabezpečuje prísun čerstvého vzduchu.

zdroj: Goldmann Systems

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytváraní gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by sa mala prijať a využiť ofenzívna 
stratégia, a  to z  dôvodu, že  silné stránky prevažujú nad slabými a  príležitosti 
prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto kombinácia vytvára 
ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.

 Prvou z nosných oblastí kompetencií gestorského úradu TTSK a jej význam 
pri zbere a  využívaní údajov je oblasť efektívnej verejnej správy. Táto oblasť 
spoločenského života sa dotýka každého obyvateľa kraja, čo vytvára ideálny 
predpoklad pre zavádzanie smart riešení s cieľom efektívneho radenia a chodu 
správy kraja. V súčasnosti je poskytovanie služieb voči obyvateľom kraja na veľmi 
nízkej úrovni so zameraním sa na využívanie inteligentných riešení. Realitou na 
úradoch je zdĺhavý proces vybavovania potrebných potvrdení vo všetkých 
zastrešujúcich oblastiach, neefektívne využívanie ľudských zdrojov, zastaralé 
technické a technologické vybavenie, ako aj nízka úroveň využívania moderných 
inteligentných riešení, ktoré sú súčasťou bežného života. Verejná správa a  jej 
zameranie na poskytovanie služieb občanov si už dlhšie obdobie vyžaduje 
reformáciu zameranú predovšetkým na oblasť IKT. Cieľom koncepcie zavádzania 
Smart city v podmienkach TTSK by malo byť predovšetkým ukončenie tzv. „doby 
papierovej“, ktorá dominuje na úradoch od ich vzniku. Ako prejsť od doby 
papierovej do doby využívania inteligentných riešení, ktorých výsledky budú 
zreteľné v  priebehu niekoľkých mesiacov? Ktorých výsledky budú zreteľné u 
občanov na počkanie? Odpoveď je jednoduchá, TTSK musí pristúpiť k zavádzaniu 
smart riešení v  procese poskytovania služieb občanov, ktoré sú bežným 
štandardom v podnikateľskom sektore, ale aj napríklad v štátnej a verejnej správe 
u najbližších susedov ako je Poľsko, Česká republika či Maďarsko. Nie je potrebné 
vymýšľať nové riešenia, prechádzať zdĺhavým procesom testovania a 
implementácie. Je potrebné sa inšpirovať a aplikovať technické a technologické 
riešenia, ktoré našli svoje uplatnenie v rámci daného sektora.

 Ako príklady zavádzania efektívnej verejnej správy môžeme uviesť využívanie 
elektronického podpisu občanov, ktorý si hľadá cestu už niekoľko rokov aj na 
Slovensku, avšak častokrát bez úspechu. Dôraz je kladený predovšetkým na 
podnikateľské subjekty. Pre zvýšenie úrovne efektívnosti je potrebné zavádzať 
povinnosť využívania elektronického podpisu aj pri fyzických osobách. Zároveň sa 
v  rámci elektronizácie vynárajú možnosti využívania podpisovania formou 
biometrických údajov – odtlačok prsta, scan sietnice, scan tváre. Tieto formy sú už 
v dnešnej dobe často využívané mobilnými operátormi v podmienkach SR, ako aj 
bankovým sektorom. Výrobcovia mobilných zariadení ich aplikujú do väčšiny 
svojich zariadení, čo vytvára predpoklad na rýchlu a efektívnu implementáciu v 
procese verejnej správy, ako aj samotnej akceptácie z pohľadu širokej verejnosti 

ako konečného užívateľa. Slováci vnímajú odtlačky prstov a ďalšie metódy 
biometrického overovania ako bezpečnejšie a pohodlnejšie oproti tradičným 
metódam.

 Nesmieme zabúdať ani na poskytovanie relevantných a efektívnych údajov 
zo strany TTSK smerom k obyvateľom. V  súčasnosti sa za najefektívnejší spôsob 
šírenia informácii považuje informovanie prostredníctvom sociálnych sietí, resp. 
aplikačného rozhrania. Aplikačné rozhranie s  využívaním osobného konta 
vzťahujúceho sa na bytovú jednotku, resp. obyvateľa vytvára ideálny nástroj na 
poskytovanie a  získanie potrebných a  cielených informácii v  oboch smeroch. 
Obyvateľ by mal mať prístup k  údajom v  reálnom čase. Na druhej strane kraj 
získava údaje o  svojich obyvateľoch v  potrebnom množstve, môže vytvárať a 
modulovať poskytovanie služieb prostredníctvom aplikačného rozhrania, s cieľom 
budúceho komplexného outsourcingu poskytovaných služieb do on-line priestoru. 

 Príkladom dobrej a  zaužívanej praxe aj v  podmienkach SR sú technické 
riešenia spoločnosti MVI Technology, ktorá stojí za aplikačným rozhraním 
zameraným na regióny, ako aj jednotlivé mestá – ide o produkty CITIO a REGIO. 
Systém CITIO je spojovateľom, ktorý spojí mestský/obecný úrad s  obyvateľmi, 
podnikateľmi, turistami a študentmi.  Mesto, resp. obec získa ucelenú platformu, 
ktorá sa dá spustiť naraz, alebo je možné spúšťať ju postupne ako skladačku s 
maximálnym dôrazom na digitalizáciu procesov vo vnútri mesta, informovanosť a 
komunikáciu s ľuďmi, ktorí žijú v meste.  Občania si nájdu všetky životné situácie, 
informácie o úrade, majú aktuálne informácie o tom, čo robiť vo voľnom čase, vidia 
všetky projekty, môžu zaplatiť poplatky a  dane, komunikovať s  mestom a 
vyjadrovať svoj názor cez ankety, participatívny rozpočet, ak majú trvalé bydlisko v 
meste a môžu nahlásiť podnet na zlepšenie mesta prostredníctvom internetového 
portálu a mobilnej aplikácie. O dôležitých témach ich informujú push notifikácie, 
newsletter a rýchle správy.

 Na druhej strane platforma REGIO je postavená na najnovších technológi-
ach a skladá sa z niekoľkých modulových častí. Je možné ju nasadiť komplexne, 
postupne alebo niektoré časti napojiť na už existujúce riešenia. Krajská aplikácia 
pre občanov má v sebe funkcie, ktoré občan kraja využije v každodennom živote 
ako napríklad aktuality, podujatia, ktoré si môže vložiť do kalendára, nahlásenie 
podnetov pre zlepšenie svojho kraja, nájde si tam životné situácie, hlásenia, poho-
tovostné kontakty, získava personalizované notifikácie o témach, ktoré ho zaujíma-
jú a ak má občan trvalý pobyt, môže cez aplikáciu hlasovať a komunikovať s krajom 
pomocou modulu. Vyššie uvedené platformy REGIO a  CITIO je taktiež možné 
zosúladiť a prepojiť na mestskú, respektíve krajskú kartu občana prostredníctvom 
ktorej môžu občania využívať množstvo benefitov, používať ju ako platobnú kartu, 

V súčasnosti sú taktiež hlavnou témou rezervačné formuláre a ich funkčnosť v čase 
pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Cieľom rezervačných formulárov je 
minimalizovať zoskupovanie obyvateľstva na konkrétnom mieste, ktoré je 
spôsobené predovšetkým plošným testovaním. V 21. storočí v čase najvýraznejšieho 
rozkvetu využívania IKT s prepojením na uľahčovanie a zjednodušovanie procesov 
obyvateľstva, ako aj samospráv by sfunkčnenie rezervačného formuláru nemal 
predstavovať výrazný problém. Opak je však pravdou a  realita nám priniesla 
nekonečné pokusy spojené so sfunkčnením takýchto systémov, ako aj samotné 
prepojenie na systémy miest a obcí. Kľúčovým faktorom aj v tomto prípade ostáva 
nedostatočné využívanie dostupných dát a on-line riešení. 

Ako zefektívniť verejnú správu so zameraním na využívanie smart riešení v procese 
poskytovania služieb občanom a  získavania potrebných údajov s  cieľom ich 
následného využívania: 

1. Zvýšenie využívania elektronického podpisu fyzických a právnických osôb, 

2. Zavádzanie využívania biometrických údajov občanov, 

3. Implementácia  aplikačného rozhrania s  možnosťou využívania 
personalizovaného osobného konta obyvateľov, 

4. Poskytovanie informácií v  reálnom čase prostredníctvom využívania 
sociálnych sietí a on-line platforiem, 

5. Zavádzanie bezstykového vydávania potvrdení prostredníctvom využívania 
kioskov s cieľom zefektívniť využívanie ľudského kapitálu, 

6. Zavádzanie možnosti bezhotovostnej platby s ohľadom na štandardy 21. 
storočia – platba hodinkami, platba mobilom, platba otlačkom prsta,

7. Využívanie metód a  prvkov komunikácie s  občanmi založených na 
súčasných štandardoch s cieľom úplnej eliminácie listinnej komunikácie – 
on-line call, komunikácia prostredníctvom najvyužívanejších aplikačných 
rozhraní – WhatsApp, Messenger, Signal,

8. Zavádzanie možnosti on-line objednávania na konkrétny čas a úkon s 
cieľom eliminácie sústreďovania obyvateľstva na jednom mieste v súvislosti 
so šíriacim sa ochorením COVID-19.

Ďalšou z oblastí je oblasť zdravotníctva so zameraním predovšetkým na poskyto-
vanie ambulantnej zdravotnej  starostlivosti. Táto oblasť úzko súvisí s poskytovaním 
sociálnych služieb v DSS v rámci kraja.  V súčasnej dobe celosvetová prepojenosť 
prináša okrem benefitov aj nemalé riziká. Medzi hlavné patrí rýchle rozšírenie 

zdroj: Goldmann Systems

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytvorení a implementácii krajskej aplikácie pre občanov TTSK by sa mala prijať a 
využiť stratégia spojenectva, a to z dôvodu, že  slabé stránky prevažujú nad silnými 
a zároveň  príležitosti prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto 
kombinácia vytvára ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.



V  zjednodušenom význame by úlohou novovzniknutého gestorského útvaru v 
pôsobnosti TTSK mal byť celý proces od prípravy projektových zámerov až po ich 
finálnu implementáciu s cieľom zapojenia do procesu odbornú, ako aj laickú vere-
jnosť. Široká komunikácia projektových zámerov počas celého procesu vytvára 
predpoklady na úspešnú, a hlavne vecnú realizáciu projektov. Veľa projektov ostáva 
nezrealizovaných aj napriek ich dobrej prvotnej idey, a to len z dôvodu neodbornej 
komunikácii. Cieľom a  úlohou útvaru je zabezpečenie realizácie SMART CITY 
stratégie kraja na národnej úrovni, či už v rámci zoskupenia samosprávnych krajov 
SK8, Združenia miest a obcí Slovenska alebo celospoločenskej úrovni. Postavenie a 
úlohy útvaru musia byť nezastupiteľné s  prideleným kompetenčným rámcom 
umožňujúcim zastrešenie realizácie Smart City stratégie.

Úlohou novovzniknutého gestorského úradu by malo byť prepojenie kompe-
tenčného rámca TTSK a koncepčného zavádzania smart prvkov so zameraním sa 
na jednotlivé oblasti spoločenského života v kraji. Kľúčový prvok gestorského úradu 
TTSK musí klásť dôraz na dostatočné administratívne, kompetenčné a  zákonné 
nástroje, prostredníctvom ktorých bude môcť zabezpečovať implementovanie 
záverov a opatrení strategických dokumentov na úrovni samosprávneho kraja, ako 
aj s celoslovenskou pôsobnosťou. Absencia regulačných a stimulačných nástrojov 
sa prejaví predovšetkým v  strate významu a dôležitosti vzniknutého odborného 
útvaru.  Kľúčový faktor úspešnosti útvaru budú zohrávať dostatočné personálne 
kapacity so zameraním na odbornosť v členení  podľa jednotlivých oblastí. 

Aj napriek skutočnosti, že kompetenčné právomoci TTSK sú vo výraznej miere 
oklieštené v  porovnaní s kompetenčnými právomocami miest a  obcí, výraznú 
úlohu musí zohrávať kompetenčný nástroj, ktorým je vydávanie súhlasu, stanoviska 
alebo vyjadrenia v  rámci pripomienkovacieho procesu so zameraním na všetky 
oblasti života kraja. Práve tu vidíme priestor a úlohu gestorského útvaru TTSK, avšak 
so zreteľom, aby všetky vydané stanoviská vychádzali z  už schválených kon-
cepčných a strategických dokumentov kraja. Gestorský útvar musí zohrávať úlohu 
multidisciplinárneho odborného útvaru, ktorý sa bude podieľať na príprave 
každého strategického dokumentu v rámci kraja. Cieľom takéhoto návrhu je, aby 
rozhodnutia vydávané a prijímané TTSK obsahovali podmienky, prostredníctvom 
ktorých je možné uložiť vykonávaciu povinnosť so zreteľom na fyzické, ako aj 
právnické osoby pôsobiace v rámci kraja v súlade so zákonnými podmienkami. Aj 
napriek obmedzeným právomociam a kompetenčnému rozsahu TTSK je možné 
vykonávať kroky s  cieľom zabezpečenia dodržiavania stanovených strategických 
cieľov.

Úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by malo byť predovšetkým zamera-
nie sa na oblasti verejného života ako doprava, vzdelávanie, zdravotníctvo, poskyto-
vanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb občanov v nadväznosti na efektívnu 
verejnú správu, kultúra a v neposlednom rade rozvoj kraja ako takého. Primárnou 
úlohou gestorského úradu musí byť taktiež získavanie údajov, ich vyhodnocovanie 
a následné poskytovanie pre rôzne sektory pôsobiace v rámci kraja – obyvateľstvo, 
akademický sektor, štátne organizácie (MIRRI, Riadiace orgány zastrešujúce riade-
nie európskych štrukturálnych a investičných fondov), mestá a obce na území TT 
SK, súkromný sektor a podnikateľský sektor.

SWOT analýza vytvorenia gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1.  Jednotlivým určeným faktorom boli následne priraďované 
bodové hodnoty v  rámci bodového rozpätia 1-10 bodov.  Na základe získaných 
bodových hodnôt a stanovenej váhovej úrovne došlo k výpočtu čiastkových súčinov 
v rámci jednotlivých kritérií pri všetkých oblastiach SWOT analýzy. Použitá metodi-
ka v rámci SWOT analýzy predstavuje zaužívaný štandard v rámci využívanie tejto 
analýzy.  Získané výsledky majú informatívny a  odporúčací charakter, avšak 
použitím iných analytických metód môžeme dospieť k rozdielnym interpretáciám 
dosiahnutých zistení.

 

zber vernostných bodov a iných modulovateľných funkcií v závislosti od potrieb a 
požiadaviek kraja, respektíve mesta.  Rezervačný systém by mal byť navrhnutý tak, 
aby ho mestá a obce jednoducho vedeli implementovať do každého webu za pár 
minút cez iframe alebo widget. Zároveň je potrebné, aby systém obsahoval všetky 
potrebné nastavenia a funkcionality, ako napríklad zvolenie miesta, času, termínu. 
Vytváranie prehľadnej evidencie jednotlivých občanov, sumarizáciu dosiahnutých 
výsledkov a  podobne. Technické riešenie na slovenskom trhu ponúkajú viaceré 
spoločnosti, medzi ktoré patrí aj už spomínaná spoločnosť MVI Technology. Po 
skončení pandémie je možné takéto systémy pretransformovať a využívať ich ako 
rezervačné formuláre pre potreby vybavovania špecifických úkonov.

SWOT analýza vytvorenia a implementácie krajskej aplikácie pre občanov TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1. Použitá metóda je založená na rovnakých princípoch ako 
pri predchádzajúcej SWOT analýze vytvorenia gestorského útvaru v  pôsobnosti 
TTSK.

ochorení naprieč celosvetovou populáciou. Potvrdením týchto rizík je súčasná pan-
demická situácia súvisiaca so šírením nového ochorenia COVID-19, ktorá zasiahla 
všetky krajiny sveta. Na jednej strane je to demografický vývoj, na druhej pokrok, či 
nové spôsoby diagnostiky a liečby, ktoré vytvárajú tlak na kvalitu starostlivosti a 
bezpečnosť pacienta vo všetkých častiach procesu jej poskytovania. Okrem inovácií 
v oblasti medicíny sú svetovým trendom zlepšovanie workflow-u v snahe redu-
kovať chyby a efektívne využívať zdroje zdravotnej starostlivosti. To zvyšuje priestor 
a tlak pre dôsledné a dôrazné zavedenie informačných a komunikačných tech-
nológií do procesov zdravotnej starostlivosti. Telemedicína je definovaná ako 
súčasť elektronizovaného zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych 
služieb na veľké vzdialenosti. Preto je pojem telemedicína niekedy popisovaný aj 
synonymom distančná medicína.

Telemedicína je využiteľná v núdzovej a intenzívnej starostlivosti, tak isto ako v 
starostlivosti o chronických pacientov. Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriava tele-
medicína sú dve, a to diaľkové monitorovanie a diaľková terapia. Vo svete je tele-
medicína etablovaná a prináša viditeľné benefity pre pacientov aj pre poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti. Naopak, na Slovensku je telemedicína relatívne 
mladá, začínajúca oblasť, ktorá naráža na finančné limity, znalosti, prípadne nepre-
bádané oblasti v našich podmienkach. Hlavným dôvodom nízkeho aplikovania 
telemedicínskych riešení a diaľkového monitoringu sú však absentujúce finančné 
zdroje v zdravotníctve, vzhľadom na nekategorizovanie týchto riešení pre možnosť 
uhrádzania daných výkonov zo strany poisťovní v oblasti telemedicínskych tech-
nológií, systémov a služieb. Okrem všeobecných výhod a možností aplikovania pre 
rôzne skupiny pacientov (deti, seniori, chronickí pacienti), môže byť práve v súčas-
nej náročnej situácii spojenej so šírením pandémie COVID-19 jedným z riešení, ako 
podporiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v rámci núdzového prípadne 
karanténneho stavu.

Priestor na využívanie telemedicínskeho systému ako jednu z foriem poskytovania 
zdravotnej starostlivosti sa vytvára predovšetkým so zreteľom na pacientov v DSS v 
rámci TT SK. Takéto riešenie bude mať za následok výraznú škálu pozitívnych fak-
torov, ako napríklad zníženie mobility seniorov predovšetkým v  čase pandémie, 
eliminácia počtu návštev ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s 
dôrazom na znižovanie zoskupovania sa obyvateľov v jednom mieste. Nesmieme 
zabúdať taktiež na výhody telemedicínskeho systému ako takého, ktorý vo výraznej 
miere znižuje náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pacienti sú liečení 
v domácom prostredí, čo sa vo výraznej miere prejavuje na čase rekonvalescencie, 
komunikácia pacient a doktor prebieha v čase potreby a získavania zdravotných 
údajov v  reálnom čase. Namerané hodnoty sú pomocou bluetooth technológie 
prenášané do prenosového HUBu, odkiaľ sú privátnou zabezpečenou sieťou odo-
slané do dohľadového centra. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k 
dispozícii lekárom a pacientom v reálnom čase.

Trvalá starostlivosť na diaľku, poskytovaná kvalifikovaným zdravotníckym personá-
lom, umožňuje podniknúť vhodné kroky v prípade potreby – počnúc zvýšením psy-
chického pohodlia pacienta a priamym dohľadom nad priebehom vzdialenej sta-
rostlivosti končiac. Pre pacienta poskytuje platforma možnosť prístupu k množstvu 
informácií, elektronickú registráciu, prístup k výsledkom testov a meraní, ale pre-
dovšetkým, mať neustály odborný dohľad nad vlastným zdravotným stavom bez 
toho, aby opustil domov.

Na slovenskom, ako aj zahraničnom trhu pôsobia vieceré spoločnosti zameriava-
júce sa na oblasť telemedicínskeho systému. Za zmienku stojí určite spoločnosť 
Goldmann Systems, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov a má niekoľkoročné 
skúsenosti s  implementáciou telemedicínskeho systému vrátane IKT riešenia, 
ktoré zohráva primárnu úlohu v oblasti telemedicíny. 

Nemennej dôležitou je  oblasť kultúry, športu a  vzdelávania. Tieto oblasti sú 
charakteristické predovšetkým obmedzenými možnosťami aplikácie smart riešení. 
Na druhej strane sa však vytvárajú mnohé príležitosti súvisiace so súčasnou pan-
demickou situáciou. Až súčasný stav nám naznačil smer napredovania a využívania 
smart riešení. Predovšetkým oblasť vzdelávania naznačila budúce smerovanie so 
zameraním na e-learning a dištančné vzdelávanie. Tu je potrebné sa zamerať na 
vytváranie dostatočných technických a technologických podmienok ako na strane 
škôl, tak aj na strane obyvateľstva.  Dištančné vzdelávanie na požadovanej úrovni si 
bude do budúcna vyžadovať väčšinové pokrytie vysoko-rýchlostnou sieťou 
optického internetu, aj do najodľahlejších oblastí. V  neposlednom rade školské 
zariadenia nie sú dostatočne technicky vybavené na dlhodobé dištančné 
vzdelávanie na všetkých úrovniach vzdelávania. 

V oblasti športu a kultúry je trendom zameranie sa na priblíženie týchto oblastí 
života až k dverám obyvateľom. Streamovanie športových a kultúrnych podujatí 
založeného na princípe „pay per view“ vytvára predpoklad na postupné obnovenie 
a  oživenie týchto oblastí života. Budúcnosť budú tvoriť kultúrne podujatia bez 
dotyku a  vo výraznej miere v  externom prostredí. Ako príklad môžeme uviesť 
napríklad Shakespearove slávnosti na Bratislavskom hrade, kde diváci sledujú 
kultúrne podujatia pod holým nebom, Biela noc, Korunovačné slávnosti, či externé 
vernisáže galérií Nedbalka, či Danubiana. Cieľom je dostať divákov a návštevníkov 
do priestoru, so zámerom eliminácie osobných stretnutí vo veľkom množstve. Táto 
oblasť je založená na kreativite jednotlivých organizácií a  usporiadateľov 
kultúrnych podujatí. 

V oblasti územného plánovania je potrebné vytárať priestor v rámci implementá-
cie stavebných projektových zámerov, ktorých vizualizáciu je možné prezentovať v 
čase návrhu. Takéto riešenie vytvára ideálny predpoklad pre zabezpečenie celospo-
ločenskej diskusie navrhovaného riešenia, ešte pred jej konkrétnou imple-
mentáciou. V  rámci tejto oblasti je možné využívať napríklad aplikačné riešenie 
CVIKER AR ktoré umožňuje sprostredkovať občanom výzor budúceho projektu a 
presne ukázať, ako zapadne do prostredia. Aplikačné riešenie je založené na inter-
pretácii virtuálnej reality začlenenej v reálnom priestore.  Rovnaký aplikačný základ 
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je možné využívať aj v procese obnovy kultúrnych pamiatok, respektíve ich prepoje-
nia na moderné prvky architektúry. Ďalšou z  možností je využívanie inštitútu 
súťažných návrhov uplatňujúceho predovšetkým pri voľných plochách a verejných 
priestranstvách.

1. Akademické prostredie: Odborná podpora akademického sektora v oblasti 
prípravy a  implementácie stratégie, prípravy projektových zámerov, v  oblasti 
realizácie projektov, poskytovanie odborných kapacít, začleňovanie študentov do 
procesu SMART CITY a  iné. Akademické prostredie môže pozostávať zo sektora 
vysokých škôl a univerzít sídliacich na území Trnavského samosprávneho kraja, ale 
aj mimo neho. Výhodou domáceho akademického prostredia je znalosť 
problematiky kraja a  jeho špecifiká. Mimokrajské akademické prostredie ponúka 
širšiu škálu pôsobností, ako aj skúseností s  riešením daných problémov v  rámci 
iných krajov. V neposlednom rade netreba zabúdať ani na zahraničné akademické 
prostredie, ktoré môže pôsobiť ako výrazný inovatívny prvok poskytujúci množstvo 
skúseností v celom spektre oblastí s prípravou a realizáciou stratégií a projektov. 

2. Mestá a obce v rámci TTSK: komunikácia a spolupráca s mestami a obcami v 
rámci TTSK v  procese prípravy a  realizácie projektov, zdieľanie skúseností z 
doterajších projektov, vzájomná pomoc a  zameranie sa na spoločný cieľ, ktorý 
bude tvoriť jeden komplexný celok v rámci kraja.

3. Štátne orgány poskytujúce NFP: komunikácia a  spolupráca s  riadiacimi 
orgánmi zastrešujúcimi jednotlivé operačné programy aktuálne pre programové 
obdobie 2014 – 2020 s možnosťou čerpania prostriedkov do roku 2023, metodické 
usmernenia v oblasti prípravy projektov a ich následnej realizácie. 

4. Organizácie v pôsobnosti TTSK: príprava projektových zámerov v synergickej 
koordinácii v  rámci tematických oblastí, ako napríklad školstvo, doprava, 
zdravotníctvo a iné. Spolupráca s organizáciami v pôsobnosti zriaďovateľa, ktorým 
je TTSK, ako sú stredné odborné školy, zdravotnícke zariadenia, domovy sociálnych 
služieb či kultúrne inštitúcie. 

5. Súkromný sektor: komunikácia a  spolupráca so súkromným sektorom na 
princípe B2B. Súkromný sektor tvoria potencionálni dodávatelia najlepších 
osvedčených technológií, s množstvom skúseností z praxe. 

6. Verejnosť: v  neposlednom rade netreba zabúdať ani na komunikáciu a 
spoluprácu s  verejnosťou, ktorá predstavuje výrazný prvok v  oblasti prípravy a 
realizácie jednotlivých projektov, pripomienkového procesu a  jej fokus na 
funkčnosť konečného výsledku pre užívateľa.

3.1 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ BUDOVY a PRIESTRANSTVÁ

 Okrem viackrát spomínaných benefitov vyplývajúcich zo zavedenia smart 
riešení, nemôžeme zabúdať ani na ich ekologický zmysel. Práve sektor verejných a 
obytných budov predstavuje azda najväčší potenciál na znižovanie energetickej 
náročnosti, a naopak zvyšovanie energetickej efektívnosti s dôrazom na využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie.

Na prevádzku budov a zabezpečenie požadovaného vnútorného prostredia je totiž 
v Trnavskom samosprávnom kraji vynakladané najväčšie množstvo energie. 
Najvýznamnejší podiel na spotrebe energií a paralelne aj najväčšej produkcii 
skleníkového plynu CO2 dosahuje sektor budov na bývanie, ktoré však nie sú v 
kompetencii samosprávy, čím je zamedzená možnosť priameho ovplyvňovania 
procesov v týchto budovách. Absenciou tejto kompetencie tak nedokážeme 
zredukovať spotrebu energií v budovách na bývanie, a teda ani navrhnúť či 
realizovať akékoľvek efektívne opatrenia na znižovanie spotreby a úspory emisií CO2 
pomocou smart riešení. 

Naopak, medzi objekty v  správe či zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja patria školské zariadenia (127), domovy sociálnych služieb (50), 
budovy z kategórie administratívy (22), kultúrne zariadenia (11) a múzeá a galérie 
(22). Z  komplexnej analýzy technického stavu jednotlivých objektov vyplýva, že 
väčšina z nich bola postavená a odovzdaná do užívania ešte v 70.-tych až 80.-tych 
rokoch minulého storočia. Ich technický stav je tak po desiatkach rokov užívania 
nevyhovujúci a vyžaduje si častokrát rozsiahle rekonštrukcie vo forme zateplenia 
obvodového plášťa a/alebo zateplenia strešného plášťa. Vo všetkých typoch budov 
krajskej samosprávy sa ešte aj dnes nájdu objekty, ktoré si vyžadujú dokonca 
základnú výmenu otvorových konštrukcií, čím možno opätovne dosiahnuť 
významné úspory energií a celkovo zníženie emisií CO₂.

V sektore budov ako prvej z kľúčových oblastí by sa mali v prvom rade vytvoriť 
také podmienky, ktoré by znížili spotrebu primárnej energie na vykurovanie, 
chladenie či vetranie, a to zapojením a zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov 
energie. S  ohľadom na platnú úpravu legislatívy sa musí už jednoznačne 
podporovať výlučne výstavba či rekonštrukcia budov v kontexte nízkej 
energetickej náročnosti a s minimálnym dopadom na životné prostredie. 
Rovnako by sa mali zlepšiť vykurovacie systémy a  celkové tepelno-technické 
vlastnosti stavebných objektov.

Táto oblasť intervencie je veľmi dobre aplikovateľná pre uplatnenie smart riešení so 
zameraním na zlepšenie hospodárnosti budov formou zateplenia striech či stien, 
kde je možné a potrebné využiť merače, ktoré by merali teplotu vzduchu a podľa 

nej aj nastavovali vnútorné vykuro-
vanie. Merače by rovnako mohli 
regulovať teplo na základe obsade-
nosti, napr. počas víkendov, voľných 
dní či súčasných prácach z domu. 
Pre účely zabezpečenia kvalitného 
vetrania budov, a zároveň udržania 
komfortnej interiérovej teploty je 
vysoko odporúčaný inštalovaný 
systém riadeného vetrania s  reku-
peráciou tepla. Rovnako sa v súvis-
losti so zavádzaním prvkov zelenej 
infraštruktúry ponúka priestor na 
pokrytie striech budov solárnymi 
panelmi, vďaka ktorým dôjde k 
čiastočnej náhrade spotrebováva-
nej energie z obnoviteľného zdroja. 
Práve súbory takýchto opatrení 
budú znižovať negatívny dopad na 
životné prostredie a prispejú k rea-
lizácii cieľa dekarbonizácie a celko-
vého zníženia emisií CO₂ do roku 
2030 o minimálne 40 %.

Vo svetle dnešných ekologických 
trendov sa v  prípade výstavby 
nových potenciálnych objektov 
alebo aj rekonštrukcií súčasných 
budov v  správe TTSK rovnako 
odporúčame inšpirovať tzv. pasív-
nym štandardom. Budovy v pasív-
nom štandarde sú energeticky 
nenáročné a  vyznačujú sa predo-
všetkým tým, že na udržanie kom-
fortnej teploty vo vnútri stavby v 
každom ročnom období nie je v 
princípe potrebné využívať klimati-
záciu resp. vykurovanie. Referenčná 
hodnota spotreby pre zriedkavú 
potrebu dokurovania by nemala 
presiahnuť 15 kWh/m2 za rok. 

Táto hodnota tak predstavuje len niečo okolo 10 % spotreby na kúrenie v prípade 
klasickej stavby. Pasívny štandard teda výrazným spôsobom znižuje spotrebu 
energie. Predmetná energetická efektívnosť je docielená implementáciou viacerých 
opatrení, z ktorých spomenieme napríklad:

∙ efektívnejšie využitie slnečných lúčov pre účely vykurovania budovy 
prostredníctvom správneho polohovania budovy a  vhodného umiestnenia 
okien;

∙ zamedzenie výkyvov teploty vo vnútri budovy zvolením vhodného typu izolácie,  
ktorá umožňuje, aby v lete bolo vo vnútri dostatočne chladno, a naopak v zime 
príjemne teplo;

∙ umiestnenie solárnych panelov na streche budovy s cieľom získavania energie 
zo slnečného žiarenia na ohrev vody, prevádzku elektrických spotrebičov a pod.;

∙ zavedenie inteligentného ventilačného systému, v rámci ktorého nedochádza k 
únikom tepla a ktorý zároveň zabezpečuje prísun čerstvého vzduchu.

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytváraní gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by sa mala prijať a využiť ofenzívna 
stratégia, a  to z  dôvodu, že  silné stránky prevažujú nad slabými a  príležitosti 
prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto kombinácia vytvára 
ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.

 Prvou z nosných oblastí kompetencií gestorského úradu TTSK a jej význam 
pri zbere a  využívaní údajov je oblasť efektívnej verejnej správy. Táto oblasť 
spoločenského života sa dotýka každého obyvateľa kraja, čo vytvára ideálny 
predpoklad pre zavádzanie smart riešení s cieľom efektívneho radenia a chodu 
správy kraja. V súčasnosti je poskytovanie služieb voči obyvateľom kraja na veľmi 
nízkej úrovni so zameraním sa na využívanie inteligentných riešení. Realitou na 
úradoch je zdĺhavý proces vybavovania potrebných potvrdení vo všetkých 
zastrešujúcich oblastiach, neefektívne využívanie ľudských zdrojov, zastaralé 
technické a technologické vybavenie, ako aj nízka úroveň využívania moderných 
inteligentných riešení, ktoré sú súčasťou bežného života. Verejná správa a  jej 
zameranie na poskytovanie služieb občanov si už dlhšie obdobie vyžaduje 
reformáciu zameranú predovšetkým na oblasť IKT. Cieľom koncepcie zavádzania 
Smart city v podmienkach TTSK by malo byť predovšetkým ukončenie tzv. „doby 
papierovej“, ktorá dominuje na úradoch od ich vzniku. Ako prejsť od doby 
papierovej do doby využívania inteligentných riešení, ktorých výsledky budú 
zreteľné v  priebehu niekoľkých mesiacov? Ktorých výsledky budú zreteľné u 
občanov na počkanie? Odpoveď je jednoduchá, TTSK musí pristúpiť k zavádzaniu 
smart riešení v  procese poskytovania služieb občanov, ktoré sú bežným 
štandardom v podnikateľskom sektore, ale aj napríklad v štátnej a verejnej správe 
u najbližších susedov ako je Poľsko, Česká republika či Maďarsko. Nie je potrebné 
vymýšľať nové riešenia, prechádzať zdĺhavým procesom testovania a 
implementácie. Je potrebné sa inšpirovať a aplikovať technické a technologické 
riešenia, ktoré našli svoje uplatnenie v rámci daného sektora.

 Ako príklady zavádzania efektívnej verejnej správy môžeme uviesť využívanie 
elektronického podpisu občanov, ktorý si hľadá cestu už niekoľko rokov aj na 
Slovensku, avšak častokrát bez úspechu. Dôraz je kladený predovšetkým na 
podnikateľské subjekty. Pre zvýšenie úrovne efektívnosti je potrebné zavádzať 
povinnosť využívania elektronického podpisu aj pri fyzických osobách. Zároveň sa 
v  rámci elektronizácie vynárajú možnosti využívania podpisovania formou 
biometrických údajov – odtlačok prsta, scan sietnice, scan tváre. Tieto formy sú už 
v dnešnej dobe často využívané mobilnými operátormi v podmienkach SR, ako aj 
bankovým sektorom. Výrobcovia mobilných zariadení ich aplikujú do väčšiny 
svojich zariadení, čo vytvára predpoklad na rýchlu a efektívnu implementáciu v 
procese verejnej správy, ako aj samotnej akceptácie z pohľadu širokej verejnosti 

ako konečného užívateľa. Slováci vnímajú odtlačky prstov a ďalšie metódy 
biometrického overovania ako bezpečnejšie a pohodlnejšie oproti tradičným 
metódam.

 Nesmieme zabúdať ani na poskytovanie relevantných a efektívnych údajov 
zo strany TTSK smerom k obyvateľom. V  súčasnosti sa za najefektívnejší spôsob 
šírenia informácii považuje informovanie prostredníctvom sociálnych sietí, resp. 
aplikačného rozhrania. Aplikačné rozhranie s  využívaním osobného konta 
vzťahujúceho sa na bytovú jednotku, resp. obyvateľa vytvára ideálny nástroj na 
poskytovanie a  získanie potrebných a  cielených informácii v  oboch smeroch. 
Obyvateľ by mal mať prístup k  údajom v  reálnom čase. Na druhej strane kraj 
získava údaje o  svojich obyvateľoch v  potrebnom množstve, môže vytvárať a 
modulovať poskytovanie služieb prostredníctvom aplikačného rozhrania, s cieľom 
budúceho komplexného outsourcingu poskytovaných služieb do on-line priestoru. 

 Príkladom dobrej a  zaužívanej praxe aj v  podmienkach SR sú technické 
riešenia spoločnosti MVI Technology, ktorá stojí za aplikačným rozhraním 
zameraným na regióny, ako aj jednotlivé mestá – ide o produkty CITIO a REGIO. 
Systém CITIO je spojovateľom, ktorý spojí mestský/obecný úrad s  obyvateľmi, 
podnikateľmi, turistami a študentmi.  Mesto, resp. obec získa ucelenú platformu, 
ktorá sa dá spustiť naraz, alebo je možné spúšťať ju postupne ako skladačku s 
maximálnym dôrazom na digitalizáciu procesov vo vnútri mesta, informovanosť a 
komunikáciu s ľuďmi, ktorí žijú v meste.  Občania si nájdu všetky životné situácie, 
informácie o úrade, majú aktuálne informácie o tom, čo robiť vo voľnom čase, vidia 
všetky projekty, môžu zaplatiť poplatky a  dane, komunikovať s  mestom a 
vyjadrovať svoj názor cez ankety, participatívny rozpočet, ak majú trvalé bydlisko v 
meste a môžu nahlásiť podnet na zlepšenie mesta prostredníctvom internetového 
portálu a mobilnej aplikácie. O dôležitých témach ich informujú push notifikácie, 
newsletter a rýchle správy.

 Na druhej strane platforma REGIO je postavená na najnovších technológi-
ach a skladá sa z niekoľkých modulových častí. Je možné ju nasadiť komplexne, 
postupne alebo niektoré časti napojiť na už existujúce riešenia. Krajská aplikácia 
pre občanov má v sebe funkcie, ktoré občan kraja využije v každodennom živote 
ako napríklad aktuality, podujatia, ktoré si môže vložiť do kalendára, nahlásenie 
podnetov pre zlepšenie svojho kraja, nájde si tam životné situácie, hlásenia, poho-
tovostné kontakty, získava personalizované notifikácie o témach, ktoré ho zaujíma-
jú a ak má občan trvalý pobyt, môže cez aplikáciu hlasovať a komunikovať s krajom 
pomocou modulu. Vyššie uvedené platformy REGIO a  CITIO je taktiež možné 
zosúladiť a prepojiť na mestskú, respektíve krajskú kartu občana prostredníctvom 
ktorej môžu občania využívať množstvo benefitov, používať ju ako platobnú kartu, 

V súčasnosti sú taktiež hlavnou témou rezervačné formuláre a ich funkčnosť v čase 
pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Cieľom rezervačných formulárov je 
minimalizovať zoskupovanie obyvateľstva na konkrétnom mieste, ktoré je 
spôsobené predovšetkým plošným testovaním. V 21. storočí v čase najvýraznejšieho 
rozkvetu využívania IKT s prepojením na uľahčovanie a zjednodušovanie procesov 
obyvateľstva, ako aj samospráv by sfunkčnenie rezervačného formuláru nemal 
predstavovať výrazný problém. Opak je však pravdou a  realita nám priniesla 
nekonečné pokusy spojené so sfunkčnením takýchto systémov, ako aj samotné 
prepojenie na systémy miest a obcí. Kľúčovým faktorom aj v tomto prípade ostáva 
nedostatočné využívanie dostupných dát a on-line riešení. 

Ako zefektívniť verejnú správu so zameraním na využívanie smart riešení v procese 
poskytovania služieb občanom a  získavania potrebných údajov s  cieľom ich 
následného využívania: 

1. Zvýšenie využívania elektronického podpisu fyzických a právnických osôb, 

2. Zavádzanie využívania biometrických údajov občanov, 

3. Implementácia  aplikačného rozhrania s  možnosťou využívania 
personalizovaného osobného konta obyvateľov, 

4. Poskytovanie informácií v  reálnom čase prostredníctvom využívania 
sociálnych sietí a on-line platforiem, 

5. Zavádzanie bezstykového vydávania potvrdení prostredníctvom využívania 
kioskov s cieľom zefektívniť využívanie ľudského kapitálu, 

6. Zavádzanie možnosti bezhotovostnej platby s ohľadom na štandardy 21. 
storočia – platba hodinkami, platba mobilom, platba otlačkom prsta,

7. Využívanie metód a  prvkov komunikácie s  občanmi založených na 
súčasných štandardoch s cieľom úplnej eliminácie listinnej komunikácie – 
on-line call, komunikácia prostredníctvom najvyužívanejších aplikačných 
rozhraní – WhatsApp, Messenger, Signal,

8. Zavádzanie možnosti on-line objednávania na konkrétny čas a úkon s 
cieľom eliminácie sústreďovania obyvateľstva na jednom mieste v súvislosti 
so šíriacim sa ochorením COVID-19.

Ďalšou z oblastí je oblasť zdravotníctva so zameraním predovšetkým na poskyto-
vanie ambulantnej zdravotnej  starostlivosti. Táto oblasť úzko súvisí s poskytovaním 
sociálnych služieb v DSS v rámci kraja.  V súčasnej dobe celosvetová prepojenosť 
prináša okrem benefitov aj nemalé riziká. Medzi hlavné patrí rýchle rozšírenie 

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytvorení a implementácii krajskej aplikácie pre občanov TTSK by sa mala prijať a 
využiť stratégia spojenectva, a to z dôvodu, že  slabé stránky prevažujú nad silnými 
a zároveň  príležitosti prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto 
kombinácia vytvára ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.



V  zjednodušenom význame by úlohou novovzniknutého gestorského útvaru v 
pôsobnosti TTSK mal byť celý proces od prípravy projektových zámerov až po ich 
finálnu implementáciu s cieľom zapojenia do procesu odbornú, ako aj laickú vere-
jnosť. Široká komunikácia projektových zámerov počas celého procesu vytvára 
predpoklady na úspešnú, a hlavne vecnú realizáciu projektov. Veľa projektov ostáva 
nezrealizovaných aj napriek ich dobrej prvotnej idey, a to len z dôvodu neodbornej 
komunikácii. Cieľom a  úlohou útvaru je zabezpečenie realizácie SMART CITY 
stratégie kraja na národnej úrovni, či už v rámci zoskupenia samosprávnych krajov 
SK8, Združenia miest a obcí Slovenska alebo celospoločenskej úrovni. Postavenie a 
úlohy útvaru musia byť nezastupiteľné s  prideleným kompetenčným rámcom 
umožňujúcim zastrešenie realizácie Smart City stratégie.

Úlohou novovzniknutého gestorského úradu by malo byť prepojenie kompe-
tenčného rámca TTSK a koncepčného zavádzania smart prvkov so zameraním sa 
na jednotlivé oblasti spoločenského života v kraji. Kľúčový prvok gestorského úradu 
TTSK musí klásť dôraz na dostatočné administratívne, kompetenčné a  zákonné 
nástroje, prostredníctvom ktorých bude môcť zabezpečovať implementovanie 
záverov a opatrení strategických dokumentov na úrovni samosprávneho kraja, ako 
aj s celoslovenskou pôsobnosťou. Absencia regulačných a stimulačných nástrojov 
sa prejaví predovšetkým v  strate významu a dôležitosti vzniknutého odborného 
útvaru.  Kľúčový faktor úspešnosti útvaru budú zohrávať dostatočné personálne 
kapacity so zameraním na odbornosť v členení  podľa jednotlivých oblastí. 

Aj napriek skutočnosti, že kompetenčné právomoci TTSK sú vo výraznej miere 
oklieštené v  porovnaní s kompetenčnými právomocami miest a  obcí, výraznú 
úlohu musí zohrávať kompetenčný nástroj, ktorým je vydávanie súhlasu, stanoviska 
alebo vyjadrenia v  rámci pripomienkovacieho procesu so zameraním na všetky 
oblasti života kraja. Práve tu vidíme priestor a úlohu gestorského útvaru TTSK, avšak 
so zreteľom, aby všetky vydané stanoviská vychádzali z  už schválených kon-
cepčných a strategických dokumentov kraja. Gestorský útvar musí zohrávať úlohu 
multidisciplinárneho odborného útvaru, ktorý sa bude podieľať na príprave 
každého strategického dokumentu v rámci kraja. Cieľom takéhoto návrhu je, aby 
rozhodnutia vydávané a prijímané TTSK obsahovali podmienky, prostredníctvom 
ktorých je možné uložiť vykonávaciu povinnosť so zreteľom na fyzické, ako aj 
právnické osoby pôsobiace v rámci kraja v súlade so zákonnými podmienkami. Aj 
napriek obmedzeným právomociam a kompetenčnému rozsahu TTSK je možné 
vykonávať kroky s  cieľom zabezpečenia dodržiavania stanovených strategických 
cieľov.

Úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by malo byť predovšetkým zamera-
nie sa na oblasti verejného života ako doprava, vzdelávanie, zdravotníctvo, poskyto-
vanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb občanov v nadväznosti na efektívnu 
verejnú správu, kultúra a v neposlednom rade rozvoj kraja ako takého. Primárnou 
úlohou gestorského úradu musí byť taktiež získavanie údajov, ich vyhodnocovanie 
a následné poskytovanie pre rôzne sektory pôsobiace v rámci kraja – obyvateľstvo, 
akademický sektor, štátne organizácie (MIRRI, Riadiace orgány zastrešujúce riade-
nie európskych štrukturálnych a investičných fondov), mestá a obce na území TT 
SK, súkromný sektor a podnikateľský sektor.

SWOT analýza vytvorenia gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1.  Jednotlivým určeným faktorom boli následne priraďované 
bodové hodnoty v  rámci bodového rozpätia 1-10 bodov.  Na základe získaných 
bodových hodnôt a stanovenej váhovej úrovne došlo k výpočtu čiastkových súčinov 
v rámci jednotlivých kritérií pri všetkých oblastiach SWOT analýzy. Použitá metodi-
ka v rámci SWOT analýzy predstavuje zaužívaný štandard v rámci využívanie tejto 
analýzy.  Získané výsledky majú informatívny a  odporúčací charakter, avšak 
použitím iných analytických metód môžeme dospieť k rozdielnym interpretáciám 
dosiahnutých zistení.

 

zber vernostných bodov a iných modulovateľných funkcií v závislosti od potrieb a 
požiadaviek kraja, respektíve mesta.  Rezervačný systém by mal byť navrhnutý tak, 
aby ho mestá a obce jednoducho vedeli implementovať do každého webu za pár 
minút cez iframe alebo widget. Zároveň je potrebné, aby systém obsahoval všetky 
potrebné nastavenia a funkcionality, ako napríklad zvolenie miesta, času, termínu. 
Vytváranie prehľadnej evidencie jednotlivých občanov, sumarizáciu dosiahnutých 
výsledkov a  podobne. Technické riešenie na slovenskom trhu ponúkajú viaceré 
spoločnosti, medzi ktoré patrí aj už spomínaná spoločnosť MVI Technology. Po 
skončení pandémie je možné takéto systémy pretransformovať a využívať ich ako 
rezervačné formuláre pre potreby vybavovania špecifických úkonov.

SWOT analýza vytvorenia a implementácie krajskej aplikácie pre občanov TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1. Použitá metóda je založená na rovnakých princípoch ako 
pri predchádzajúcej SWOT analýze vytvorenia gestorského útvaru v  pôsobnosti 
TTSK.

ochorení naprieč celosvetovou populáciou. Potvrdením týchto rizík je súčasná pan-
demická situácia súvisiaca so šírením nového ochorenia COVID-19, ktorá zasiahla 
všetky krajiny sveta. Na jednej strane je to demografický vývoj, na druhej pokrok, či 
nové spôsoby diagnostiky a liečby, ktoré vytvárajú tlak na kvalitu starostlivosti a 
bezpečnosť pacienta vo všetkých častiach procesu jej poskytovania. Okrem inovácií 
v oblasti medicíny sú svetovým trendom zlepšovanie workflow-u v snahe redu-
kovať chyby a efektívne využívať zdroje zdravotnej starostlivosti. To zvyšuje priestor 
a tlak pre dôsledné a dôrazné zavedenie informačných a komunikačných tech-
nológií do procesov zdravotnej starostlivosti. Telemedicína je definovaná ako 
súčasť elektronizovaného zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych 
služieb na veľké vzdialenosti. Preto je pojem telemedicína niekedy popisovaný aj 
synonymom distančná medicína.

Telemedicína je využiteľná v núdzovej a intenzívnej starostlivosti, tak isto ako v 
starostlivosti o chronických pacientov. Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriava tele-
medicína sú dve, a to diaľkové monitorovanie a diaľková terapia. Vo svete je tele-
medicína etablovaná a prináša viditeľné benefity pre pacientov aj pre poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti. Naopak, na Slovensku je telemedicína relatívne 
mladá, začínajúca oblasť, ktorá naráža na finančné limity, znalosti, prípadne nepre-
bádané oblasti v našich podmienkach. Hlavným dôvodom nízkeho aplikovania 
telemedicínskych riešení a diaľkového monitoringu sú však absentujúce finančné 
zdroje v zdravotníctve, vzhľadom na nekategorizovanie týchto riešení pre možnosť 
uhrádzania daných výkonov zo strany poisťovní v oblasti telemedicínskych tech-
nológií, systémov a služieb. Okrem všeobecných výhod a možností aplikovania pre 
rôzne skupiny pacientov (deti, seniori, chronickí pacienti), môže byť práve v súčas-
nej náročnej situácii spojenej so šírením pandémie COVID-19 jedným z riešení, ako 
podporiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v rámci núdzového prípadne 
karanténneho stavu.

Priestor na využívanie telemedicínskeho systému ako jednu z foriem poskytovania 
zdravotnej starostlivosti sa vytvára predovšetkým so zreteľom na pacientov v DSS v 
rámci TT SK. Takéto riešenie bude mať za následok výraznú škálu pozitívnych fak-
torov, ako napríklad zníženie mobility seniorov predovšetkým v  čase pandémie, 
eliminácia počtu návštev ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s 
dôrazom na znižovanie zoskupovania sa obyvateľov v jednom mieste. Nesmieme 
zabúdať taktiež na výhody telemedicínskeho systému ako takého, ktorý vo výraznej 
miere znižuje náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pacienti sú liečení 
v domácom prostredí, čo sa vo výraznej miere prejavuje na čase rekonvalescencie, 
komunikácia pacient a doktor prebieha v čase potreby a získavania zdravotných 
údajov v  reálnom čase. Namerané hodnoty sú pomocou bluetooth technológie 
prenášané do prenosového HUBu, odkiaľ sú privátnou zabezpečenou sieťou odo-
slané do dohľadového centra. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k 
dispozícii lekárom a pacientom v reálnom čase.

Trvalá starostlivosť na diaľku, poskytovaná kvalifikovaným zdravotníckym personá-
lom, umožňuje podniknúť vhodné kroky v prípade potreby – počnúc zvýšením psy-
chického pohodlia pacienta a priamym dohľadom nad priebehom vzdialenej sta-
rostlivosti končiac. Pre pacienta poskytuje platforma možnosť prístupu k množstvu 
informácií, elektronickú registráciu, prístup k výsledkom testov a meraní, ale pre-
dovšetkým, mať neustály odborný dohľad nad vlastným zdravotným stavom bez 
toho, aby opustil domov.

Na slovenskom, ako aj zahraničnom trhu pôsobia vieceré spoločnosti zameriava-
júce sa na oblasť telemedicínskeho systému. Za zmienku stojí určite spoločnosť 
Goldmann Systems, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov a má niekoľkoročné 
skúsenosti s  implementáciou telemedicínskeho systému vrátane IKT riešenia, 
ktoré zohráva primárnu úlohu v oblasti telemedicíny. 

Nemennej dôležitou je  oblasť kultúry, športu a  vzdelávania. Tieto oblasti sú 
charakteristické predovšetkým obmedzenými možnosťami aplikácie smart riešení. 
Na druhej strane sa však vytvárajú mnohé príležitosti súvisiace so súčasnou pan-
demickou situáciou. Až súčasný stav nám naznačil smer napredovania a využívania 
smart riešení. Predovšetkým oblasť vzdelávania naznačila budúce smerovanie so 
zameraním na e-learning a dištančné vzdelávanie. Tu je potrebné sa zamerať na 
vytváranie dostatočných technických a technologických podmienok ako na strane 
škôl, tak aj na strane obyvateľstva.  Dištančné vzdelávanie na požadovanej úrovni si 
bude do budúcna vyžadovať väčšinové pokrytie vysoko-rýchlostnou sieťou 
optického internetu, aj do najodľahlejších oblastí. V  neposlednom rade školské 
zariadenia nie sú dostatočne technicky vybavené na dlhodobé dištančné 
vzdelávanie na všetkých úrovniach vzdelávania. 

V oblasti športu a kultúry je trendom zameranie sa na priblíženie týchto oblastí 
života až k dverám obyvateľom. Streamovanie športových a kultúrnych podujatí 
založeného na princípe „pay per view“ vytvára predpoklad na postupné obnovenie 
a  oživenie týchto oblastí života. Budúcnosť budú tvoriť kultúrne podujatia bez 
dotyku a  vo výraznej miere v  externom prostredí. Ako príklad môžeme uviesť 
napríklad Shakespearove slávnosti na Bratislavskom hrade, kde diváci sledujú 
kultúrne podujatia pod holým nebom, Biela noc, Korunovačné slávnosti, či externé 
vernisáže galérií Nedbalka, či Danubiana. Cieľom je dostať divákov a návštevníkov 
do priestoru, so zámerom eliminácie osobných stretnutí vo veľkom množstve. Táto 
oblasť je založená na kreativite jednotlivých organizácií a  usporiadateľov 
kultúrnych podujatí. 

V oblasti územného plánovania je potrebné vytárať priestor v rámci implementá-
cie stavebných projektových zámerov, ktorých vizualizáciu je možné prezentovať v 
čase návrhu. Takéto riešenie vytvára ideálny predpoklad pre zabezpečenie celospo-
ločenskej diskusie navrhovaného riešenia, ešte pred jej konkrétnou imple-
mentáciou. V  rámci tejto oblasti je možné využívať napríklad aplikačné riešenie 
CVIKER AR ktoré umožňuje sprostredkovať občanom výzor budúceho projektu a 
presne ukázať, ako zapadne do prostredia. Aplikačné riešenie je založené na inter-
pretácii virtuálnej reality začlenenej v reálnom priestore.  Rovnaký aplikačný základ 
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je možné využívať aj v procese obnovy kultúrnych pamiatok, respektíve ich prepoje-
nia na moderné prvky architektúry. Ďalšou z  možností je využívanie inštitútu 
súťažných návrhov uplatňujúceho predovšetkým pri voľných plochách a verejných 
priestranstvách.

1. Akademické prostredie: Odborná podpora akademického sektora v oblasti 
prípravy a  implementácie stratégie, prípravy projektových zámerov, v  oblasti 
realizácie projektov, poskytovanie odborných kapacít, začleňovanie študentov do 
procesu SMART CITY a  iné. Akademické prostredie môže pozostávať zo sektora 
vysokých škôl a univerzít sídliacich na území Trnavského samosprávneho kraja, ale 
aj mimo neho. Výhodou domáceho akademického prostredia je znalosť 
problematiky kraja a  jeho špecifiká. Mimokrajské akademické prostredie ponúka 
širšiu škálu pôsobností, ako aj skúseností s  riešením daných problémov v  rámci 
iných krajov. V neposlednom rade netreba zabúdať ani na zahraničné akademické 
prostredie, ktoré môže pôsobiť ako výrazný inovatívny prvok poskytujúci množstvo 
skúseností v celom spektre oblastí s prípravou a realizáciou stratégií a projektov. 

2. Mestá a obce v rámci TTSK: komunikácia a spolupráca s mestami a obcami v 
rámci TTSK v  procese prípravy a  realizácie projektov, zdieľanie skúseností z 
doterajších projektov, vzájomná pomoc a  zameranie sa na spoločný cieľ, ktorý 
bude tvoriť jeden komplexný celok v rámci kraja.

3. Štátne orgány poskytujúce NFP: komunikácia a  spolupráca s  riadiacimi 
orgánmi zastrešujúcimi jednotlivé operačné programy aktuálne pre programové 
obdobie 2014 – 2020 s možnosťou čerpania prostriedkov do roku 2023, metodické 
usmernenia v oblasti prípravy projektov a ich následnej realizácie. 

4. Organizácie v pôsobnosti TTSK: príprava projektových zámerov v synergickej 
koordinácii v  rámci tematických oblastí, ako napríklad školstvo, doprava, 
zdravotníctvo a iné. Spolupráca s organizáciami v pôsobnosti zriaďovateľa, ktorým 
je TTSK, ako sú stredné odborné školy, zdravotnícke zariadenia, domovy sociálnych 
služieb či kultúrne inštitúcie. 

5. Súkromný sektor: komunikácia a  spolupráca so súkromným sektorom na 
princípe B2B. Súkromný sektor tvoria potencionálni dodávatelia najlepších 
osvedčených technológií, s množstvom skúseností z praxe. 

6. Verejnosť: v  neposlednom rade netreba zabúdať ani na komunikáciu a 
spoluprácu s  verejnosťou, ktorá predstavuje výrazný prvok v  oblasti prípravy a 
realizácie jednotlivých projektov, pripomienkového procesu a  jej fokus na 
funkčnosť konečného výsledku pre užívateľa.
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3.1 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ BUDOVY a PRIESTRANSTVÁ

 Okrem viackrát spomínaných benefitov vyplývajúcich zo zavedenia smart 
riešení, nemôžeme zabúdať ani na ich ekologický zmysel. Práve sektor verejných a 
obytných budov predstavuje azda najväčší potenciál na znižovanie energetickej 
náročnosti, a naopak zvyšovanie energetickej efektívnosti s dôrazom na využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie.

Na prevádzku budov a zabezpečenie požadovaného vnútorného prostredia je totiž 
v Trnavskom samosprávnom kraji vynakladané najväčšie množstvo energie. 
Najvýznamnejší podiel na spotrebe energií a paralelne aj najväčšej produkcii 
skleníkového plynu CO2 dosahuje sektor budov na bývanie, ktoré však nie sú v 
kompetencii samosprávy, čím je zamedzená možnosť priameho ovplyvňovania 
procesov v týchto budovách. Absenciou tejto kompetencie tak nedokážeme 
zredukovať spotrebu energií v budovách na bývanie, a teda ani navrhnúť či 
realizovať akékoľvek efektívne opatrenia na znižovanie spotreby a úspory emisií CO2 
pomocou smart riešení. 

Naopak, medzi objekty v  správe či zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja patria školské zariadenia (127), domovy sociálnych služieb (50), 
budovy z kategórie administratívy (22), kultúrne zariadenia (11) a múzeá a galérie 
(22). Z  komplexnej analýzy technického stavu jednotlivých objektov vyplýva, že 
väčšina z nich bola postavená a odovzdaná do užívania ešte v 70.-tych až 80.-tych 
rokoch minulého storočia. Ich technický stav je tak po desiatkach rokov užívania 
nevyhovujúci a vyžaduje si častokrát rozsiahle rekonštrukcie vo forme zateplenia 
obvodového plášťa a/alebo zateplenia strešného plášťa. Vo všetkých typoch budov 
krajskej samosprávy sa ešte aj dnes nájdu objekty, ktoré si vyžadujú dokonca 
základnú výmenu otvorových konštrukcií, čím možno opätovne dosiahnuť 
významné úspory energií a celkovo zníženie emisií CO₂.

V sektore budov ako prvej z kľúčových oblastí by sa mali v prvom rade vytvoriť 
také podmienky, ktoré by znížili spotrebu primárnej energie na vykurovanie, 
chladenie či vetranie, a to zapojením a zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov 
energie. S  ohľadom na platnú úpravu legislatívy sa musí už jednoznačne 
podporovať výlučne výstavba či rekonštrukcia budov v kontexte nízkej 
energetickej náročnosti a s minimálnym dopadom na životné prostredie. 
Rovnako by sa mali zlepšiť vykurovacie systémy a  celkové tepelno-technické 
vlastnosti stavebných objektov.

Táto oblasť intervencie je veľmi dobre aplikovateľná pre uplatnenie smart riešení so 
zameraním na zlepšenie hospodárnosti budov formou zateplenia striech či stien, 
kde je možné a potrebné využiť merače, ktoré by merali teplotu vzduchu a podľa 

nej aj nastavovali vnútorné vykuro-
vanie. Merače by rovnako mohli 
regulovať teplo na základe obsade-
nosti, napr. počas víkendov, voľných 
dní či súčasných prácach z domu. 
Pre účely zabezpečenia kvalitného 
vetrania budov, a zároveň udržania 
komfortnej interiérovej teploty je 
vysoko odporúčaný inštalovaný 
systém riadeného vetrania s  reku-
peráciou tepla. Rovnako sa v súvis-
losti so zavádzaním prvkov zelenej 
infraštruktúry ponúka priestor na 
pokrytie striech budov solárnymi 
panelmi, vďaka ktorým dôjde k 
čiastočnej náhrade spotrebováva-
nej energie z obnoviteľného zdroja. 
Práve súbory takýchto opatrení 
budú znižovať negatívny dopad na 
životné prostredie a prispejú k rea-
lizácii cieľa dekarbonizácie a celko-
vého zníženia emisií CO₂ do roku 
2030 o minimálne 40 %.

Vo svetle dnešných ekologických 
trendov sa v  prípade výstavby 
nových potenciálnych objektov 
alebo aj rekonštrukcií súčasných 
budov v  správe TTSK rovnako 
odporúčame inšpirovať tzv. pasív-
nym štandardom. Budovy v pasív-
nom štandarde sú energeticky 
nenáročné a  vyznačujú sa predo-
všetkým tým, že na udržanie kom-
fortnej teploty vo vnútri stavby v 
každom ročnom období nie je v 
princípe potrebné využívať klimati-
záciu resp. vykurovanie. Referenčná 
hodnota spotreby pre zriedkavú 
potrebu dokurovania by nemala 
presiahnuť 15 kWh/m2 za rok. 

Táto hodnota tak predstavuje len niečo okolo 10 % spotreby na kúrenie v prípade 
klasickej stavby. Pasívny štandard teda výrazným spôsobom znižuje spotrebu 
energie. Predmetná energetická efektívnosť je docielená implementáciou viacerých 
opatrení, z ktorých spomenieme napríklad:

∙ efektívnejšie využitie slnečných lúčov pre účely vykurovania budovy 
prostredníctvom správneho polohovania budovy a  vhodného umiestnenia 
okien;

∙ zamedzenie výkyvov teploty vo vnútri budovy zvolením vhodného typu izolácie,  
ktorá umožňuje, aby v lete bolo vo vnútri dostatočne chladno, a naopak v zime 
príjemne teplo;

∙ umiestnenie solárnych panelov na streche budovy s cieľom získavania energie 
zo slnečného žiarenia na ohrev vody, prevádzku elektrických spotrebičov a pod.;

∙ zavedenie inteligentného ventilačného systému, v rámci ktorého nedochádza k 
únikom tepla a ktorý zároveň zabezpečuje prísun čerstvého vzduchu.

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytváraní gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by sa mala prijať a využiť ofenzívna 
stratégia, a  to z  dôvodu, že  silné stránky prevažujú nad slabými a  príležitosti 
prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto kombinácia vytvára 
ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.

 Prvou z nosných oblastí kompetencií gestorského úradu TTSK a jej význam 
pri zbere a  využívaní údajov je oblasť efektívnej verejnej správy. Táto oblasť 
spoločenského života sa dotýka každého obyvateľa kraja, čo vytvára ideálny 
predpoklad pre zavádzanie smart riešení s cieľom efektívneho radenia a chodu 
správy kraja. V súčasnosti je poskytovanie služieb voči obyvateľom kraja na veľmi 
nízkej úrovni so zameraním sa na využívanie inteligentných riešení. Realitou na 
úradoch je zdĺhavý proces vybavovania potrebných potvrdení vo všetkých 
zastrešujúcich oblastiach, neefektívne využívanie ľudských zdrojov, zastaralé 
technické a technologické vybavenie, ako aj nízka úroveň využívania moderných 
inteligentných riešení, ktoré sú súčasťou bežného života. Verejná správa a  jej 
zameranie na poskytovanie služieb občanov si už dlhšie obdobie vyžaduje 
reformáciu zameranú predovšetkým na oblasť IKT. Cieľom koncepcie zavádzania 
Smart city v podmienkach TTSK by malo byť predovšetkým ukončenie tzv. „doby 
papierovej“, ktorá dominuje na úradoch od ich vzniku. Ako prejsť od doby 
papierovej do doby využívania inteligentných riešení, ktorých výsledky budú 
zreteľné v  priebehu niekoľkých mesiacov? Ktorých výsledky budú zreteľné u 
občanov na počkanie? Odpoveď je jednoduchá, TTSK musí pristúpiť k zavádzaniu 
smart riešení v  procese poskytovania služieb občanov, ktoré sú bežným 
štandardom v podnikateľskom sektore, ale aj napríklad v štátnej a verejnej správe 
u najbližších susedov ako je Poľsko, Česká republika či Maďarsko. Nie je potrebné 
vymýšľať nové riešenia, prechádzať zdĺhavým procesom testovania a 
implementácie. Je potrebné sa inšpirovať a aplikovať technické a technologické 
riešenia, ktoré našli svoje uplatnenie v rámci daného sektora.

 Ako príklady zavádzania efektívnej verejnej správy môžeme uviesť využívanie 
elektronického podpisu občanov, ktorý si hľadá cestu už niekoľko rokov aj na 
Slovensku, avšak častokrát bez úspechu. Dôraz je kladený predovšetkým na 
podnikateľské subjekty. Pre zvýšenie úrovne efektívnosti je potrebné zavádzať 
povinnosť využívania elektronického podpisu aj pri fyzických osobách. Zároveň sa 
v  rámci elektronizácie vynárajú možnosti využívania podpisovania formou 
biometrických údajov – odtlačok prsta, scan sietnice, scan tváre. Tieto formy sú už 
v dnešnej dobe často využívané mobilnými operátormi v podmienkach SR, ako aj 
bankovým sektorom. Výrobcovia mobilných zariadení ich aplikujú do väčšiny 
svojich zariadení, čo vytvára predpoklad na rýchlu a efektívnu implementáciu v 
procese verejnej správy, ako aj samotnej akceptácie z pohľadu širokej verejnosti 

ako konečného užívateľa. Slováci vnímajú odtlačky prstov a ďalšie metódy 
biometrického overovania ako bezpečnejšie a pohodlnejšie oproti tradičným 
metódam.

 Nesmieme zabúdať ani na poskytovanie relevantných a efektívnych údajov 
zo strany TTSK smerom k obyvateľom. V  súčasnosti sa za najefektívnejší spôsob 
šírenia informácii považuje informovanie prostredníctvom sociálnych sietí, resp. 
aplikačného rozhrania. Aplikačné rozhranie s  využívaním osobného konta 
vzťahujúceho sa na bytovú jednotku, resp. obyvateľa vytvára ideálny nástroj na 
poskytovanie a  získanie potrebných a  cielených informácii v  oboch smeroch. 
Obyvateľ by mal mať prístup k  údajom v  reálnom čase. Na druhej strane kraj 
získava údaje o  svojich obyvateľoch v  potrebnom množstve, môže vytvárať a 
modulovať poskytovanie služieb prostredníctvom aplikačného rozhrania, s cieľom 
budúceho komplexného outsourcingu poskytovaných služieb do on-line priestoru. 

 Príkladom dobrej a  zaužívanej praxe aj v  podmienkach SR sú technické 
riešenia spoločnosti MVI Technology, ktorá stojí za aplikačným rozhraním 
zameraným na regióny, ako aj jednotlivé mestá – ide o produkty CITIO a REGIO. 
Systém CITIO je spojovateľom, ktorý spojí mestský/obecný úrad s  obyvateľmi, 
podnikateľmi, turistami a študentmi.  Mesto, resp. obec získa ucelenú platformu, 
ktorá sa dá spustiť naraz, alebo je možné spúšťať ju postupne ako skladačku s 
maximálnym dôrazom na digitalizáciu procesov vo vnútri mesta, informovanosť a 
komunikáciu s ľuďmi, ktorí žijú v meste.  Občania si nájdu všetky životné situácie, 
informácie o úrade, majú aktuálne informácie o tom, čo robiť vo voľnom čase, vidia 
všetky projekty, môžu zaplatiť poplatky a  dane, komunikovať s  mestom a 
vyjadrovať svoj názor cez ankety, participatívny rozpočet, ak majú trvalé bydlisko v 
meste a môžu nahlásiť podnet na zlepšenie mesta prostredníctvom internetového 
portálu a mobilnej aplikácie. O dôležitých témach ich informujú push notifikácie, 
newsletter a rýchle správy.

 Na druhej strane platforma REGIO je postavená na najnovších technológi-
ach a skladá sa z niekoľkých modulových častí. Je možné ju nasadiť komplexne, 
postupne alebo niektoré časti napojiť na už existujúce riešenia. Krajská aplikácia 
pre občanov má v sebe funkcie, ktoré občan kraja využije v každodennom živote 
ako napríklad aktuality, podujatia, ktoré si môže vložiť do kalendára, nahlásenie 
podnetov pre zlepšenie svojho kraja, nájde si tam životné situácie, hlásenia, poho-
tovostné kontakty, získava personalizované notifikácie o témach, ktoré ho zaujíma-
jú a ak má občan trvalý pobyt, môže cez aplikáciu hlasovať a komunikovať s krajom 
pomocou modulu. Vyššie uvedené platformy REGIO a  CITIO je taktiež možné 
zosúladiť a prepojiť na mestskú, respektíve krajskú kartu občana prostredníctvom 
ktorej môžu občania využívať množstvo benefitov, používať ju ako platobnú kartu, 

V súčasnosti sú taktiež hlavnou témou rezervačné formuláre a ich funkčnosť v čase 
pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Cieľom rezervačných formulárov je 
minimalizovať zoskupovanie obyvateľstva na konkrétnom mieste, ktoré je 
spôsobené predovšetkým plošným testovaním. V 21. storočí v čase najvýraznejšieho 
rozkvetu využívania IKT s prepojením na uľahčovanie a zjednodušovanie procesov 
obyvateľstva, ako aj samospráv by sfunkčnenie rezervačného formuláru nemal 
predstavovať výrazný problém. Opak je však pravdou a  realita nám priniesla 
nekonečné pokusy spojené so sfunkčnením takýchto systémov, ako aj samotné 
prepojenie na systémy miest a obcí. Kľúčovým faktorom aj v tomto prípade ostáva 
nedostatočné využívanie dostupných dát a on-line riešení. 

Ako zefektívniť verejnú správu so zameraním na využívanie smart riešení v procese 
poskytovania služieb občanom a  získavania potrebných údajov s  cieľom ich 
následného využívania: 

1. Zvýšenie využívania elektronického podpisu fyzických a právnických osôb, 

2. Zavádzanie využívania biometrických údajov občanov, 

3. Implementácia  aplikačného rozhrania s  možnosťou využívania 
personalizovaného osobného konta obyvateľov, 

4. Poskytovanie informácií v  reálnom čase prostredníctvom využívania 
sociálnych sietí a on-line platforiem, 

5. Zavádzanie bezstykového vydávania potvrdení prostredníctvom využívania 
kioskov s cieľom zefektívniť využívanie ľudského kapitálu, 

6. Zavádzanie možnosti bezhotovostnej platby s ohľadom na štandardy 21. 
storočia – platba hodinkami, platba mobilom, platba otlačkom prsta,

7. Využívanie metód a  prvkov komunikácie s  občanmi založených na 
súčasných štandardoch s cieľom úplnej eliminácie listinnej komunikácie – 
on-line call, komunikácia prostredníctvom najvyužívanejších aplikačných 
rozhraní – WhatsApp, Messenger, Signal,

8. Zavádzanie možnosti on-line objednávania na konkrétny čas a úkon s 
cieľom eliminácie sústreďovania obyvateľstva na jednom mieste v súvislosti 
so šíriacim sa ochorením COVID-19.

Ďalšou z oblastí je oblasť zdravotníctva so zameraním predovšetkým na poskyto-
vanie ambulantnej zdravotnej  starostlivosti. Táto oblasť úzko súvisí s poskytovaním 
sociálnych služieb v DSS v rámci kraja.  V súčasnej dobe celosvetová prepojenosť 
prináša okrem benefitov aj nemalé riziká. Medzi hlavné patrí rýchle rozšírenie 

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytvorení a implementácii krajskej aplikácie pre občanov TTSK by sa mala prijať a 
využiť stratégia spojenectva, a to z dôvodu, že  slabé stránky prevažujú nad silnými 
a zároveň  príležitosti prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto 
kombinácia vytvára ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.



V  zjednodušenom význame by úlohou novovzniknutého gestorského útvaru v 
pôsobnosti TTSK mal byť celý proces od prípravy projektových zámerov až po ich 
finálnu implementáciu s cieľom zapojenia do procesu odbornú, ako aj laickú vere-
jnosť. Široká komunikácia projektových zámerov počas celého procesu vytvára 
predpoklady na úspešnú, a hlavne vecnú realizáciu projektov. Veľa projektov ostáva 
nezrealizovaných aj napriek ich dobrej prvotnej idey, a to len z dôvodu neodbornej 
komunikácii. Cieľom a  úlohou útvaru je zabezpečenie realizácie SMART CITY 
stratégie kraja na národnej úrovni, či už v rámci zoskupenia samosprávnych krajov 
SK8, Združenia miest a obcí Slovenska alebo celospoločenskej úrovni. Postavenie a 
úlohy útvaru musia byť nezastupiteľné s  prideleným kompetenčným rámcom 
umožňujúcim zastrešenie realizácie Smart City stratégie.

Úlohou novovzniknutého gestorského úradu by malo byť prepojenie kompe-
tenčného rámca TTSK a koncepčného zavádzania smart prvkov so zameraním sa 
na jednotlivé oblasti spoločenského života v kraji. Kľúčový prvok gestorského úradu 
TTSK musí klásť dôraz na dostatočné administratívne, kompetenčné a  zákonné 
nástroje, prostredníctvom ktorých bude môcť zabezpečovať implementovanie 
záverov a opatrení strategických dokumentov na úrovni samosprávneho kraja, ako 
aj s celoslovenskou pôsobnosťou. Absencia regulačných a stimulačných nástrojov 
sa prejaví predovšetkým v  strate významu a dôležitosti vzniknutého odborného 
útvaru.  Kľúčový faktor úspešnosti útvaru budú zohrávať dostatočné personálne 
kapacity so zameraním na odbornosť v členení  podľa jednotlivých oblastí. 

Aj napriek skutočnosti, že kompetenčné právomoci TTSK sú vo výraznej miere 
oklieštené v  porovnaní s kompetenčnými právomocami miest a  obcí, výraznú 
úlohu musí zohrávať kompetenčný nástroj, ktorým je vydávanie súhlasu, stanoviska 
alebo vyjadrenia v  rámci pripomienkovacieho procesu so zameraním na všetky 
oblasti života kraja. Práve tu vidíme priestor a úlohu gestorského útvaru TTSK, avšak 
so zreteľom, aby všetky vydané stanoviská vychádzali z  už schválených kon-
cepčných a strategických dokumentov kraja. Gestorský útvar musí zohrávať úlohu 
multidisciplinárneho odborného útvaru, ktorý sa bude podieľať na príprave 
každého strategického dokumentu v rámci kraja. Cieľom takéhoto návrhu je, aby 
rozhodnutia vydávané a prijímané TTSK obsahovali podmienky, prostredníctvom 
ktorých je možné uložiť vykonávaciu povinnosť so zreteľom na fyzické, ako aj 
právnické osoby pôsobiace v rámci kraja v súlade so zákonnými podmienkami. Aj 
napriek obmedzeným právomociam a kompetenčnému rozsahu TTSK je možné 
vykonávať kroky s  cieľom zabezpečenia dodržiavania stanovených strategických 
cieľov.

Úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by malo byť predovšetkým zamera-
nie sa na oblasti verejného života ako doprava, vzdelávanie, zdravotníctvo, poskyto-
vanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb občanov v nadväznosti na efektívnu 
verejnú správu, kultúra a v neposlednom rade rozvoj kraja ako takého. Primárnou 
úlohou gestorského úradu musí byť taktiež získavanie údajov, ich vyhodnocovanie 
a následné poskytovanie pre rôzne sektory pôsobiace v rámci kraja – obyvateľstvo, 
akademický sektor, štátne organizácie (MIRRI, Riadiace orgány zastrešujúce riade-
nie európskych štrukturálnych a investičných fondov), mestá a obce na území TT 
SK, súkromný sektor a podnikateľský sektor.

SWOT analýza vytvorenia gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1.  Jednotlivým určeným faktorom boli následne priraďované 
bodové hodnoty v  rámci bodového rozpätia 1-10 bodov.  Na základe získaných 
bodových hodnôt a stanovenej váhovej úrovne došlo k výpočtu čiastkových súčinov 
v rámci jednotlivých kritérií pri všetkých oblastiach SWOT analýzy. Použitá metodi-
ka v rámci SWOT analýzy predstavuje zaužívaný štandard v rámci využívanie tejto 
analýzy.  Získané výsledky majú informatívny a  odporúčací charakter, avšak 
použitím iných analytických metód môžeme dospieť k rozdielnym interpretáciám 
dosiahnutých zistení.

 

zber vernostných bodov a iných modulovateľných funkcií v závislosti od potrieb a 
požiadaviek kraja, respektíve mesta.  Rezervačný systém by mal byť navrhnutý tak, 
aby ho mestá a obce jednoducho vedeli implementovať do každého webu za pár 
minút cez iframe alebo widget. Zároveň je potrebné, aby systém obsahoval všetky 
potrebné nastavenia a funkcionality, ako napríklad zvolenie miesta, času, termínu. 
Vytváranie prehľadnej evidencie jednotlivých občanov, sumarizáciu dosiahnutých 
výsledkov a  podobne. Technické riešenie na slovenskom trhu ponúkajú viaceré 
spoločnosti, medzi ktoré patrí aj už spomínaná spoločnosť MVI Technology. Po 
skončení pandémie je možné takéto systémy pretransformovať a využívať ich ako 
rezervačné formuláre pre potreby vybavovania špecifických úkonov.

SWOT analýza vytvorenia a implementácie krajskej aplikácie pre občanov TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1. Použitá metóda je založená na rovnakých princípoch ako 
pri predchádzajúcej SWOT analýze vytvorenia gestorského útvaru v  pôsobnosti 
TTSK.

ochorení naprieč celosvetovou populáciou. Potvrdením týchto rizík je súčasná pan-
demická situácia súvisiaca so šírením nového ochorenia COVID-19, ktorá zasiahla 
všetky krajiny sveta. Na jednej strane je to demografický vývoj, na druhej pokrok, či 
nové spôsoby diagnostiky a liečby, ktoré vytvárajú tlak na kvalitu starostlivosti a 
bezpečnosť pacienta vo všetkých častiach procesu jej poskytovania. Okrem inovácií 
v oblasti medicíny sú svetovým trendom zlepšovanie workflow-u v snahe redu-
kovať chyby a efektívne využívať zdroje zdravotnej starostlivosti. To zvyšuje priestor 
a tlak pre dôsledné a dôrazné zavedenie informačných a komunikačných tech-
nológií do procesov zdravotnej starostlivosti. Telemedicína je definovaná ako 
súčasť elektronizovaného zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych 
služieb na veľké vzdialenosti. Preto je pojem telemedicína niekedy popisovaný aj 
synonymom distančná medicína.

Telemedicína je využiteľná v núdzovej a intenzívnej starostlivosti, tak isto ako v 
starostlivosti o chronických pacientov. Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriava tele-
medicína sú dve, a to diaľkové monitorovanie a diaľková terapia. Vo svete je tele-
medicína etablovaná a prináša viditeľné benefity pre pacientov aj pre poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti. Naopak, na Slovensku je telemedicína relatívne 
mladá, začínajúca oblasť, ktorá naráža na finančné limity, znalosti, prípadne nepre-
bádané oblasti v našich podmienkach. Hlavným dôvodom nízkeho aplikovania 
telemedicínskych riešení a diaľkového monitoringu sú však absentujúce finančné 
zdroje v zdravotníctve, vzhľadom na nekategorizovanie týchto riešení pre možnosť 
uhrádzania daných výkonov zo strany poisťovní v oblasti telemedicínskych tech-
nológií, systémov a služieb. Okrem všeobecných výhod a možností aplikovania pre 
rôzne skupiny pacientov (deti, seniori, chronickí pacienti), môže byť práve v súčas-
nej náročnej situácii spojenej so šírením pandémie COVID-19 jedným z riešení, ako 
podporiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v rámci núdzového prípadne 
karanténneho stavu.

Priestor na využívanie telemedicínskeho systému ako jednu z foriem poskytovania 
zdravotnej starostlivosti sa vytvára predovšetkým so zreteľom na pacientov v DSS v 
rámci TT SK. Takéto riešenie bude mať za následok výraznú škálu pozitívnych fak-
torov, ako napríklad zníženie mobility seniorov predovšetkým v  čase pandémie, 
eliminácia počtu návštev ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s 
dôrazom na znižovanie zoskupovania sa obyvateľov v jednom mieste. Nesmieme 
zabúdať taktiež na výhody telemedicínskeho systému ako takého, ktorý vo výraznej 
miere znižuje náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pacienti sú liečení 
v domácom prostredí, čo sa vo výraznej miere prejavuje na čase rekonvalescencie, 
komunikácia pacient a doktor prebieha v čase potreby a získavania zdravotných 
údajov v  reálnom čase. Namerané hodnoty sú pomocou bluetooth technológie 
prenášané do prenosového HUBu, odkiaľ sú privátnou zabezpečenou sieťou odo-
slané do dohľadového centra. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k 
dispozícii lekárom a pacientom v reálnom čase.

Trvalá starostlivosť na diaľku, poskytovaná kvalifikovaným zdravotníckym personá-
lom, umožňuje podniknúť vhodné kroky v prípade potreby – počnúc zvýšením psy-
chického pohodlia pacienta a priamym dohľadom nad priebehom vzdialenej sta-
rostlivosti končiac. Pre pacienta poskytuje platforma možnosť prístupu k množstvu 
informácií, elektronickú registráciu, prístup k výsledkom testov a meraní, ale pre-
dovšetkým, mať neustály odborný dohľad nad vlastným zdravotným stavom bez 
toho, aby opustil domov.

Na slovenskom, ako aj zahraničnom trhu pôsobia vieceré spoločnosti zameriava-
júce sa na oblasť telemedicínskeho systému. Za zmienku stojí určite spoločnosť 
Goldmann Systems, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov a má niekoľkoročné 
skúsenosti s  implementáciou telemedicínskeho systému vrátane IKT riešenia, 
ktoré zohráva primárnu úlohu v oblasti telemedicíny. 

Nemennej dôležitou je  oblasť kultúry, športu a  vzdelávania. Tieto oblasti sú 
charakteristické predovšetkým obmedzenými možnosťami aplikácie smart riešení. 
Na druhej strane sa však vytvárajú mnohé príležitosti súvisiace so súčasnou pan-
demickou situáciou. Až súčasný stav nám naznačil smer napredovania a využívania 
smart riešení. Predovšetkým oblasť vzdelávania naznačila budúce smerovanie so 
zameraním na e-learning a dištančné vzdelávanie. Tu je potrebné sa zamerať na 
vytváranie dostatočných technických a technologických podmienok ako na strane 
škôl, tak aj na strane obyvateľstva.  Dištančné vzdelávanie na požadovanej úrovni si 
bude do budúcna vyžadovať väčšinové pokrytie vysoko-rýchlostnou sieťou 
optického internetu, aj do najodľahlejších oblastí. V  neposlednom rade školské 
zariadenia nie sú dostatočne technicky vybavené na dlhodobé dištančné 
vzdelávanie na všetkých úrovniach vzdelávania. 

V oblasti športu a kultúry je trendom zameranie sa na priblíženie týchto oblastí 
života až k dverám obyvateľom. Streamovanie športových a kultúrnych podujatí 
založeného na princípe „pay per view“ vytvára predpoklad na postupné obnovenie 
a  oživenie týchto oblastí života. Budúcnosť budú tvoriť kultúrne podujatia bez 
dotyku a  vo výraznej miere v  externom prostredí. Ako príklad môžeme uviesť 
napríklad Shakespearove slávnosti na Bratislavskom hrade, kde diváci sledujú 
kultúrne podujatia pod holým nebom, Biela noc, Korunovačné slávnosti, či externé 
vernisáže galérií Nedbalka, či Danubiana. Cieľom je dostať divákov a návštevníkov 
do priestoru, so zámerom eliminácie osobných stretnutí vo veľkom množstve. Táto 
oblasť je založená na kreativite jednotlivých organizácií a  usporiadateľov 
kultúrnych podujatí. 

V oblasti územného plánovania je potrebné vytárať priestor v rámci implementá-
cie stavebných projektových zámerov, ktorých vizualizáciu je možné prezentovať v 
čase návrhu. Takéto riešenie vytvára ideálny predpoklad pre zabezpečenie celospo-
ločenskej diskusie navrhovaného riešenia, ešte pred jej konkrétnou imple-
mentáciou. V  rámci tejto oblasti je možné využívať napríklad aplikačné riešenie 
CVIKER AR ktoré umožňuje sprostredkovať občanom výzor budúceho projektu a 
presne ukázať, ako zapadne do prostredia. Aplikačné riešenie je založené na inter-
pretácii virtuálnej reality začlenenej v reálnom priestore.  Rovnaký aplikačný základ 

je možné využívať aj v procese obnovy kultúrnych pamiatok, respektíve ich prepoje-
nia na moderné prvky architektúry. Ďalšou z  možností je využívanie inštitútu 
súťažných návrhov uplatňujúceho predovšetkým pri voľných plochách a verejných 
priestranstvách.

1. Akademické prostredie: Odborná podpora akademického sektora v oblasti 
prípravy a  implementácie stratégie, prípravy projektových zámerov, v  oblasti 
realizácie projektov, poskytovanie odborných kapacít, začleňovanie študentov do 
procesu SMART CITY a  iné. Akademické prostredie môže pozostávať zo sektora 
vysokých škôl a univerzít sídliacich na území Trnavského samosprávneho kraja, ale 
aj mimo neho. Výhodou domáceho akademického prostredia je znalosť 
problematiky kraja a  jeho špecifiká. Mimokrajské akademické prostredie ponúka 
širšiu škálu pôsobností, ako aj skúseností s  riešením daných problémov v  rámci 
iných krajov. V neposlednom rade netreba zabúdať ani na zahraničné akademické 
prostredie, ktoré môže pôsobiť ako výrazný inovatívny prvok poskytujúci množstvo 
skúseností v celom spektre oblastí s prípravou a realizáciou stratégií a projektov. 

2. Mestá a obce v rámci TTSK: komunikácia a spolupráca s mestami a obcami v 
rámci TTSK v  procese prípravy a  realizácie projektov, zdieľanie skúseností z 
doterajších projektov, vzájomná pomoc a  zameranie sa na spoločný cieľ, ktorý 
bude tvoriť jeden komplexný celok v rámci kraja.

3. Štátne orgány poskytujúce NFP: komunikácia a  spolupráca s  riadiacimi 
orgánmi zastrešujúcimi jednotlivé operačné programy aktuálne pre programové 
obdobie 2014 – 2020 s možnosťou čerpania prostriedkov do roku 2023, metodické 
usmernenia v oblasti prípravy projektov a ich následnej realizácie. 

4. Organizácie v pôsobnosti TTSK: príprava projektových zámerov v synergickej 
koordinácii v  rámci tematických oblastí, ako napríklad školstvo, doprava, 
zdravotníctvo a iné. Spolupráca s organizáciami v pôsobnosti zriaďovateľa, ktorým 
je TTSK, ako sú stredné odborné školy, zdravotnícke zariadenia, domovy sociálnych 
služieb či kultúrne inštitúcie. 

5. Súkromný sektor: komunikácia a  spolupráca so súkromným sektorom na 
princípe B2B. Súkromný sektor tvoria potencionálni dodávatelia najlepších 
osvedčených technológií, s množstvom skúseností z praxe. 

6. Verejnosť: v  neposlednom rade netreba zabúdať ani na komunikáciu a 
spoluprácu s  verejnosťou, ktorá predstavuje výrazný prvok v  oblasti prípravy a 
realizácie jednotlivých projektov, pripomienkového procesu a  jej fokus na 
funkčnosť konečného výsledku pre užívateľa.
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3.1 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ BUDOVY a PRIESTRANSTVÁ

 Okrem viackrát spomínaných benefitov vyplývajúcich zo zavedenia smart 
riešení, nemôžeme zabúdať ani na ich ekologický zmysel. Práve sektor verejných a 
obytných budov predstavuje azda najväčší potenciál na znižovanie energetickej 
náročnosti, a naopak zvyšovanie energetickej efektívnosti s dôrazom na využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie.

Na prevádzku budov a zabezpečenie požadovaného vnútorného prostredia je totiž 
v Trnavskom samosprávnom kraji vynakladané najväčšie množstvo energie. 
Najvýznamnejší podiel na spotrebe energií a paralelne aj najväčšej produkcii 
skleníkového plynu CO2 dosahuje sektor budov na bývanie, ktoré však nie sú v 
kompetencii samosprávy, čím je zamedzená možnosť priameho ovplyvňovania 
procesov v týchto budovách. Absenciou tejto kompetencie tak nedokážeme 
zredukovať spotrebu energií v budovách na bývanie, a teda ani navrhnúť či 
realizovať akékoľvek efektívne opatrenia na znižovanie spotreby a úspory emisií CO2 
pomocou smart riešení. 

Naopak, medzi objekty v  správe či zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja patria školské zariadenia (127), domovy sociálnych služieb (50), 
budovy z kategórie administratívy (22), kultúrne zariadenia (11) a múzeá a galérie 
(22). Z  komplexnej analýzy technického stavu jednotlivých objektov vyplýva, že 
väčšina z nich bola postavená a odovzdaná do užívania ešte v 70.-tych až 80.-tych 
rokoch minulého storočia. Ich technický stav je tak po desiatkach rokov užívania 
nevyhovujúci a vyžaduje si častokrát rozsiahle rekonštrukcie vo forme zateplenia 
obvodového plášťa a/alebo zateplenia strešného plášťa. Vo všetkých typoch budov 
krajskej samosprávy sa ešte aj dnes nájdu objekty, ktoré si vyžadujú dokonca 
základnú výmenu otvorových konštrukcií, čím možno opätovne dosiahnuť 
významné úspory energií a celkovo zníženie emisií CO₂.

V sektore budov ako prvej z kľúčových oblastí by sa mali v prvom rade vytvoriť 
také podmienky, ktoré by znížili spotrebu primárnej energie na vykurovanie, 
chladenie či vetranie, a to zapojením a zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov 
energie. S  ohľadom na platnú úpravu legislatívy sa musí už jednoznačne 
podporovať výlučne výstavba či rekonštrukcia budov v kontexte nízkej 
energetickej náročnosti a s minimálnym dopadom na životné prostredie. 
Rovnako by sa mali zlepšiť vykurovacie systémy a  celkové tepelno-technické 
vlastnosti stavebných objektov.

Táto oblasť intervencie je veľmi dobre aplikovateľná pre uplatnenie smart riešení so 
zameraním na zlepšenie hospodárnosti budov formou zateplenia striech či stien, 
kde je možné a potrebné využiť merače, ktoré by merali teplotu vzduchu a podľa 

nej aj nastavovali vnútorné vykuro-
vanie. Merače by rovnako mohli 
regulovať teplo na základe obsade-
nosti, napr. počas víkendov, voľných 
dní či súčasných prácach z domu. 
Pre účely zabezpečenia kvalitného 
vetrania budov, a zároveň udržania 
komfortnej interiérovej teploty je 
vysoko odporúčaný inštalovaný 
systém riadeného vetrania s  reku-
peráciou tepla. Rovnako sa v súvis-
losti so zavádzaním prvkov zelenej 
infraštruktúry ponúka priestor na 
pokrytie striech budov solárnymi 
panelmi, vďaka ktorým dôjde k 
čiastočnej náhrade spotrebováva-
nej energie z obnoviteľného zdroja. 
Práve súbory takýchto opatrení 
budú znižovať negatívny dopad na 
životné prostredie a prispejú k rea-
lizácii cieľa dekarbonizácie a celko-
vého zníženia emisií CO₂ do roku 
2030 o minimálne 40 %.

Vo svetle dnešných ekologických 
trendov sa v  prípade výstavby 
nových potenciálnych objektov 
alebo aj rekonštrukcií súčasných 
budov v  správe TTSK rovnako 
odporúčame inšpirovať tzv. pasív-
nym štandardom. Budovy v pasív-
nom štandarde sú energeticky 
nenáročné a  vyznačujú sa predo-
všetkým tým, že na udržanie kom-
fortnej teploty vo vnútri stavby v 
každom ročnom období nie je v 
princípe potrebné využívať klimati-
záciu resp. vykurovanie. Referenčná 
hodnota spotreby pre zriedkavú 
potrebu dokurovania by nemala 
presiahnuť 15 kWh/m2 za rok. 

Táto hodnota tak predstavuje len niečo okolo 10 % spotreby na kúrenie v prípade 
klasickej stavby. Pasívny štandard teda výrazným spôsobom znižuje spotrebu 
energie. Predmetná energetická efektívnosť je docielená implementáciou viacerých 
opatrení, z ktorých spomenieme napríklad:

∙ efektívnejšie využitie slnečných lúčov pre účely vykurovania budovy 
prostredníctvom správneho polohovania budovy a  vhodného umiestnenia 
okien;

∙ zamedzenie výkyvov teploty vo vnútri budovy zvolením vhodného typu izolácie,  
ktorá umožňuje, aby v lete bolo vo vnútri dostatočne chladno, a naopak v zime 
príjemne teplo;

∙ umiestnenie solárnych panelov na streche budovy s cieľom získavania energie 
zo slnečného žiarenia na ohrev vody, prevádzku elektrických spotrebičov a pod.;

∙ zavedenie inteligentného ventilačného systému, v rámci ktorého nedochádza k 
únikom tepla a ktorý zároveň zabezpečuje prísun čerstvého vzduchu.

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytváraní gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by sa mala prijať a využiť ofenzívna 
stratégia, a  to z  dôvodu, že  silné stránky prevažujú nad slabými a  príležitosti 
prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto kombinácia vytvára 
ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.

 Prvou z nosných oblastí kompetencií gestorského úradu TTSK a jej význam 
pri zbere a  využívaní údajov je oblasť efektívnej verejnej správy. Táto oblasť 
spoločenského života sa dotýka každého obyvateľa kraja, čo vytvára ideálny 
predpoklad pre zavádzanie smart riešení s cieľom efektívneho radenia a chodu 
správy kraja. V súčasnosti je poskytovanie služieb voči obyvateľom kraja na veľmi 
nízkej úrovni so zameraním sa na využívanie inteligentných riešení. Realitou na 
úradoch je zdĺhavý proces vybavovania potrebných potvrdení vo všetkých 
zastrešujúcich oblastiach, neefektívne využívanie ľudských zdrojov, zastaralé 
technické a technologické vybavenie, ako aj nízka úroveň využívania moderných 
inteligentných riešení, ktoré sú súčasťou bežného života. Verejná správa a  jej 
zameranie na poskytovanie služieb občanov si už dlhšie obdobie vyžaduje 
reformáciu zameranú predovšetkým na oblasť IKT. Cieľom koncepcie zavádzania 
Smart city v podmienkach TTSK by malo byť predovšetkým ukončenie tzv. „doby 
papierovej“, ktorá dominuje na úradoch od ich vzniku. Ako prejsť od doby 
papierovej do doby využívania inteligentných riešení, ktorých výsledky budú 
zreteľné v  priebehu niekoľkých mesiacov? Ktorých výsledky budú zreteľné u 
občanov na počkanie? Odpoveď je jednoduchá, TTSK musí pristúpiť k zavádzaniu 
smart riešení v  procese poskytovania služieb občanov, ktoré sú bežným 
štandardom v podnikateľskom sektore, ale aj napríklad v štátnej a verejnej správe 
u najbližších susedov ako je Poľsko, Česká republika či Maďarsko. Nie je potrebné 
vymýšľať nové riešenia, prechádzať zdĺhavým procesom testovania a 
implementácie. Je potrebné sa inšpirovať a aplikovať technické a technologické 
riešenia, ktoré našli svoje uplatnenie v rámci daného sektora.

 Ako príklady zavádzania efektívnej verejnej správy môžeme uviesť využívanie 
elektronického podpisu občanov, ktorý si hľadá cestu už niekoľko rokov aj na 
Slovensku, avšak častokrát bez úspechu. Dôraz je kladený predovšetkým na 
podnikateľské subjekty. Pre zvýšenie úrovne efektívnosti je potrebné zavádzať 
povinnosť využívania elektronického podpisu aj pri fyzických osobách. Zároveň sa 
v  rámci elektronizácie vynárajú možnosti využívania podpisovania formou 
biometrických údajov – odtlačok prsta, scan sietnice, scan tváre. Tieto formy sú už 
v dnešnej dobe často využívané mobilnými operátormi v podmienkach SR, ako aj 
bankovým sektorom. Výrobcovia mobilných zariadení ich aplikujú do väčšiny 
svojich zariadení, čo vytvára predpoklad na rýchlu a efektívnu implementáciu v 
procese verejnej správy, ako aj samotnej akceptácie z pohľadu širokej verejnosti 

ako konečného užívateľa. Slováci vnímajú odtlačky prstov a ďalšie metódy 
biometrického overovania ako bezpečnejšie a pohodlnejšie oproti tradičným 
metódam.

 Nesmieme zabúdať ani na poskytovanie relevantných a efektívnych údajov 
zo strany TTSK smerom k obyvateľom. V  súčasnosti sa za najefektívnejší spôsob 
šírenia informácii považuje informovanie prostredníctvom sociálnych sietí, resp. 
aplikačného rozhrania. Aplikačné rozhranie s  využívaním osobného konta 
vzťahujúceho sa na bytovú jednotku, resp. obyvateľa vytvára ideálny nástroj na 
poskytovanie a  získanie potrebných a  cielených informácii v  oboch smeroch. 
Obyvateľ by mal mať prístup k  údajom v  reálnom čase. Na druhej strane kraj 
získava údaje o  svojich obyvateľoch v  potrebnom množstve, môže vytvárať a 
modulovať poskytovanie služieb prostredníctvom aplikačného rozhrania, s cieľom 
budúceho komplexného outsourcingu poskytovaných služieb do on-line priestoru. 

 Príkladom dobrej a  zaužívanej praxe aj v  podmienkach SR sú technické 
riešenia spoločnosti MVI Technology, ktorá stojí za aplikačným rozhraním 
zameraným na regióny, ako aj jednotlivé mestá – ide o produkty CITIO a REGIO. 
Systém CITIO je spojovateľom, ktorý spojí mestský/obecný úrad s  obyvateľmi, 
podnikateľmi, turistami a študentmi.  Mesto, resp. obec získa ucelenú platformu, 
ktorá sa dá spustiť naraz, alebo je možné spúšťať ju postupne ako skladačku s 
maximálnym dôrazom na digitalizáciu procesov vo vnútri mesta, informovanosť a 
komunikáciu s ľuďmi, ktorí žijú v meste.  Občania si nájdu všetky životné situácie, 
informácie o úrade, majú aktuálne informácie o tom, čo robiť vo voľnom čase, vidia 
všetky projekty, môžu zaplatiť poplatky a  dane, komunikovať s  mestom a 
vyjadrovať svoj názor cez ankety, participatívny rozpočet, ak majú trvalé bydlisko v 
meste a môžu nahlásiť podnet na zlepšenie mesta prostredníctvom internetového 
portálu a mobilnej aplikácie. O dôležitých témach ich informujú push notifikácie, 
newsletter a rýchle správy.

 Na druhej strane platforma REGIO je postavená na najnovších technológi-
ach a skladá sa z niekoľkých modulových častí. Je možné ju nasadiť komplexne, 
postupne alebo niektoré časti napojiť na už existujúce riešenia. Krajská aplikácia 
pre občanov má v sebe funkcie, ktoré občan kraja využije v každodennom živote 
ako napríklad aktuality, podujatia, ktoré si môže vložiť do kalendára, nahlásenie 
podnetov pre zlepšenie svojho kraja, nájde si tam životné situácie, hlásenia, poho-
tovostné kontakty, získava personalizované notifikácie o témach, ktoré ho zaujíma-
jú a ak má občan trvalý pobyt, môže cez aplikáciu hlasovať a komunikovať s krajom 
pomocou modulu. Vyššie uvedené platformy REGIO a  CITIO je taktiež možné 
zosúladiť a prepojiť na mestskú, respektíve krajskú kartu občana prostredníctvom 
ktorej môžu občania využívať množstvo benefitov, používať ju ako platobnú kartu, 

V súčasnosti sú taktiež hlavnou témou rezervačné formuláre a ich funkčnosť v čase 
pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Cieľom rezervačných formulárov je 
minimalizovať zoskupovanie obyvateľstva na konkrétnom mieste, ktoré je 
spôsobené predovšetkým plošným testovaním. V 21. storočí v čase najvýraznejšieho 
rozkvetu využívania IKT s prepojením na uľahčovanie a zjednodušovanie procesov 
obyvateľstva, ako aj samospráv by sfunkčnenie rezervačného formuláru nemal 
predstavovať výrazný problém. Opak je však pravdou a  realita nám priniesla 
nekonečné pokusy spojené so sfunkčnením takýchto systémov, ako aj samotné 
prepojenie na systémy miest a obcí. Kľúčovým faktorom aj v tomto prípade ostáva 
nedostatočné využívanie dostupných dát a on-line riešení. 

Ako zefektívniť verejnú správu so zameraním na využívanie smart riešení v procese 
poskytovania služieb občanom a  získavania potrebných údajov s  cieľom ich 
následného využívania: 

1. Zvýšenie využívania elektronického podpisu fyzických a právnických osôb, 

2. Zavádzanie využívania biometrických údajov občanov, 

3. Implementácia  aplikačného rozhrania s  možnosťou využívania 
personalizovaného osobného konta obyvateľov, 

4. Poskytovanie informácií v  reálnom čase prostredníctvom využívania 
sociálnych sietí a on-line platforiem, 

5. Zavádzanie bezstykového vydávania potvrdení prostredníctvom využívania 
kioskov s cieľom zefektívniť využívanie ľudského kapitálu, 

6. Zavádzanie možnosti bezhotovostnej platby s ohľadom na štandardy 21. 
storočia – platba hodinkami, platba mobilom, platba otlačkom prsta,

7. Využívanie metód a  prvkov komunikácie s  občanmi založených na 
súčasných štandardoch s cieľom úplnej eliminácie listinnej komunikácie – 
on-line call, komunikácia prostredníctvom najvyužívanejších aplikačných 
rozhraní – WhatsApp, Messenger, Signal,

8. Zavádzanie možnosti on-line objednávania na konkrétny čas a úkon s 
cieľom eliminácie sústreďovania obyvateľstva na jednom mieste v súvislosti 
so šíriacim sa ochorením COVID-19.

Ďalšou z oblastí je oblasť zdravotníctva so zameraním predovšetkým na poskyto-
vanie ambulantnej zdravotnej  starostlivosti. Táto oblasť úzko súvisí s poskytovaním 
sociálnych služieb v DSS v rámci kraja.  V súčasnej dobe celosvetová prepojenosť 
prináša okrem benefitov aj nemalé riziká. Medzi hlavné patrí rýchle rozšírenie 

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytvorení a implementácii krajskej aplikácie pre občanov TTSK by sa mala prijať a 
využiť stratégia spojenectva, a to z dôvodu, že  slabé stránky prevažujú nad silnými 
a zároveň  príležitosti prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto 
kombinácia vytvára ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.



V  zjednodušenom význame by úlohou novovzniknutého gestorského útvaru v 
pôsobnosti TTSK mal byť celý proces od prípravy projektových zámerov až po ich 
finálnu implementáciu s cieľom zapojenia do procesu odbornú, ako aj laickú vere-
jnosť. Široká komunikácia projektových zámerov počas celého procesu vytvára 
predpoklady na úspešnú, a hlavne vecnú realizáciu projektov. Veľa projektov ostáva 
nezrealizovaných aj napriek ich dobrej prvotnej idey, a to len z dôvodu neodbornej 
komunikácii. Cieľom a  úlohou útvaru je zabezpečenie realizácie SMART CITY 
stratégie kraja na národnej úrovni, či už v rámci zoskupenia samosprávnych krajov 
SK8, Združenia miest a obcí Slovenska alebo celospoločenskej úrovni. Postavenie a 
úlohy útvaru musia byť nezastupiteľné s  prideleným kompetenčným rámcom 
umožňujúcim zastrešenie realizácie Smart City stratégie.

Úlohou novovzniknutého gestorského úradu by malo byť prepojenie kompe-
tenčného rámca TTSK a koncepčného zavádzania smart prvkov so zameraním sa 
na jednotlivé oblasti spoločenského života v kraji. Kľúčový prvok gestorského úradu 
TTSK musí klásť dôraz na dostatočné administratívne, kompetenčné a  zákonné 
nástroje, prostredníctvom ktorých bude môcť zabezpečovať implementovanie 
záverov a opatrení strategických dokumentov na úrovni samosprávneho kraja, ako 
aj s celoslovenskou pôsobnosťou. Absencia regulačných a stimulačných nástrojov 
sa prejaví predovšetkým v  strate významu a dôležitosti vzniknutého odborného 
útvaru.  Kľúčový faktor úspešnosti útvaru budú zohrávať dostatočné personálne 
kapacity so zameraním na odbornosť v členení  podľa jednotlivých oblastí. 

Aj napriek skutočnosti, že kompetenčné právomoci TTSK sú vo výraznej miere 
oklieštené v  porovnaní s kompetenčnými právomocami miest a  obcí, výraznú 
úlohu musí zohrávať kompetenčný nástroj, ktorým je vydávanie súhlasu, stanoviska 
alebo vyjadrenia v  rámci pripomienkovacieho procesu so zameraním na všetky 
oblasti života kraja. Práve tu vidíme priestor a úlohu gestorského útvaru TTSK, avšak 
so zreteľom, aby všetky vydané stanoviská vychádzali z  už schválených kon-
cepčných a strategických dokumentov kraja. Gestorský útvar musí zohrávať úlohu 
multidisciplinárneho odborného útvaru, ktorý sa bude podieľať na príprave 
každého strategického dokumentu v rámci kraja. Cieľom takéhoto návrhu je, aby 
rozhodnutia vydávané a prijímané TTSK obsahovali podmienky, prostredníctvom 
ktorých je možné uložiť vykonávaciu povinnosť so zreteľom na fyzické, ako aj 
právnické osoby pôsobiace v rámci kraja v súlade so zákonnými podmienkami. Aj 
napriek obmedzeným právomociam a kompetenčnému rozsahu TTSK je možné 
vykonávať kroky s  cieľom zabezpečenia dodržiavania stanovených strategických 
cieľov.

Úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by malo byť predovšetkým zamera-
nie sa na oblasti verejného života ako doprava, vzdelávanie, zdravotníctvo, poskyto-
vanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb občanov v nadväznosti na efektívnu 
verejnú správu, kultúra a v neposlednom rade rozvoj kraja ako takého. Primárnou 
úlohou gestorského úradu musí byť taktiež získavanie údajov, ich vyhodnocovanie 
a následné poskytovanie pre rôzne sektory pôsobiace v rámci kraja – obyvateľstvo, 
akademický sektor, štátne organizácie (MIRRI, Riadiace orgány zastrešujúce riade-
nie európskych štrukturálnych a investičných fondov), mestá a obce na území TT 
SK, súkromný sektor a podnikateľský sektor.

SWOT analýza vytvorenia gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1.  Jednotlivým určeným faktorom boli následne priraďované 
bodové hodnoty v  rámci bodového rozpätia 1-10 bodov.  Na základe získaných 
bodových hodnôt a stanovenej váhovej úrovne došlo k výpočtu čiastkových súčinov 
v rámci jednotlivých kritérií pri všetkých oblastiach SWOT analýzy. Použitá metodi-
ka v rámci SWOT analýzy predstavuje zaužívaný štandard v rámci využívanie tejto 
analýzy.  Získané výsledky majú informatívny a  odporúčací charakter, avšak 
použitím iných analytických metód môžeme dospieť k rozdielnym interpretáciám 
dosiahnutých zistení.

 

zber vernostných bodov a iných modulovateľných funkcií v závislosti od potrieb a 
požiadaviek kraja, respektíve mesta.  Rezervačný systém by mal byť navrhnutý tak, 
aby ho mestá a obce jednoducho vedeli implementovať do každého webu za pár 
minút cez iframe alebo widget. Zároveň je potrebné, aby systém obsahoval všetky 
potrebné nastavenia a funkcionality, ako napríklad zvolenie miesta, času, termínu. 
Vytváranie prehľadnej evidencie jednotlivých občanov, sumarizáciu dosiahnutých 
výsledkov a  podobne. Technické riešenie na slovenskom trhu ponúkajú viaceré 
spoločnosti, medzi ktoré patrí aj už spomínaná spoločnosť MVI Technology. Po 
skončení pandémie je možné takéto systémy pretransformovať a využívať ich ako 
rezervačné formuláre pre potreby vybavovania špecifických úkonov.

SWOT analýza vytvorenia a implementácie krajskej aplikácie pre občanov TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1. Použitá metóda je založená na rovnakých princípoch ako 
pri predchádzajúcej SWOT analýze vytvorenia gestorského útvaru v  pôsobnosti 
TTSK.

ochorení naprieč celosvetovou populáciou. Potvrdením týchto rizík je súčasná pan-
demická situácia súvisiaca so šírením nového ochorenia COVID-19, ktorá zasiahla 
všetky krajiny sveta. Na jednej strane je to demografický vývoj, na druhej pokrok, či 
nové spôsoby diagnostiky a liečby, ktoré vytvárajú tlak na kvalitu starostlivosti a 
bezpečnosť pacienta vo všetkých častiach procesu jej poskytovania. Okrem inovácií 
v oblasti medicíny sú svetovým trendom zlepšovanie workflow-u v snahe redu-
kovať chyby a efektívne využívať zdroje zdravotnej starostlivosti. To zvyšuje priestor 
a tlak pre dôsledné a dôrazné zavedenie informačných a komunikačných tech-
nológií do procesov zdravotnej starostlivosti. Telemedicína je definovaná ako 
súčasť elektronizovaného zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych 
služieb na veľké vzdialenosti. Preto je pojem telemedicína niekedy popisovaný aj 
synonymom distančná medicína.

Telemedicína je využiteľná v núdzovej a intenzívnej starostlivosti, tak isto ako v 
starostlivosti o chronických pacientov. Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriava tele-
medicína sú dve, a to diaľkové monitorovanie a diaľková terapia. Vo svete je tele-
medicína etablovaná a prináša viditeľné benefity pre pacientov aj pre poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti. Naopak, na Slovensku je telemedicína relatívne 
mladá, začínajúca oblasť, ktorá naráža na finančné limity, znalosti, prípadne nepre-
bádané oblasti v našich podmienkach. Hlavným dôvodom nízkeho aplikovania 
telemedicínskych riešení a diaľkového monitoringu sú však absentujúce finančné 
zdroje v zdravotníctve, vzhľadom na nekategorizovanie týchto riešení pre možnosť 
uhrádzania daných výkonov zo strany poisťovní v oblasti telemedicínskych tech-
nológií, systémov a služieb. Okrem všeobecných výhod a možností aplikovania pre 
rôzne skupiny pacientov (deti, seniori, chronickí pacienti), môže byť práve v súčas-
nej náročnej situácii spojenej so šírením pandémie COVID-19 jedným z riešení, ako 
podporiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v rámci núdzového prípadne 
karanténneho stavu.

Priestor na využívanie telemedicínskeho systému ako jednu z foriem poskytovania 
zdravotnej starostlivosti sa vytvára predovšetkým so zreteľom na pacientov v DSS v 
rámci TT SK. Takéto riešenie bude mať za následok výraznú škálu pozitívnych fak-
torov, ako napríklad zníženie mobility seniorov predovšetkým v  čase pandémie, 
eliminácia počtu návštev ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s 
dôrazom na znižovanie zoskupovania sa obyvateľov v jednom mieste. Nesmieme 
zabúdať taktiež na výhody telemedicínskeho systému ako takého, ktorý vo výraznej 
miere znižuje náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pacienti sú liečení 
v domácom prostredí, čo sa vo výraznej miere prejavuje na čase rekonvalescencie, 
komunikácia pacient a doktor prebieha v čase potreby a získavania zdravotných 
údajov v  reálnom čase. Namerané hodnoty sú pomocou bluetooth technológie 
prenášané do prenosového HUBu, odkiaľ sú privátnou zabezpečenou sieťou odo-
slané do dohľadového centra. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k 
dispozícii lekárom a pacientom v reálnom čase.

Trvalá starostlivosť na diaľku, poskytovaná kvalifikovaným zdravotníckym personá-
lom, umožňuje podniknúť vhodné kroky v prípade potreby – počnúc zvýšením psy-
chického pohodlia pacienta a priamym dohľadom nad priebehom vzdialenej sta-
rostlivosti končiac. Pre pacienta poskytuje platforma možnosť prístupu k množstvu 
informácií, elektronickú registráciu, prístup k výsledkom testov a meraní, ale pre-
dovšetkým, mať neustály odborný dohľad nad vlastným zdravotným stavom bez 
toho, aby opustil domov.

Na slovenskom, ako aj zahraničnom trhu pôsobia vieceré spoločnosti zameriava-
júce sa na oblasť telemedicínskeho systému. Za zmienku stojí určite spoločnosť 
Goldmann Systems, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov a má niekoľkoročné 
skúsenosti s  implementáciou telemedicínskeho systému vrátane IKT riešenia, 
ktoré zohráva primárnu úlohu v oblasti telemedicíny. 

Nemennej dôležitou je  oblasť kultúry, športu a  vzdelávania. Tieto oblasti sú 
charakteristické predovšetkým obmedzenými možnosťami aplikácie smart riešení. 
Na druhej strane sa však vytvárajú mnohé príležitosti súvisiace so súčasnou pan-
demickou situáciou. Až súčasný stav nám naznačil smer napredovania a využívania 
smart riešení. Predovšetkým oblasť vzdelávania naznačila budúce smerovanie so 
zameraním na e-learning a dištančné vzdelávanie. Tu je potrebné sa zamerať na 
vytváranie dostatočných technických a technologických podmienok ako na strane 
škôl, tak aj na strane obyvateľstva.  Dištančné vzdelávanie na požadovanej úrovni si 
bude do budúcna vyžadovať väčšinové pokrytie vysoko-rýchlostnou sieťou 
optického internetu, aj do najodľahlejších oblastí. V  neposlednom rade školské 
zariadenia nie sú dostatočne technicky vybavené na dlhodobé dištančné 
vzdelávanie na všetkých úrovniach vzdelávania. 

V oblasti športu a kultúry je trendom zameranie sa na priblíženie týchto oblastí 
života až k dverám obyvateľom. Streamovanie športových a kultúrnych podujatí 
založeného na princípe „pay per view“ vytvára predpoklad na postupné obnovenie 
a  oživenie týchto oblastí života. Budúcnosť budú tvoriť kultúrne podujatia bez 
dotyku a  vo výraznej miere v  externom prostredí. Ako príklad môžeme uviesť 
napríklad Shakespearove slávnosti na Bratislavskom hrade, kde diváci sledujú 
kultúrne podujatia pod holým nebom, Biela noc, Korunovačné slávnosti, či externé 
vernisáže galérií Nedbalka, či Danubiana. Cieľom je dostať divákov a návštevníkov 
do priestoru, so zámerom eliminácie osobných stretnutí vo veľkom množstve. Táto 
oblasť je založená na kreativite jednotlivých organizácií a  usporiadateľov 
kultúrnych podujatí. 

V oblasti územného plánovania je potrebné vytárať priestor v rámci implementá-
cie stavebných projektových zámerov, ktorých vizualizáciu je možné prezentovať v 
čase návrhu. Takéto riešenie vytvára ideálny predpoklad pre zabezpečenie celospo-
ločenskej diskusie navrhovaného riešenia, ešte pred jej konkrétnou imple-
mentáciou. V  rámci tejto oblasti je možné využívať napríklad aplikačné riešenie 
CVIKER AR ktoré umožňuje sprostredkovať občanom výzor budúceho projektu a 
presne ukázať, ako zapadne do prostredia. Aplikačné riešenie je založené na inter-
pretácii virtuálnej reality začlenenej v reálnom priestore.  Rovnaký aplikačný základ 

je možné využívať aj v procese obnovy kultúrnych pamiatok, respektíve ich prepoje-
nia na moderné prvky architektúry. Ďalšou z  možností je využívanie inštitútu 
súťažných návrhov uplatňujúceho predovšetkým pri voľných plochách a verejných 
priestranstvách.

1. Akademické prostredie: Odborná podpora akademického sektora v oblasti 
prípravy a  implementácie stratégie, prípravy projektových zámerov, v  oblasti 
realizácie projektov, poskytovanie odborných kapacít, začleňovanie študentov do 
procesu SMART CITY a  iné. Akademické prostredie môže pozostávať zo sektora 
vysokých škôl a univerzít sídliacich na území Trnavského samosprávneho kraja, ale 
aj mimo neho. Výhodou domáceho akademického prostredia je znalosť 
problematiky kraja a  jeho špecifiká. Mimokrajské akademické prostredie ponúka 
širšiu škálu pôsobností, ako aj skúseností s  riešením daných problémov v  rámci 
iných krajov. V neposlednom rade netreba zabúdať ani na zahraničné akademické 
prostredie, ktoré môže pôsobiť ako výrazný inovatívny prvok poskytujúci množstvo 
skúseností v celom spektre oblastí s prípravou a realizáciou stratégií a projektov. 

2. Mestá a obce v rámci TTSK: komunikácia a spolupráca s mestami a obcami v 
rámci TTSK v  procese prípravy a  realizácie projektov, zdieľanie skúseností z 
doterajších projektov, vzájomná pomoc a  zameranie sa na spoločný cieľ, ktorý 
bude tvoriť jeden komplexný celok v rámci kraja.

3. Štátne orgány poskytujúce NFP: komunikácia a  spolupráca s  riadiacimi 
orgánmi zastrešujúcimi jednotlivé operačné programy aktuálne pre programové 
obdobie 2014 – 2020 s možnosťou čerpania prostriedkov do roku 2023, metodické 
usmernenia v oblasti prípravy projektov a ich následnej realizácie. 

4. Organizácie v pôsobnosti TTSK: príprava projektových zámerov v synergickej 
koordinácii v  rámci tematických oblastí, ako napríklad školstvo, doprava, 
zdravotníctvo a iné. Spolupráca s organizáciami v pôsobnosti zriaďovateľa, ktorým 
je TTSK, ako sú stredné odborné školy, zdravotnícke zariadenia, domovy sociálnych 
služieb či kultúrne inštitúcie. 

5. Súkromný sektor: komunikácia a  spolupráca so súkromným sektorom na 
princípe B2B. Súkromný sektor tvoria potencionálni dodávatelia najlepších 
osvedčených technológií, s množstvom skúseností z praxe. 

6. Verejnosť: v  neposlednom rade netreba zabúdať ani na komunikáciu a 
spoluprácu s  verejnosťou, ktorá predstavuje výrazný prvok v  oblasti prípravy a 
realizácie jednotlivých projektov, pripomienkového procesu a  jej fokus na 
funkčnosť konečného výsledku pre užívateľa.

3. Stanovenie kľúčových oblastí a 
výziev SMART CITY v podmienkach 

Trnavského kraja

3.1 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ BUDOVY a PRIESTRANSTVÁ

 Okrem viackrát spomínaných benefitov vyplývajúcich zo zavedenia smart 
riešení, nemôžeme zabúdať ani na ich ekologický zmysel. Práve sektor verejných a 
obytných budov predstavuje azda najväčší potenciál na znižovanie energetickej 
náročnosti, a naopak zvyšovanie energetickej efektívnosti s dôrazom na využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie.

Na prevádzku budov a zabezpečenie požadovaného vnútorného prostredia je totiž 
v Trnavskom samosprávnom kraji vynakladané najväčšie množstvo energie. 
Najvýznamnejší podiel na spotrebe energií a paralelne aj najväčšej produkcii 
skleníkového plynu CO2 dosahuje sektor budov na bývanie, ktoré však nie sú v 
kompetencii samosprávy, čím je zamedzená možnosť priameho ovplyvňovania 
procesov v týchto budovách. Absenciou tejto kompetencie tak nedokážeme 
zredukovať spotrebu energií v budovách na bývanie, a teda ani navrhnúť či 
realizovať akékoľvek efektívne opatrenia na znižovanie spotreby a úspory emisií CO2 
pomocou smart riešení. 

Naopak, medzi objekty v  správe či zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja patria školské zariadenia (127), domovy sociálnych služieb (50), 
budovy z kategórie administratívy (22), kultúrne zariadenia (11) a múzeá a galérie 
(22). Z  komplexnej analýzy technického stavu jednotlivých objektov vyplýva, že 
väčšina z nich bola postavená a odovzdaná do užívania ešte v 70.-tych až 80.-tych 
rokoch minulého storočia. Ich technický stav je tak po desiatkach rokov užívania 
nevyhovujúci a vyžaduje si častokrát rozsiahle rekonštrukcie vo forme zateplenia 
obvodového plášťa a/alebo zateplenia strešného plášťa. Vo všetkých typoch budov 
krajskej samosprávy sa ešte aj dnes nájdu objekty, ktoré si vyžadujú dokonca 
základnú výmenu otvorových konštrukcií, čím možno opätovne dosiahnuť 
významné úspory energií a celkovo zníženie emisií CO₂.

V sektore budov ako prvej z kľúčových oblastí by sa mali v prvom rade vytvoriť 
také podmienky, ktoré by znížili spotrebu primárnej energie na vykurovanie, 
chladenie či vetranie, a to zapojením a zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov 
energie. S  ohľadom na platnú úpravu legislatívy sa musí už jednoznačne 
podporovať výlučne výstavba či rekonštrukcia budov v kontexte nízkej 
energetickej náročnosti a s minimálnym dopadom na životné prostredie. 
Rovnako by sa mali zlepšiť vykurovacie systémy a  celkové tepelno-technické 
vlastnosti stavebných objektov.

Táto oblasť intervencie je veľmi dobre aplikovateľná pre uplatnenie smart riešení so 
zameraním na zlepšenie hospodárnosti budov formou zateplenia striech či stien, 
kde je možné a potrebné využiť merače, ktoré by merali teplotu vzduchu a podľa 

nej aj nastavovali vnútorné vykuro-
vanie. Merače by rovnako mohli 
regulovať teplo na základe obsade-
nosti, napr. počas víkendov, voľných 
dní či súčasných prácach z domu. 
Pre účely zabezpečenia kvalitného 
vetrania budov, a zároveň udržania 
komfortnej interiérovej teploty je 
vysoko odporúčaný inštalovaný 
systém riadeného vetrania s  reku-
peráciou tepla. Rovnako sa v súvis-
losti so zavádzaním prvkov zelenej 
infraštruktúry ponúka priestor na 
pokrytie striech budov solárnymi 
panelmi, vďaka ktorým dôjde k 
čiastočnej náhrade spotrebováva-
nej energie z obnoviteľného zdroja. 
Práve súbory takýchto opatrení 
budú znižovať negatívny dopad na 
životné prostredie a prispejú k rea-
lizácii cieľa dekarbonizácie a celko-
vého zníženia emisií CO₂ do roku 
2030 o minimálne 40 %.

Vo svetle dnešných ekologických 
trendov sa v  prípade výstavby 
nových potenciálnych objektov 
alebo aj rekonštrukcií súčasných 
budov v  správe TTSK rovnako 
odporúčame inšpirovať tzv. pasív-
nym štandardom. Budovy v pasív-
nom štandarde sú energeticky 
nenáročné a  vyznačujú sa predo-
všetkým tým, že na udržanie kom-
fortnej teploty vo vnútri stavby v 
každom ročnom období nie je v 
princípe potrebné využívať klimati-
záciu resp. vykurovanie. Referenčná 
hodnota spotreby pre zriedkavú 
potrebu dokurovania by nemala 
presiahnuť 15 kWh/m2 za rok. 

Táto hodnota tak predstavuje len niečo okolo 10 % spotreby na kúrenie v prípade 
klasickej stavby. Pasívny štandard teda výrazným spôsobom znižuje spotrebu 
energie. Predmetná energetická efektívnosť je docielená implementáciou viacerých 
opatrení, z ktorých spomenieme napríklad:

∙ efektívnejšie využitie slnečných lúčov pre účely vykurovania budovy 
prostredníctvom správneho polohovania budovy a  vhodného umiestnenia 
okien;

∙ zamedzenie výkyvov teploty vo vnútri budovy zvolením vhodného typu izolácie,  
ktorá umožňuje, aby v lete bolo vo vnútri dostatočne chladno, a naopak v zime 
príjemne teplo;

∙ umiestnenie solárnych panelov na streche budovy s cieľom získavania energie 
zo slnečného žiarenia na ohrev vody, prevádzku elektrických spotrebičov a pod.;

∙ zavedenie inteligentného ventilačného systému, v rámci ktorého nedochádza k 
únikom tepla a ktorý zároveň zabezpečuje prísun čerstvého vzduchu.

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytváraní gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by sa mala prijať a využiť ofenzívna 
stratégia, a  to z  dôvodu, že  silné stránky prevažujú nad slabými a  príležitosti 
prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto kombinácia vytvára 
ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.

 Prvou z nosných oblastí kompetencií gestorského úradu TTSK a jej význam 
pri zbere a  využívaní údajov je oblasť efektívnej verejnej správy. Táto oblasť 
spoločenského života sa dotýka každého obyvateľa kraja, čo vytvára ideálny 
predpoklad pre zavádzanie smart riešení s cieľom efektívneho radenia a chodu 
správy kraja. V súčasnosti je poskytovanie služieb voči obyvateľom kraja na veľmi 
nízkej úrovni so zameraním sa na využívanie inteligentných riešení. Realitou na 
úradoch je zdĺhavý proces vybavovania potrebných potvrdení vo všetkých 
zastrešujúcich oblastiach, neefektívne využívanie ľudských zdrojov, zastaralé 
technické a technologické vybavenie, ako aj nízka úroveň využívania moderných 
inteligentných riešení, ktoré sú súčasťou bežného života. Verejná správa a  jej 
zameranie na poskytovanie služieb občanov si už dlhšie obdobie vyžaduje 
reformáciu zameranú predovšetkým na oblasť IKT. Cieľom koncepcie zavádzania 
Smart city v podmienkach TTSK by malo byť predovšetkým ukončenie tzv. „doby 
papierovej“, ktorá dominuje na úradoch od ich vzniku. Ako prejsť od doby 
papierovej do doby využívania inteligentných riešení, ktorých výsledky budú 
zreteľné v  priebehu niekoľkých mesiacov? Ktorých výsledky budú zreteľné u 
občanov na počkanie? Odpoveď je jednoduchá, TTSK musí pristúpiť k zavádzaniu 
smart riešení v  procese poskytovania služieb občanov, ktoré sú bežným 
štandardom v podnikateľskom sektore, ale aj napríklad v štátnej a verejnej správe 
u najbližších susedov ako je Poľsko, Česká republika či Maďarsko. Nie je potrebné 
vymýšľať nové riešenia, prechádzať zdĺhavým procesom testovania a 
implementácie. Je potrebné sa inšpirovať a aplikovať technické a technologické 
riešenia, ktoré našli svoje uplatnenie v rámci daného sektora.

 Ako príklady zavádzania efektívnej verejnej správy môžeme uviesť využívanie 
elektronického podpisu občanov, ktorý si hľadá cestu už niekoľko rokov aj na 
Slovensku, avšak častokrát bez úspechu. Dôraz je kladený predovšetkým na 
podnikateľské subjekty. Pre zvýšenie úrovne efektívnosti je potrebné zavádzať 
povinnosť využívania elektronického podpisu aj pri fyzických osobách. Zároveň sa 
v  rámci elektronizácie vynárajú možnosti využívania podpisovania formou 
biometrických údajov – odtlačok prsta, scan sietnice, scan tváre. Tieto formy sú už 
v dnešnej dobe často využívané mobilnými operátormi v podmienkach SR, ako aj 
bankovým sektorom. Výrobcovia mobilných zariadení ich aplikujú do väčšiny 
svojich zariadení, čo vytvára predpoklad na rýchlu a efektívnu implementáciu v 
procese verejnej správy, ako aj samotnej akceptácie z pohľadu širokej verejnosti 

ako konečného užívateľa. Slováci vnímajú odtlačky prstov a ďalšie metódy 
biometrického overovania ako bezpečnejšie a pohodlnejšie oproti tradičným 
metódam.

 Nesmieme zabúdať ani na poskytovanie relevantných a efektívnych údajov 
zo strany TTSK smerom k obyvateľom. V  súčasnosti sa za najefektívnejší spôsob 
šírenia informácii považuje informovanie prostredníctvom sociálnych sietí, resp. 
aplikačného rozhrania. Aplikačné rozhranie s  využívaním osobného konta 
vzťahujúceho sa na bytovú jednotku, resp. obyvateľa vytvára ideálny nástroj na 
poskytovanie a  získanie potrebných a  cielených informácii v  oboch smeroch. 
Obyvateľ by mal mať prístup k  údajom v  reálnom čase. Na druhej strane kraj 
získava údaje o  svojich obyvateľoch v  potrebnom množstve, môže vytvárať a 
modulovať poskytovanie služieb prostredníctvom aplikačného rozhrania, s cieľom 
budúceho komplexného outsourcingu poskytovaných služieb do on-line priestoru. 

 Príkladom dobrej a  zaužívanej praxe aj v  podmienkach SR sú technické 
riešenia spoločnosti MVI Technology, ktorá stojí za aplikačným rozhraním 
zameraným na regióny, ako aj jednotlivé mestá – ide o produkty CITIO a REGIO. 
Systém CITIO je spojovateľom, ktorý spojí mestský/obecný úrad s  obyvateľmi, 
podnikateľmi, turistami a študentmi.  Mesto, resp. obec získa ucelenú platformu, 
ktorá sa dá spustiť naraz, alebo je možné spúšťať ju postupne ako skladačku s 
maximálnym dôrazom na digitalizáciu procesov vo vnútri mesta, informovanosť a 
komunikáciu s ľuďmi, ktorí žijú v meste.  Občania si nájdu všetky životné situácie, 
informácie o úrade, majú aktuálne informácie o tom, čo robiť vo voľnom čase, vidia 
všetky projekty, môžu zaplatiť poplatky a  dane, komunikovať s  mestom a 
vyjadrovať svoj názor cez ankety, participatívny rozpočet, ak majú trvalé bydlisko v 
meste a môžu nahlásiť podnet na zlepšenie mesta prostredníctvom internetového 
portálu a mobilnej aplikácie. O dôležitých témach ich informujú push notifikácie, 
newsletter a rýchle správy.

 Na druhej strane platforma REGIO je postavená na najnovších technológi-
ach a skladá sa z niekoľkých modulových častí. Je možné ju nasadiť komplexne, 
postupne alebo niektoré časti napojiť na už existujúce riešenia. Krajská aplikácia 
pre občanov má v sebe funkcie, ktoré občan kraja využije v každodennom živote 
ako napríklad aktuality, podujatia, ktoré si môže vložiť do kalendára, nahlásenie 
podnetov pre zlepšenie svojho kraja, nájde si tam životné situácie, hlásenia, poho-
tovostné kontakty, získava personalizované notifikácie o témach, ktoré ho zaujíma-
jú a ak má občan trvalý pobyt, môže cez aplikáciu hlasovať a komunikovať s krajom 
pomocou modulu. Vyššie uvedené platformy REGIO a  CITIO je taktiež možné 
zosúladiť a prepojiť na mestskú, respektíve krajskú kartu občana prostredníctvom 
ktorej môžu občania využívať množstvo benefitov, používať ju ako platobnú kartu, 

V súčasnosti sú taktiež hlavnou témou rezervačné formuláre a ich funkčnosť v čase 
pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Cieľom rezervačných formulárov je 
minimalizovať zoskupovanie obyvateľstva na konkrétnom mieste, ktoré je 
spôsobené predovšetkým plošným testovaním. V 21. storočí v čase najvýraznejšieho 
rozkvetu využívania IKT s prepojením na uľahčovanie a zjednodušovanie procesov 
obyvateľstva, ako aj samospráv by sfunkčnenie rezervačného formuláru nemal 
predstavovať výrazný problém. Opak je však pravdou a  realita nám priniesla 
nekonečné pokusy spojené so sfunkčnením takýchto systémov, ako aj samotné 
prepojenie na systémy miest a obcí. Kľúčovým faktorom aj v tomto prípade ostáva 
nedostatočné využívanie dostupných dát a on-line riešení. 

Ako zefektívniť verejnú správu so zameraním na využívanie smart riešení v procese 
poskytovania služieb občanom a  získavania potrebných údajov s  cieľom ich 
následného využívania: 

1. Zvýšenie využívania elektronického podpisu fyzických a právnických osôb, 

2. Zavádzanie využívania biometrických údajov občanov, 

3. Implementácia  aplikačného rozhrania s  možnosťou využívania 
personalizovaného osobného konta obyvateľov, 

4. Poskytovanie informácií v  reálnom čase prostredníctvom využívania 
sociálnych sietí a on-line platforiem, 

5. Zavádzanie bezstykového vydávania potvrdení prostredníctvom využívania 
kioskov s cieľom zefektívniť využívanie ľudského kapitálu, 

6. Zavádzanie možnosti bezhotovostnej platby s ohľadom na štandardy 21. 
storočia – platba hodinkami, platba mobilom, platba otlačkom prsta,

7. Využívanie metód a  prvkov komunikácie s  občanmi založených na 
súčasných štandardoch s cieľom úplnej eliminácie listinnej komunikácie – 
on-line call, komunikácia prostredníctvom najvyužívanejších aplikačných 
rozhraní – WhatsApp, Messenger, Signal,

8. Zavádzanie možnosti on-line objednávania na konkrétny čas a úkon s 
cieľom eliminácie sústreďovania obyvateľstva na jednom mieste v súvislosti 
so šíriacim sa ochorením COVID-19.

Ďalšou z oblastí je oblasť zdravotníctva so zameraním predovšetkým na poskyto-
vanie ambulantnej zdravotnej  starostlivosti. Táto oblasť úzko súvisí s poskytovaním 
sociálnych služieb v DSS v rámci kraja.  V súčasnej dobe celosvetová prepojenosť 
prináša okrem benefitov aj nemalé riziká. Medzi hlavné patrí rýchle rozšírenie 

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytvorení a implementácii krajskej aplikácie pre občanov TTSK by sa mala prijať a 
využiť stratégia spojenectva, a to z dôvodu, že  slabé stránky prevažujú nad silnými 
a zároveň  príležitosti prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto 
kombinácia vytvára ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.



V  zjednodušenom význame by úlohou novovzniknutého gestorského útvaru v 
pôsobnosti TTSK mal byť celý proces od prípravy projektových zámerov až po ich 
finálnu implementáciu s cieľom zapojenia do procesu odbornú, ako aj laickú vere-
jnosť. Široká komunikácia projektových zámerov počas celého procesu vytvára 
predpoklady na úspešnú, a hlavne vecnú realizáciu projektov. Veľa projektov ostáva 
nezrealizovaných aj napriek ich dobrej prvotnej idey, a to len z dôvodu neodbornej 
komunikácii. Cieľom a  úlohou útvaru je zabezpečenie realizácie SMART CITY 
stratégie kraja na národnej úrovni, či už v rámci zoskupenia samosprávnych krajov 
SK8, Združenia miest a obcí Slovenska alebo celospoločenskej úrovni. Postavenie a 
úlohy útvaru musia byť nezastupiteľné s  prideleným kompetenčným rámcom 
umožňujúcim zastrešenie realizácie Smart City stratégie.

Úlohou novovzniknutého gestorského úradu by malo byť prepojenie kompe-
tenčného rámca TTSK a koncepčného zavádzania smart prvkov so zameraním sa 
na jednotlivé oblasti spoločenského života v kraji. Kľúčový prvok gestorského úradu 
TTSK musí klásť dôraz na dostatočné administratívne, kompetenčné a  zákonné 
nástroje, prostredníctvom ktorých bude môcť zabezpečovať implementovanie 
záverov a opatrení strategických dokumentov na úrovni samosprávneho kraja, ako 
aj s celoslovenskou pôsobnosťou. Absencia regulačných a stimulačných nástrojov 
sa prejaví predovšetkým v  strate významu a dôležitosti vzniknutého odborného 
útvaru.  Kľúčový faktor úspešnosti útvaru budú zohrávať dostatočné personálne 
kapacity so zameraním na odbornosť v členení  podľa jednotlivých oblastí. 

Aj napriek skutočnosti, že kompetenčné právomoci TTSK sú vo výraznej miere 
oklieštené v  porovnaní s kompetenčnými právomocami miest a  obcí, výraznú 
úlohu musí zohrávať kompetenčný nástroj, ktorým je vydávanie súhlasu, stanoviska 
alebo vyjadrenia v  rámci pripomienkovacieho procesu so zameraním na všetky 
oblasti života kraja. Práve tu vidíme priestor a úlohu gestorského útvaru TTSK, avšak 
so zreteľom, aby všetky vydané stanoviská vychádzali z  už schválených kon-
cepčných a strategických dokumentov kraja. Gestorský útvar musí zohrávať úlohu 
multidisciplinárneho odborného útvaru, ktorý sa bude podieľať na príprave 
každého strategického dokumentu v rámci kraja. Cieľom takéhoto návrhu je, aby 
rozhodnutia vydávané a prijímané TTSK obsahovali podmienky, prostredníctvom 
ktorých je možné uložiť vykonávaciu povinnosť so zreteľom na fyzické, ako aj 
právnické osoby pôsobiace v rámci kraja v súlade so zákonnými podmienkami. Aj 
napriek obmedzeným právomociam a kompetenčnému rozsahu TTSK je možné 
vykonávať kroky s  cieľom zabezpečenia dodržiavania stanovených strategických 
cieľov.

Úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by malo byť predovšetkým zamera-
nie sa na oblasti verejného života ako doprava, vzdelávanie, zdravotníctvo, poskyto-
vanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb občanov v nadväznosti na efektívnu 
verejnú správu, kultúra a v neposlednom rade rozvoj kraja ako takého. Primárnou 
úlohou gestorského úradu musí byť taktiež získavanie údajov, ich vyhodnocovanie 
a následné poskytovanie pre rôzne sektory pôsobiace v rámci kraja – obyvateľstvo, 
akademický sektor, štátne organizácie (MIRRI, Riadiace orgány zastrešujúce riade-
nie európskych štrukturálnych a investičných fondov), mestá a obce na území TT 
SK, súkromný sektor a podnikateľský sektor.

SWOT analýza vytvorenia gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1.  Jednotlivým určeným faktorom boli následne priraďované 
bodové hodnoty v  rámci bodového rozpätia 1-10 bodov.  Na základe získaných 
bodových hodnôt a stanovenej váhovej úrovne došlo k výpočtu čiastkových súčinov 
v rámci jednotlivých kritérií pri všetkých oblastiach SWOT analýzy. Použitá metodi-
ka v rámci SWOT analýzy predstavuje zaužívaný štandard v rámci využívanie tejto 
analýzy.  Získané výsledky majú informatívny a  odporúčací charakter, avšak 
použitím iných analytických metód môžeme dospieť k rozdielnym interpretáciám 
dosiahnutých zistení.

 

zber vernostných bodov a iných modulovateľných funkcií v závislosti od potrieb a 
požiadaviek kraja, respektíve mesta.  Rezervačný systém by mal byť navrhnutý tak, 
aby ho mestá a obce jednoducho vedeli implementovať do každého webu za pár 
minút cez iframe alebo widget. Zároveň je potrebné, aby systém obsahoval všetky 
potrebné nastavenia a funkcionality, ako napríklad zvolenie miesta, času, termínu. 
Vytváranie prehľadnej evidencie jednotlivých občanov, sumarizáciu dosiahnutých 
výsledkov a  podobne. Technické riešenie na slovenskom trhu ponúkajú viaceré 
spoločnosti, medzi ktoré patrí aj už spomínaná spoločnosť MVI Technology. Po 
skončení pandémie je možné takéto systémy pretransformovať a využívať ich ako 
rezervačné formuláre pre potreby vybavovania špecifických úkonov.

SWOT analýza vytvorenia a implementácie krajskej aplikácie pre občanov TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1. Použitá metóda je založená na rovnakých princípoch ako 
pri predchádzajúcej SWOT analýze vytvorenia gestorského útvaru v  pôsobnosti 
TTSK.

ochorení naprieč celosvetovou populáciou. Potvrdením týchto rizík je súčasná pan-
demická situácia súvisiaca so šírením nového ochorenia COVID-19, ktorá zasiahla 
všetky krajiny sveta. Na jednej strane je to demografický vývoj, na druhej pokrok, či 
nové spôsoby diagnostiky a liečby, ktoré vytvárajú tlak na kvalitu starostlivosti a 
bezpečnosť pacienta vo všetkých častiach procesu jej poskytovania. Okrem inovácií 
v oblasti medicíny sú svetovým trendom zlepšovanie workflow-u v snahe redu-
kovať chyby a efektívne využívať zdroje zdravotnej starostlivosti. To zvyšuje priestor 
a tlak pre dôsledné a dôrazné zavedenie informačných a komunikačných tech-
nológií do procesov zdravotnej starostlivosti. Telemedicína je definovaná ako 
súčasť elektronizovaného zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych 
služieb na veľké vzdialenosti. Preto je pojem telemedicína niekedy popisovaný aj 
synonymom distančná medicína.

Telemedicína je využiteľná v núdzovej a intenzívnej starostlivosti, tak isto ako v 
starostlivosti o chronických pacientov. Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriava tele-
medicína sú dve, a to diaľkové monitorovanie a diaľková terapia. Vo svete je tele-
medicína etablovaná a prináša viditeľné benefity pre pacientov aj pre poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti. Naopak, na Slovensku je telemedicína relatívne 
mladá, začínajúca oblasť, ktorá naráža na finančné limity, znalosti, prípadne nepre-
bádané oblasti v našich podmienkach. Hlavným dôvodom nízkeho aplikovania 
telemedicínskych riešení a diaľkového monitoringu sú však absentujúce finančné 
zdroje v zdravotníctve, vzhľadom na nekategorizovanie týchto riešení pre možnosť 
uhrádzania daných výkonov zo strany poisťovní v oblasti telemedicínskych tech-
nológií, systémov a služieb. Okrem všeobecných výhod a možností aplikovania pre 
rôzne skupiny pacientov (deti, seniori, chronickí pacienti), môže byť práve v súčas-
nej náročnej situácii spojenej so šírením pandémie COVID-19 jedným z riešení, ako 
podporiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v rámci núdzového prípadne 
karanténneho stavu.

Priestor na využívanie telemedicínskeho systému ako jednu z foriem poskytovania 
zdravotnej starostlivosti sa vytvára predovšetkým so zreteľom na pacientov v DSS v 
rámci TT SK. Takéto riešenie bude mať za následok výraznú škálu pozitívnych fak-
torov, ako napríklad zníženie mobility seniorov predovšetkým v  čase pandémie, 
eliminácia počtu návštev ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s 
dôrazom na znižovanie zoskupovania sa obyvateľov v jednom mieste. Nesmieme 
zabúdať taktiež na výhody telemedicínskeho systému ako takého, ktorý vo výraznej 
miere znižuje náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pacienti sú liečení 
v domácom prostredí, čo sa vo výraznej miere prejavuje na čase rekonvalescencie, 
komunikácia pacient a doktor prebieha v čase potreby a získavania zdravotných 
údajov v  reálnom čase. Namerané hodnoty sú pomocou bluetooth technológie 
prenášané do prenosového HUBu, odkiaľ sú privátnou zabezpečenou sieťou odo-
slané do dohľadového centra. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k 
dispozícii lekárom a pacientom v reálnom čase.

Trvalá starostlivosť na diaľku, poskytovaná kvalifikovaným zdravotníckym personá-
lom, umožňuje podniknúť vhodné kroky v prípade potreby – počnúc zvýšením psy-
chického pohodlia pacienta a priamym dohľadom nad priebehom vzdialenej sta-
rostlivosti končiac. Pre pacienta poskytuje platforma možnosť prístupu k množstvu 
informácií, elektronickú registráciu, prístup k výsledkom testov a meraní, ale pre-
dovšetkým, mať neustály odborný dohľad nad vlastným zdravotným stavom bez 
toho, aby opustil domov.

Na slovenskom, ako aj zahraničnom trhu pôsobia vieceré spoločnosti zameriava-
júce sa na oblasť telemedicínskeho systému. Za zmienku stojí určite spoločnosť 
Goldmann Systems, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov a má niekoľkoročné 
skúsenosti s  implementáciou telemedicínskeho systému vrátane IKT riešenia, 
ktoré zohráva primárnu úlohu v oblasti telemedicíny. 

Nemennej dôležitou je  oblasť kultúry, športu a  vzdelávania. Tieto oblasti sú 
charakteristické predovšetkým obmedzenými možnosťami aplikácie smart riešení. 
Na druhej strane sa však vytvárajú mnohé príležitosti súvisiace so súčasnou pan-
demickou situáciou. Až súčasný stav nám naznačil smer napredovania a využívania 
smart riešení. Predovšetkým oblasť vzdelávania naznačila budúce smerovanie so 
zameraním na e-learning a dištančné vzdelávanie. Tu je potrebné sa zamerať na 
vytváranie dostatočných technických a technologických podmienok ako na strane 
škôl, tak aj na strane obyvateľstva.  Dištančné vzdelávanie na požadovanej úrovni si 
bude do budúcna vyžadovať väčšinové pokrytie vysoko-rýchlostnou sieťou 
optického internetu, aj do najodľahlejších oblastí. V  neposlednom rade školské 
zariadenia nie sú dostatočne technicky vybavené na dlhodobé dištančné 
vzdelávanie na všetkých úrovniach vzdelávania. 

V oblasti športu a kultúry je trendom zameranie sa na priblíženie týchto oblastí 
života až k dverám obyvateľom. Streamovanie športových a kultúrnych podujatí 
založeného na princípe „pay per view“ vytvára predpoklad na postupné obnovenie 
a  oživenie týchto oblastí života. Budúcnosť budú tvoriť kultúrne podujatia bez 
dotyku a  vo výraznej miere v  externom prostredí. Ako príklad môžeme uviesť 
napríklad Shakespearove slávnosti na Bratislavskom hrade, kde diváci sledujú 
kultúrne podujatia pod holým nebom, Biela noc, Korunovačné slávnosti, či externé 
vernisáže galérií Nedbalka, či Danubiana. Cieľom je dostať divákov a návštevníkov 
do priestoru, so zámerom eliminácie osobných stretnutí vo veľkom množstve. Táto 
oblasť je založená na kreativite jednotlivých organizácií a  usporiadateľov 
kultúrnych podujatí. 

V oblasti územného plánovania je potrebné vytárať priestor v rámci implementá-
cie stavebných projektových zámerov, ktorých vizualizáciu je možné prezentovať v 
čase návrhu. Takéto riešenie vytvára ideálny predpoklad pre zabezpečenie celospo-
ločenskej diskusie navrhovaného riešenia, ešte pred jej konkrétnou imple-
mentáciou. V  rámci tejto oblasti je možné využívať napríklad aplikačné riešenie 
CVIKER AR ktoré umožňuje sprostredkovať občanom výzor budúceho projektu a 
presne ukázať, ako zapadne do prostredia. Aplikačné riešenie je založené na inter-
pretácii virtuálnej reality začlenenej v reálnom priestore.  Rovnaký aplikačný základ 

je možné využívať aj v procese obnovy kultúrnych pamiatok, respektíve ich prepoje-
nia na moderné prvky architektúry. Ďalšou z  možností je využívanie inštitútu 
súťažných návrhov uplatňujúceho predovšetkým pri voľných plochách a verejných 
priestranstvách.

1. Akademické prostredie: Odborná podpora akademického sektora v oblasti 
prípravy a  implementácie stratégie, prípravy projektových zámerov, v  oblasti 
realizácie projektov, poskytovanie odborných kapacít, začleňovanie študentov do 
procesu SMART CITY a  iné. Akademické prostredie môže pozostávať zo sektora 
vysokých škôl a univerzít sídliacich na území Trnavského samosprávneho kraja, ale 
aj mimo neho. Výhodou domáceho akademického prostredia je znalosť 
problematiky kraja a  jeho špecifiká. Mimokrajské akademické prostredie ponúka 
širšiu škálu pôsobností, ako aj skúseností s  riešením daných problémov v  rámci 
iných krajov. V neposlednom rade netreba zabúdať ani na zahraničné akademické 
prostredie, ktoré môže pôsobiť ako výrazný inovatívny prvok poskytujúci množstvo 
skúseností v celom spektre oblastí s prípravou a realizáciou stratégií a projektov. 

2. Mestá a obce v rámci TTSK: komunikácia a spolupráca s mestami a obcami v 
rámci TTSK v  procese prípravy a  realizácie projektov, zdieľanie skúseností z 
doterajších projektov, vzájomná pomoc a  zameranie sa na spoločný cieľ, ktorý 
bude tvoriť jeden komplexný celok v rámci kraja.

3. Štátne orgány poskytujúce NFP: komunikácia a  spolupráca s  riadiacimi 
orgánmi zastrešujúcimi jednotlivé operačné programy aktuálne pre programové 
obdobie 2014 – 2020 s možnosťou čerpania prostriedkov do roku 2023, metodické 
usmernenia v oblasti prípravy projektov a ich následnej realizácie. 

4. Organizácie v pôsobnosti TTSK: príprava projektových zámerov v synergickej 
koordinácii v  rámci tematických oblastí, ako napríklad školstvo, doprava, 
zdravotníctvo a iné. Spolupráca s organizáciami v pôsobnosti zriaďovateľa, ktorým 
je TTSK, ako sú stredné odborné školy, zdravotnícke zariadenia, domovy sociálnych 
služieb či kultúrne inštitúcie. 

5. Súkromný sektor: komunikácia a  spolupráca so súkromným sektorom na 
princípe B2B. Súkromný sektor tvoria potencionálni dodávatelia najlepších 
osvedčených technológií, s množstvom skúseností z praxe. 

6. Verejnosť: v  neposlednom rade netreba zabúdať ani na komunikáciu a 
spoluprácu s  verejnosťou, ktorá predstavuje výrazný prvok v  oblasti prípravy a 
realizácie jednotlivých projektov, pripomienkového procesu a  jej fokus na 
funkčnosť konečného výsledku pre užívateľa.

 Existuje veľa výhod, ktoré pramenia z premeny tradičného mesta na mesto 
inteligentné. Inteligentné mestá pôsobia ako magnety najmä pre vzdelaných jed-
notlivcov a zručnú pracovnú silu. Odborníci tvrdia, že inteligentné mestá môžu byť 
efektívnejšie a príjemnejšie miesta na život. Mestá so snahou o uplatnenie smart 
iniciatívy si kladú vysoké ciele v  oblasti zlepšovania riadenia a zvyšovania kvality 
života pre občanov. Inteligentné mestá ponúkajú významné benefity pre štát a jeho 
občanov. Medzi tieto benefity celosvetovo radíme napr. integrovaný dopravný 
systém, cestovný ruch, zdravotníctvo, školské zariadenia, smart zdravotníctvo, inteli-
gentnú energiu, inteligentné domácnosti, prevenciu kriminality, inteligentnú infraš-
truktúru, bezpečnosť a ochranu, odpadové hospodárstvo či dokonca manažment 
prípadných katastrof.

Pre adekvátne navrhnutie dlhodobého koncepčného riešenia a zavedenie inicia-
tívy smart city na regionálnej úrovni je nevyhnutné zohľadniť špecifiká a pod-
mienky Trnavského samosprávneho kraja. 

Pri stanovovaní kľúčových oblastí a výziev Smart city budeme rešpektovať a vychá-
dzať z geografických a demografických údajov, ktoré sú podrobne rozpracované a 
popísané v strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy“.  Ne-
menej dôležité budú pre naše zameranie identifikované kompetencie, možnosti a 
zodpovednosti v pôsobnosti samotného Úradu Trnavského samosprávneho kraja, 
ktorými sme sa podrobne zaoberali v predchádzajúcej kapitole. 

Z pohľadu vývoja demografie je pre nás na úvod dôležitý poznatok, že priemerný 
vek obyvateľa  Trnavského samosprávneho kraja predstavuje 41,23 rokov a podiel 
produktívnej skupiny obyvateľstva (15-59 rokov) sa aktuálne nachádza na úrovni 68 
%. Za posledných 20 rokov tak evidujeme neustále rastúci trend starnutia slovenskej 
populácie, nevynímajúc územie Trnavskej župy. Demografické starnutie obyvatel-
stva je obzvlášť viditeľné ukazovateľom nazývaným index vitality. Kým v roku 2008 
sa obyvateľstvo TTSK nachádzalo v pásme vysokostabilizovaného typu populácie, 
dnes zaznamenáváme regresný charakter s hodnotou nižšou ako 100.

Poznanie vekovej štruktúry obyvateľstva so zacielením na produktívnu cieľovú 
skupinu, ktorá dokáže najviac oceniť benefity spojené s iniciatívami smart city, je 
jedným zo základným predpokladov pre ich úspešnú implementáciu v praxi.  

Len prostredníctvom budovania koncepcie a zavedenia smart riešení nie je v našich 
silách bezprostredne zvrátiť tento negatívny trend, na ktorý je naviazaných množ-
stvo faktorov. To, čo však vieme urobiť, je výrazným spôsobom zatraktívniť a v koneč-
nom dôsledku aj zjednodušiť život jednotlivým obyvateľom miest a obcí Trnavského 
samosprávneho kraja. Najväčším lákadlom pre vyššie uvádzaných vzdelaných jed-
notlivcov, ale aj mladé rodiny s ďeťmi, je samozrejme dostupnosť bývania. Dostup-
nosťou máme na mysli viaceré úrovne: dostupnosť z hľadiska voľných bytových jed-
notiek; ich finančná dostupnosť; časová dostupnosť s ohľadom na lokalitu a pracov-
né možnosti či voľnočasové aktivity. Všetky tieto atribúty dostupnosti majú resp. 
môžu mať v sebe zakomponovanú určitú smart myšlienku, ktorá nám s odstu-
pom času vie zabezpečiť ekonomický, ale aj ekologický úžitok.
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3.1 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ BUDOVY a PRIESTRANSTVÁ

 Okrem viackrát spomínaných benefitov vyplývajúcich zo zavedenia smart 
riešení, nemôžeme zabúdať ani na ich ekologický zmysel. Práve sektor verejných a 
obytných budov predstavuje azda najväčší potenciál na znižovanie energetickej 
náročnosti, a naopak zvyšovanie energetickej efektívnosti s dôrazom na využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie.

Na prevádzku budov a zabezpečenie požadovaného vnútorného prostredia je totiž 
v Trnavskom samosprávnom kraji vynakladané najväčšie množstvo energie. 
Najvýznamnejší podiel na spotrebe energií a paralelne aj najväčšej produkcii 
skleníkového plynu CO2 dosahuje sektor budov na bývanie, ktoré však nie sú v 
kompetencii samosprávy, čím je zamedzená možnosť priameho ovplyvňovania 
procesov v týchto budovách. Absenciou tejto kompetencie tak nedokážeme 
zredukovať spotrebu energií v budovách na bývanie, a teda ani navrhnúť či 
realizovať akékoľvek efektívne opatrenia na znižovanie spotreby a úspory emisií CO2 
pomocou smart riešení. 

Naopak, medzi objekty v  správe či zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja patria školské zariadenia (127), domovy sociálnych služieb (50), 
budovy z kategórie administratívy (22), kultúrne zariadenia (11) a múzeá a galérie 
(22). Z  komplexnej analýzy technického stavu jednotlivých objektov vyplýva, že 
väčšina z nich bola postavená a odovzdaná do užívania ešte v 70.-tych až 80.-tych 
rokoch minulého storočia. Ich technický stav je tak po desiatkach rokov užívania 
nevyhovujúci a vyžaduje si častokrát rozsiahle rekonštrukcie vo forme zateplenia 
obvodového plášťa a/alebo zateplenia strešného plášťa. Vo všetkých typoch budov 
krajskej samosprávy sa ešte aj dnes nájdu objekty, ktoré si vyžadujú dokonca 
základnú výmenu otvorových konštrukcií, čím možno opätovne dosiahnuť 
významné úspory energií a celkovo zníženie emisií CO₂.

V sektore budov ako prvej z kľúčových oblastí by sa mali v prvom rade vytvoriť 
také podmienky, ktoré by znížili spotrebu primárnej energie na vykurovanie, 
chladenie či vetranie, a to zapojením a zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov 
energie. S  ohľadom na platnú úpravu legislatívy sa musí už jednoznačne 
podporovať výlučne výstavba či rekonštrukcia budov v kontexte nízkej 
energetickej náročnosti a s minimálnym dopadom na životné prostredie. 
Rovnako by sa mali zlepšiť vykurovacie systémy a  celkové tepelno-technické 
vlastnosti stavebných objektov.

Táto oblasť intervencie je veľmi dobre aplikovateľná pre uplatnenie smart riešení so 
zameraním na zlepšenie hospodárnosti budov formou zateplenia striech či stien, 
kde je možné a potrebné využiť merače, ktoré by merali teplotu vzduchu a podľa 

nej aj nastavovali vnútorné vykuro-
vanie. Merače by rovnako mohli 
regulovať teplo na základe obsade-
nosti, napr. počas víkendov, voľných 
dní či súčasných prácach z domu. 
Pre účely zabezpečenia kvalitného 
vetrania budov, a zároveň udržania 
komfortnej interiérovej teploty je 
vysoko odporúčaný inštalovaný 
systém riadeného vetrania s  reku-
peráciou tepla. Rovnako sa v súvis-
losti so zavádzaním prvkov zelenej 
infraštruktúry ponúka priestor na 
pokrytie striech budov solárnymi 
panelmi, vďaka ktorým dôjde k 
čiastočnej náhrade spotrebováva-
nej energie z obnoviteľného zdroja. 
Práve súbory takýchto opatrení 
budú znižovať negatívny dopad na 
životné prostredie a prispejú k rea-
lizácii cieľa dekarbonizácie a celko-
vého zníženia emisií CO₂ do roku 
2030 o minimálne 40 %.

Vo svetle dnešných ekologických 
trendov sa v  prípade výstavby 
nových potenciálnych objektov 
alebo aj rekonštrukcií súčasných 
budov v  správe TTSK rovnako 
odporúčame inšpirovať tzv. pasív-
nym štandardom. Budovy v pasív-
nom štandarde sú energeticky 
nenáročné a  vyznačujú sa predo-
všetkým tým, že na udržanie kom-
fortnej teploty vo vnútri stavby v 
každom ročnom období nie je v 
princípe potrebné využívať klimati-
záciu resp. vykurovanie. Referenčná 
hodnota spotreby pre zriedkavú 
potrebu dokurovania by nemala 
presiahnuť 15 kWh/m2 za rok. 

Táto hodnota tak predstavuje len niečo okolo 10 % spotreby na kúrenie v prípade 
klasickej stavby. Pasívny štandard teda výrazným spôsobom znižuje spotrebu 
energie. Predmetná energetická efektívnosť je docielená implementáciou viacerých 
opatrení, z ktorých spomenieme napríklad:

∙ efektívnejšie využitie slnečných lúčov pre účely vykurovania budovy 
prostredníctvom správneho polohovania budovy a  vhodného umiestnenia 
okien;

∙ zamedzenie výkyvov teploty vo vnútri budovy zvolením vhodného typu izolácie,  
ktorá umožňuje, aby v lete bolo vo vnútri dostatočne chladno, a naopak v zime 
príjemne teplo;

∙ umiestnenie solárnych panelov na streche budovy s cieľom získavania energie 
zo slnečného žiarenia na ohrev vody, prevádzku elektrických spotrebičov a pod.;

∙ zavedenie inteligentného ventilačného systému, v rámci ktorého nedochádza k 
únikom tepla a ktorý zároveň zabezpečuje prísun čerstvého vzduchu.

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytváraní gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by sa mala prijať a využiť ofenzívna 
stratégia, a  to z  dôvodu, že  silné stránky prevažujú nad slabými a  príležitosti 
prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto kombinácia vytvára 
ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.

 Prvou z nosných oblastí kompetencií gestorského úradu TTSK a jej význam 
pri zbere a  využívaní údajov je oblasť efektívnej verejnej správy. Táto oblasť 
spoločenského života sa dotýka každého obyvateľa kraja, čo vytvára ideálny 
predpoklad pre zavádzanie smart riešení s cieľom efektívneho radenia a chodu 
správy kraja. V súčasnosti je poskytovanie služieb voči obyvateľom kraja na veľmi 
nízkej úrovni so zameraním sa na využívanie inteligentných riešení. Realitou na 
úradoch je zdĺhavý proces vybavovania potrebných potvrdení vo všetkých 
zastrešujúcich oblastiach, neefektívne využívanie ľudských zdrojov, zastaralé 
technické a technologické vybavenie, ako aj nízka úroveň využívania moderných 
inteligentných riešení, ktoré sú súčasťou bežného života. Verejná správa a  jej 
zameranie na poskytovanie služieb občanov si už dlhšie obdobie vyžaduje 
reformáciu zameranú predovšetkým na oblasť IKT. Cieľom koncepcie zavádzania 
Smart city v podmienkach TTSK by malo byť predovšetkým ukončenie tzv. „doby 
papierovej“, ktorá dominuje na úradoch od ich vzniku. Ako prejsť od doby 
papierovej do doby využívania inteligentných riešení, ktorých výsledky budú 
zreteľné v  priebehu niekoľkých mesiacov? Ktorých výsledky budú zreteľné u 
občanov na počkanie? Odpoveď je jednoduchá, TTSK musí pristúpiť k zavádzaniu 
smart riešení v  procese poskytovania služieb občanov, ktoré sú bežným 
štandardom v podnikateľskom sektore, ale aj napríklad v štátnej a verejnej správe 
u najbližších susedov ako je Poľsko, Česká republika či Maďarsko. Nie je potrebné 
vymýšľať nové riešenia, prechádzať zdĺhavým procesom testovania a 
implementácie. Je potrebné sa inšpirovať a aplikovať technické a technologické 
riešenia, ktoré našli svoje uplatnenie v rámci daného sektora.

 Ako príklady zavádzania efektívnej verejnej správy môžeme uviesť využívanie 
elektronického podpisu občanov, ktorý si hľadá cestu už niekoľko rokov aj na 
Slovensku, avšak častokrát bez úspechu. Dôraz je kladený predovšetkým na 
podnikateľské subjekty. Pre zvýšenie úrovne efektívnosti je potrebné zavádzať 
povinnosť využívania elektronického podpisu aj pri fyzických osobách. Zároveň sa 
v  rámci elektronizácie vynárajú možnosti využívania podpisovania formou 
biometrických údajov – odtlačok prsta, scan sietnice, scan tváre. Tieto formy sú už 
v dnešnej dobe často využívané mobilnými operátormi v podmienkach SR, ako aj 
bankovým sektorom. Výrobcovia mobilných zariadení ich aplikujú do väčšiny 
svojich zariadení, čo vytvára predpoklad na rýchlu a efektívnu implementáciu v 
procese verejnej správy, ako aj samotnej akceptácie z pohľadu širokej verejnosti 

ako konečného užívateľa. Slováci vnímajú odtlačky prstov a ďalšie metódy 
biometrického overovania ako bezpečnejšie a pohodlnejšie oproti tradičným 
metódam.

 Nesmieme zabúdať ani na poskytovanie relevantných a efektívnych údajov 
zo strany TTSK smerom k obyvateľom. V  súčasnosti sa za najefektívnejší spôsob 
šírenia informácii považuje informovanie prostredníctvom sociálnych sietí, resp. 
aplikačného rozhrania. Aplikačné rozhranie s  využívaním osobného konta 
vzťahujúceho sa na bytovú jednotku, resp. obyvateľa vytvára ideálny nástroj na 
poskytovanie a  získanie potrebných a  cielených informácii v  oboch smeroch. 
Obyvateľ by mal mať prístup k  údajom v  reálnom čase. Na druhej strane kraj 
získava údaje o  svojich obyvateľoch v  potrebnom množstve, môže vytvárať a 
modulovať poskytovanie služieb prostredníctvom aplikačného rozhrania, s cieľom 
budúceho komplexného outsourcingu poskytovaných služieb do on-line priestoru. 

 Príkladom dobrej a  zaužívanej praxe aj v  podmienkach SR sú technické 
riešenia spoločnosti MVI Technology, ktorá stojí za aplikačným rozhraním 
zameraným na regióny, ako aj jednotlivé mestá – ide o produkty CITIO a REGIO. 
Systém CITIO je spojovateľom, ktorý spojí mestský/obecný úrad s  obyvateľmi, 
podnikateľmi, turistami a študentmi.  Mesto, resp. obec získa ucelenú platformu, 
ktorá sa dá spustiť naraz, alebo je možné spúšťať ju postupne ako skladačku s 
maximálnym dôrazom na digitalizáciu procesov vo vnútri mesta, informovanosť a 
komunikáciu s ľuďmi, ktorí žijú v meste.  Občania si nájdu všetky životné situácie, 
informácie o úrade, majú aktuálne informácie o tom, čo robiť vo voľnom čase, vidia 
všetky projekty, môžu zaplatiť poplatky a  dane, komunikovať s  mestom a 
vyjadrovať svoj názor cez ankety, participatívny rozpočet, ak majú trvalé bydlisko v 
meste a môžu nahlásiť podnet na zlepšenie mesta prostredníctvom internetového 
portálu a mobilnej aplikácie. O dôležitých témach ich informujú push notifikácie, 
newsletter a rýchle správy.

 Na druhej strane platforma REGIO je postavená na najnovších technológi-
ach a skladá sa z niekoľkých modulových častí. Je možné ju nasadiť komplexne, 
postupne alebo niektoré časti napojiť na už existujúce riešenia. Krajská aplikácia 
pre občanov má v sebe funkcie, ktoré občan kraja využije v každodennom živote 
ako napríklad aktuality, podujatia, ktoré si môže vložiť do kalendára, nahlásenie 
podnetov pre zlepšenie svojho kraja, nájde si tam životné situácie, hlásenia, poho-
tovostné kontakty, získava personalizované notifikácie o témach, ktoré ho zaujíma-
jú a ak má občan trvalý pobyt, môže cez aplikáciu hlasovať a komunikovať s krajom 
pomocou modulu. Vyššie uvedené platformy REGIO a  CITIO je taktiež možné 
zosúladiť a prepojiť na mestskú, respektíve krajskú kartu občana prostredníctvom 
ktorej môžu občania využívať množstvo benefitov, používať ju ako platobnú kartu, 

V súčasnosti sú taktiež hlavnou témou rezervačné formuláre a ich funkčnosť v čase 
pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Cieľom rezervačných formulárov je 
minimalizovať zoskupovanie obyvateľstva na konkrétnom mieste, ktoré je 
spôsobené predovšetkým plošným testovaním. V 21. storočí v čase najvýraznejšieho 
rozkvetu využívania IKT s prepojením na uľahčovanie a zjednodušovanie procesov 
obyvateľstva, ako aj samospráv by sfunkčnenie rezervačného formuláru nemal 
predstavovať výrazný problém. Opak je však pravdou a  realita nám priniesla 
nekonečné pokusy spojené so sfunkčnením takýchto systémov, ako aj samotné 
prepojenie na systémy miest a obcí. Kľúčovým faktorom aj v tomto prípade ostáva 
nedostatočné využívanie dostupných dát a on-line riešení. 

Ako zefektívniť verejnú správu so zameraním na využívanie smart riešení v procese 
poskytovania služieb občanom a  získavania potrebných údajov s  cieľom ich 
následného využívania: 

1. Zvýšenie využívania elektronického podpisu fyzických a právnických osôb, 

2. Zavádzanie využívania biometrických údajov občanov, 

3. Implementácia  aplikačného rozhrania s  možnosťou využívania 
personalizovaného osobného konta obyvateľov, 

4. Poskytovanie informácií v  reálnom čase prostredníctvom využívania 
sociálnych sietí a on-line platforiem, 

5. Zavádzanie bezstykového vydávania potvrdení prostredníctvom využívania 
kioskov s cieľom zefektívniť využívanie ľudského kapitálu, 

6. Zavádzanie možnosti bezhotovostnej platby s ohľadom na štandardy 21. 
storočia – platba hodinkami, platba mobilom, platba otlačkom prsta,

7. Využívanie metód a  prvkov komunikácie s  občanmi založených na 
súčasných štandardoch s cieľom úplnej eliminácie listinnej komunikácie – 
on-line call, komunikácia prostredníctvom najvyužívanejších aplikačných 
rozhraní – WhatsApp, Messenger, Signal,

8. Zavádzanie možnosti on-line objednávania na konkrétny čas a úkon s 
cieľom eliminácie sústreďovania obyvateľstva na jednom mieste v súvislosti 
so šíriacim sa ochorením COVID-19.

Ďalšou z oblastí je oblasť zdravotníctva so zameraním predovšetkým na poskyto-
vanie ambulantnej zdravotnej  starostlivosti. Táto oblasť úzko súvisí s poskytovaním 
sociálnych služieb v DSS v rámci kraja.  V súčasnej dobe celosvetová prepojenosť 
prináša okrem benefitov aj nemalé riziká. Medzi hlavné patrí rýchle rozšírenie 

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytvorení a implementácii krajskej aplikácie pre občanov TTSK by sa mala prijať a 
využiť stratégia spojenectva, a to z dôvodu, že  slabé stránky prevažujú nad silnými 
a zároveň  príležitosti prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto 
kombinácia vytvára ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.



V  zjednodušenom význame by úlohou novovzniknutého gestorského útvaru v 
pôsobnosti TTSK mal byť celý proces od prípravy projektových zámerov až po ich 
finálnu implementáciu s cieľom zapojenia do procesu odbornú, ako aj laickú vere-
jnosť. Široká komunikácia projektových zámerov počas celého procesu vytvára 
predpoklady na úspešnú, a hlavne vecnú realizáciu projektov. Veľa projektov ostáva 
nezrealizovaných aj napriek ich dobrej prvotnej idey, a to len z dôvodu neodbornej 
komunikácii. Cieľom a  úlohou útvaru je zabezpečenie realizácie SMART CITY 
stratégie kraja na národnej úrovni, či už v rámci zoskupenia samosprávnych krajov 
SK8, Združenia miest a obcí Slovenska alebo celospoločenskej úrovni. Postavenie a 
úlohy útvaru musia byť nezastupiteľné s  prideleným kompetenčným rámcom 
umožňujúcim zastrešenie realizácie Smart City stratégie.

Úlohou novovzniknutého gestorského úradu by malo byť prepojenie kompe-
tenčného rámca TTSK a koncepčného zavádzania smart prvkov so zameraním sa 
na jednotlivé oblasti spoločenského života v kraji. Kľúčový prvok gestorského úradu 
TTSK musí klásť dôraz na dostatočné administratívne, kompetenčné a  zákonné 
nástroje, prostredníctvom ktorých bude môcť zabezpečovať implementovanie 
záverov a opatrení strategických dokumentov na úrovni samosprávneho kraja, ako 
aj s celoslovenskou pôsobnosťou. Absencia regulačných a stimulačných nástrojov 
sa prejaví predovšetkým v  strate významu a dôležitosti vzniknutého odborného 
útvaru.  Kľúčový faktor úspešnosti útvaru budú zohrávať dostatočné personálne 
kapacity so zameraním na odbornosť v členení  podľa jednotlivých oblastí. 

Aj napriek skutočnosti, že kompetenčné právomoci TTSK sú vo výraznej miere 
oklieštené v  porovnaní s kompetenčnými právomocami miest a  obcí, výraznú 
úlohu musí zohrávať kompetenčný nástroj, ktorým je vydávanie súhlasu, stanoviska 
alebo vyjadrenia v  rámci pripomienkovacieho procesu so zameraním na všetky 
oblasti života kraja. Práve tu vidíme priestor a úlohu gestorského útvaru TTSK, avšak 
so zreteľom, aby všetky vydané stanoviská vychádzali z  už schválených kon-
cepčných a strategických dokumentov kraja. Gestorský útvar musí zohrávať úlohu 
multidisciplinárneho odborného útvaru, ktorý sa bude podieľať na príprave 
každého strategického dokumentu v rámci kraja. Cieľom takéhoto návrhu je, aby 
rozhodnutia vydávané a prijímané TTSK obsahovali podmienky, prostredníctvom 
ktorých je možné uložiť vykonávaciu povinnosť so zreteľom na fyzické, ako aj 
právnické osoby pôsobiace v rámci kraja v súlade so zákonnými podmienkami. Aj 
napriek obmedzeným právomociam a kompetenčnému rozsahu TTSK je možné 
vykonávať kroky s  cieľom zabezpečenia dodržiavania stanovených strategických 
cieľov.

Úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by malo byť predovšetkým zamera-
nie sa na oblasti verejného života ako doprava, vzdelávanie, zdravotníctvo, poskyto-
vanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb občanov v nadväznosti na efektívnu 
verejnú správu, kultúra a v neposlednom rade rozvoj kraja ako takého. Primárnou 
úlohou gestorského úradu musí byť taktiež získavanie údajov, ich vyhodnocovanie 
a následné poskytovanie pre rôzne sektory pôsobiace v rámci kraja – obyvateľstvo, 
akademický sektor, štátne organizácie (MIRRI, Riadiace orgány zastrešujúce riade-
nie európskych štrukturálnych a investičných fondov), mestá a obce na území TT 
SK, súkromný sektor a podnikateľský sektor.

SWOT analýza vytvorenia gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1.  Jednotlivým určeným faktorom boli následne priraďované 
bodové hodnoty v  rámci bodového rozpätia 1-10 bodov.  Na základe získaných 
bodových hodnôt a stanovenej váhovej úrovne došlo k výpočtu čiastkových súčinov 
v rámci jednotlivých kritérií pri všetkých oblastiach SWOT analýzy. Použitá metodi-
ka v rámci SWOT analýzy predstavuje zaužívaný štandard v rámci využívanie tejto 
analýzy.  Získané výsledky majú informatívny a  odporúčací charakter, avšak 
použitím iných analytických metód môžeme dospieť k rozdielnym interpretáciám 
dosiahnutých zistení.

 

zber vernostných bodov a iných modulovateľných funkcií v závislosti od potrieb a 
požiadaviek kraja, respektíve mesta.  Rezervačný systém by mal byť navrhnutý tak, 
aby ho mestá a obce jednoducho vedeli implementovať do každého webu za pár 
minút cez iframe alebo widget. Zároveň je potrebné, aby systém obsahoval všetky 
potrebné nastavenia a funkcionality, ako napríklad zvolenie miesta, času, termínu. 
Vytváranie prehľadnej evidencie jednotlivých občanov, sumarizáciu dosiahnutých 
výsledkov a  podobne. Technické riešenie na slovenskom trhu ponúkajú viaceré 
spoločnosti, medzi ktoré patrí aj už spomínaná spoločnosť MVI Technology. Po 
skončení pandémie je možné takéto systémy pretransformovať a využívať ich ako 
rezervačné formuláre pre potreby vybavovania špecifických úkonov.

SWOT analýza vytvorenia a implementácie krajskej aplikácie pre občanov TTSK

Kvantifikácia stanovených váh v  rámci všetkých analyzovaných oblastí SWOT 
analýzy reflektuje na akceptáciu všeobecne platnej požiadavky, a to že súčet váh 
predstavuje hodnotu 1. Použitá metóda je založená na rovnakých princípoch ako 
pri predchádzajúcej SWOT analýze vytvorenia gestorského útvaru v  pôsobnosti 
TTSK.

ochorení naprieč celosvetovou populáciou. Potvrdením týchto rizík je súčasná pan-
demická situácia súvisiaca so šírením nového ochorenia COVID-19, ktorá zasiahla 
všetky krajiny sveta. Na jednej strane je to demografický vývoj, na druhej pokrok, či 
nové spôsoby diagnostiky a liečby, ktoré vytvárajú tlak na kvalitu starostlivosti a 
bezpečnosť pacienta vo všetkých častiach procesu jej poskytovania. Okrem inovácií 
v oblasti medicíny sú svetovým trendom zlepšovanie workflow-u v snahe redu-
kovať chyby a efektívne využívať zdroje zdravotnej starostlivosti. To zvyšuje priestor 
a tlak pre dôsledné a dôrazné zavedenie informačných a komunikačných tech-
nológií do procesov zdravotnej starostlivosti. Telemedicína je definovaná ako 
súčasť elektronizovaného zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych 
služieb na veľké vzdialenosti. Preto je pojem telemedicína niekedy popisovaný aj 
synonymom distančná medicína.

Telemedicína je využiteľná v núdzovej a intenzívnej starostlivosti, tak isto ako v 
starostlivosti o chronických pacientov. Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriava tele-
medicína sú dve, a to diaľkové monitorovanie a diaľková terapia. Vo svete je tele-
medicína etablovaná a prináša viditeľné benefity pre pacientov aj pre poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti. Naopak, na Slovensku je telemedicína relatívne 
mladá, začínajúca oblasť, ktorá naráža na finančné limity, znalosti, prípadne nepre-
bádané oblasti v našich podmienkach. Hlavným dôvodom nízkeho aplikovania 
telemedicínskych riešení a diaľkového monitoringu sú však absentujúce finančné 
zdroje v zdravotníctve, vzhľadom na nekategorizovanie týchto riešení pre možnosť 
uhrádzania daných výkonov zo strany poisťovní v oblasti telemedicínskych tech-
nológií, systémov a služieb. Okrem všeobecných výhod a možností aplikovania pre 
rôzne skupiny pacientov (deti, seniori, chronickí pacienti), môže byť práve v súčas-
nej náročnej situácii spojenej so šírením pandémie COVID-19 jedným z riešení, ako 
podporiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v rámci núdzového prípadne 
karanténneho stavu.

Priestor na využívanie telemedicínskeho systému ako jednu z foriem poskytovania 
zdravotnej starostlivosti sa vytvára predovšetkým so zreteľom na pacientov v DSS v 
rámci TT SK. Takéto riešenie bude mať za následok výraznú škálu pozitívnych fak-
torov, ako napríklad zníženie mobility seniorov predovšetkým v  čase pandémie, 
eliminácia počtu návštev ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s 
dôrazom na znižovanie zoskupovania sa obyvateľov v jednom mieste. Nesmieme 
zabúdať taktiež na výhody telemedicínskeho systému ako takého, ktorý vo výraznej 
miere znižuje náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pacienti sú liečení 
v domácom prostredí, čo sa vo výraznej miere prejavuje na čase rekonvalescencie, 
komunikácia pacient a doktor prebieha v čase potreby a získavania zdravotných 
údajov v  reálnom čase. Namerané hodnoty sú pomocou bluetooth technológie 
prenášané do prenosového HUBu, odkiaľ sú privátnou zabezpečenou sieťou odo-
slané do dohľadového centra. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k 
dispozícii lekárom a pacientom v reálnom čase.

Trvalá starostlivosť na diaľku, poskytovaná kvalifikovaným zdravotníckym personá-
lom, umožňuje podniknúť vhodné kroky v prípade potreby – počnúc zvýšením psy-
chického pohodlia pacienta a priamym dohľadom nad priebehom vzdialenej sta-
rostlivosti končiac. Pre pacienta poskytuje platforma možnosť prístupu k množstvu 
informácií, elektronickú registráciu, prístup k výsledkom testov a meraní, ale pre-
dovšetkým, mať neustály odborný dohľad nad vlastným zdravotným stavom bez 
toho, aby opustil domov.

Na slovenskom, ako aj zahraničnom trhu pôsobia vieceré spoločnosti zameriava-
júce sa na oblasť telemedicínskeho systému. Za zmienku stojí určite spoločnosť 
Goldmann Systems, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov a má niekoľkoročné 
skúsenosti s  implementáciou telemedicínskeho systému vrátane IKT riešenia, 
ktoré zohráva primárnu úlohu v oblasti telemedicíny. 

Nemennej dôležitou je  oblasť kultúry, športu a  vzdelávania. Tieto oblasti sú 
charakteristické predovšetkým obmedzenými možnosťami aplikácie smart riešení. 
Na druhej strane sa však vytvárajú mnohé príležitosti súvisiace so súčasnou pan-
demickou situáciou. Až súčasný stav nám naznačil smer napredovania a využívania 
smart riešení. Predovšetkým oblasť vzdelávania naznačila budúce smerovanie so 
zameraním na e-learning a dištančné vzdelávanie. Tu je potrebné sa zamerať na 
vytváranie dostatočných technických a technologických podmienok ako na strane 
škôl, tak aj na strane obyvateľstva.  Dištančné vzdelávanie na požadovanej úrovni si 
bude do budúcna vyžadovať väčšinové pokrytie vysoko-rýchlostnou sieťou 
optického internetu, aj do najodľahlejších oblastí. V  neposlednom rade školské 
zariadenia nie sú dostatočne technicky vybavené na dlhodobé dištančné 
vzdelávanie na všetkých úrovniach vzdelávania. 

V oblasti športu a kultúry je trendom zameranie sa na priblíženie týchto oblastí 
života až k dverám obyvateľom. Streamovanie športových a kultúrnych podujatí 
založeného na princípe „pay per view“ vytvára predpoklad na postupné obnovenie 
a  oživenie týchto oblastí života. Budúcnosť budú tvoriť kultúrne podujatia bez 
dotyku a  vo výraznej miere v  externom prostredí. Ako príklad môžeme uviesť 
napríklad Shakespearove slávnosti na Bratislavskom hrade, kde diváci sledujú 
kultúrne podujatia pod holým nebom, Biela noc, Korunovačné slávnosti, či externé 
vernisáže galérií Nedbalka, či Danubiana. Cieľom je dostať divákov a návštevníkov 
do priestoru, so zámerom eliminácie osobných stretnutí vo veľkom množstve. Táto 
oblasť je založená na kreativite jednotlivých organizácií a  usporiadateľov 
kultúrnych podujatí. 

V oblasti územného plánovania je potrebné vytárať priestor v rámci implementá-
cie stavebných projektových zámerov, ktorých vizualizáciu je možné prezentovať v 
čase návrhu. Takéto riešenie vytvára ideálny predpoklad pre zabezpečenie celospo-
ločenskej diskusie navrhovaného riešenia, ešte pred jej konkrétnou imple-
mentáciou. V  rámci tejto oblasti je možné využívať napríklad aplikačné riešenie 
CVIKER AR ktoré umožňuje sprostredkovať občanom výzor budúceho projektu a 
presne ukázať, ako zapadne do prostredia. Aplikačné riešenie je založené na inter-
pretácii virtuálnej reality začlenenej v reálnom priestore.  Rovnaký aplikačný základ 

je možné využívať aj v procese obnovy kultúrnych pamiatok, respektíve ich prepoje-
nia na moderné prvky architektúry. Ďalšou z  možností je využívanie inštitútu 
súťažných návrhov uplatňujúceho predovšetkým pri voľných plochách a verejných 
priestranstvách.

1. Akademické prostredie: Odborná podpora akademického sektora v oblasti 
prípravy a  implementácie stratégie, prípravy projektových zámerov, v  oblasti 
realizácie projektov, poskytovanie odborných kapacít, začleňovanie študentov do 
procesu SMART CITY a  iné. Akademické prostredie môže pozostávať zo sektora 
vysokých škôl a univerzít sídliacich na území Trnavského samosprávneho kraja, ale 
aj mimo neho. Výhodou domáceho akademického prostredia je znalosť 
problematiky kraja a  jeho špecifiká. Mimokrajské akademické prostredie ponúka 
širšiu škálu pôsobností, ako aj skúseností s  riešením daných problémov v  rámci 
iných krajov. V neposlednom rade netreba zabúdať ani na zahraničné akademické 
prostredie, ktoré môže pôsobiť ako výrazný inovatívny prvok poskytujúci množstvo 
skúseností v celom spektre oblastí s prípravou a realizáciou stratégií a projektov. 

2. Mestá a obce v rámci TTSK: komunikácia a spolupráca s mestami a obcami v 
rámci TTSK v  procese prípravy a  realizácie projektov, zdieľanie skúseností z 
doterajších projektov, vzájomná pomoc a  zameranie sa na spoločný cieľ, ktorý 
bude tvoriť jeden komplexný celok v rámci kraja.

3. Štátne orgány poskytujúce NFP: komunikácia a  spolupráca s  riadiacimi 
orgánmi zastrešujúcimi jednotlivé operačné programy aktuálne pre programové 
obdobie 2014 – 2020 s možnosťou čerpania prostriedkov do roku 2023, metodické 
usmernenia v oblasti prípravy projektov a ich následnej realizácie. 

4. Organizácie v pôsobnosti TTSK: príprava projektových zámerov v synergickej 
koordinácii v  rámci tematických oblastí, ako napríklad školstvo, doprava, 
zdravotníctvo a iné. Spolupráca s organizáciami v pôsobnosti zriaďovateľa, ktorým 
je TTSK, ako sú stredné odborné školy, zdravotnícke zariadenia, domovy sociálnych 
služieb či kultúrne inštitúcie. 

5. Súkromný sektor: komunikácia a  spolupráca so súkromným sektorom na 
princípe B2B. Súkromný sektor tvoria potencionálni dodávatelia najlepších 
osvedčených technológií, s množstvom skúseností z praxe. 

6. Verejnosť: v  neposlednom rade netreba zabúdať ani na komunikáciu a 
spoluprácu s  verejnosťou, ktorá predstavuje výrazný prvok v  oblasti prípravy a 
realizácie jednotlivých projektov, pripomienkového procesu a  jej fokus na 
funkčnosť konečného výsledku pre užívateľa.

3.1 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ BUDOVY a PRIESTRANSTVÁ

 Okrem viackrát spomínaných benefitov vyplývajúcich zo zavedenia smart 
riešení, nemôžeme zabúdať ani na ich ekologický zmysel. Práve sektor verejných a 
obytných budov predstavuje azda najväčší potenciál na znižovanie energetickej 
náročnosti, a naopak zvyšovanie energetickej efektívnosti s dôrazom na využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie.

Na prevádzku budov a zabezpečenie požadovaného vnútorného prostredia je totiž 
v Trnavskom samosprávnom kraji vynakladané najväčšie množstvo energie. 
Najvýznamnejší podiel na spotrebe energií a paralelne aj najväčšej produkcii 
skleníkového plynu CO2 dosahuje sektor budov na bývanie, ktoré však nie sú v 
kompetencii samosprávy, čím je zamedzená možnosť priameho ovplyvňovania 
procesov v týchto budovách. Absenciou tejto kompetencie tak nedokážeme 
zredukovať spotrebu energií v budovách na bývanie, a teda ani navrhnúť či 
realizovať akékoľvek efektívne opatrenia na znižovanie spotreby a úspory emisií CO2 
pomocou smart riešení. 

Naopak, medzi objekty v  správe či zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja patria školské zariadenia (127), domovy sociálnych služieb (50), 
budovy z kategórie administratívy (22), kultúrne zariadenia (11) a múzeá a galérie 
(22). Z  komplexnej analýzy technického stavu jednotlivých objektov vyplýva, že 
väčšina z nich bola postavená a odovzdaná do užívania ešte v 70.-tych až 80.-tych 
rokoch minulého storočia. Ich technický stav je tak po desiatkach rokov užívania 
nevyhovujúci a vyžaduje si častokrát rozsiahle rekonštrukcie vo forme zateplenia 
obvodového plášťa a/alebo zateplenia strešného plášťa. Vo všetkých typoch budov 
krajskej samosprávy sa ešte aj dnes nájdu objekty, ktoré si vyžadujú dokonca 
základnú výmenu otvorových konštrukcií, čím možno opätovne dosiahnuť 
významné úspory energií a celkovo zníženie emisií CO₂.

V sektore budov ako prvej z kľúčových oblastí by sa mali v prvom rade vytvoriť 
také podmienky, ktoré by znížili spotrebu primárnej energie na vykurovanie, 
chladenie či vetranie, a to zapojením a zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov 
energie. S  ohľadom na platnú úpravu legislatívy sa musí už jednoznačne 
podporovať výlučne výstavba či rekonštrukcia budov v kontexte nízkej 
energetickej náročnosti a s minimálnym dopadom na životné prostredie. 
Rovnako by sa mali zlepšiť vykurovacie systémy a  celkové tepelno-technické 
vlastnosti stavebných objektov.

Táto oblasť intervencie je veľmi dobre aplikovateľná pre uplatnenie smart riešení so 
zameraním na zlepšenie hospodárnosti budov formou zateplenia striech či stien, 
kde je možné a potrebné využiť merače, ktoré by merali teplotu vzduchu a podľa 
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nej aj nastavovali vnútorné vykuro-
vanie. Merače by rovnako mohli 
regulovať teplo na základe obsade-
nosti, napr. počas víkendov, voľných 
dní či súčasných prácach z domu. 
Pre účely zabezpečenia kvalitného 
vetrania budov, a zároveň udržania 
komfortnej interiérovej teploty je 
vysoko odporúčaný inštalovaný 
systém riadeného vetrania s  reku-
peráciou tepla. Rovnako sa v súvis-
losti so zavádzaním prvkov zelenej 
infraštruktúry ponúka priestor na 
pokrytie striech budov solárnymi 
panelmi, vďaka ktorým dôjde k 
čiastočnej náhrade spotrebováva-
nej energie z obnoviteľného zdroja. 
Práve súbory takýchto opatrení 
budú znižovať negatívny dopad na 
životné prostredie a prispejú k rea-
lizácii cieľa dekarbonizácie a celko-
vého zníženia emisií CO₂ do roku 
2030 o minimálne 40 %.

Vo svetle dnešných ekologických 
trendov sa v  prípade výstavby 
nových potenciálnych objektov 
alebo aj rekonštrukcií súčasných 
budov v  správe TTSK rovnako 
odporúčame inšpirovať tzv. pasív-
nym štandardom. Budovy v pasív-
nom štandarde sú energeticky 
nenáročné a  vyznačujú sa predo-
všetkým tým, že na udržanie kom-
fortnej teploty vo vnútri stavby v 
každom ročnom období nie je v 
princípe potrebné využívať klimati-
záciu resp. vykurovanie. Referenčná 
hodnota spotreby pre zriedkavú 
potrebu dokurovania by nemala 
presiahnuť 15 kWh/m2 za rok. 

Táto hodnota tak predstavuje len niečo okolo 10 % spotreby na kúrenie v prípade 
klasickej stavby. Pasívny štandard teda výrazným spôsobom znižuje spotrebu 
energie. Predmetná energetická efektívnosť je docielená implementáciou viacerých 
opatrení, z ktorých spomenieme napríklad:

∙ efektívnejšie využitie slnečných lúčov pre účely vykurovania budovy 
prostredníctvom správneho polohovania budovy a  vhodného umiestnenia 
okien;

∙ zamedzenie výkyvov teploty vo vnútri budovy zvolením vhodného typu izolácie,  
ktorá umožňuje, aby v lete bolo vo vnútri dostatočne chladno, a naopak v zime 
príjemne teplo;

∙ umiestnenie solárnych panelov na streche budovy s cieľom získavania energie 
zo slnečného žiarenia na ohrev vody, prevádzku elektrických spotrebičov a pod.;

∙ zavedenie inteligentného ventilačného systému, v rámci ktorého nedochádza k 
únikom tepla a ktorý zároveň zabezpečuje prísun čerstvého vzduchu.

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytváraní gestorského útvaru v pôsobnosti TTSK by sa mala prijať a využiť ofenzívna 
stratégia, a  to z  dôvodu, že  silné stránky prevažujú nad slabými a  príležitosti 
prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto kombinácia vytvára 
ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.

 Prvou z nosných oblastí kompetencií gestorského úradu TTSK a jej význam 
pri zbere a  využívaní údajov je oblasť efektívnej verejnej správy. Táto oblasť 
spoločenského života sa dotýka každého obyvateľa kraja, čo vytvára ideálny 
predpoklad pre zavádzanie smart riešení s cieľom efektívneho radenia a chodu 
správy kraja. V súčasnosti je poskytovanie služieb voči obyvateľom kraja na veľmi 
nízkej úrovni so zameraním sa na využívanie inteligentných riešení. Realitou na 
úradoch je zdĺhavý proces vybavovania potrebných potvrdení vo všetkých 
zastrešujúcich oblastiach, neefektívne využívanie ľudských zdrojov, zastaralé 
technické a technologické vybavenie, ako aj nízka úroveň využívania moderných 
inteligentných riešení, ktoré sú súčasťou bežného života. Verejná správa a  jej 
zameranie na poskytovanie služieb občanov si už dlhšie obdobie vyžaduje 
reformáciu zameranú predovšetkým na oblasť IKT. Cieľom koncepcie zavádzania 
Smart city v podmienkach TTSK by malo byť predovšetkým ukončenie tzv. „doby 
papierovej“, ktorá dominuje na úradoch od ich vzniku. Ako prejsť od doby 
papierovej do doby využívania inteligentných riešení, ktorých výsledky budú 
zreteľné v  priebehu niekoľkých mesiacov? Ktorých výsledky budú zreteľné u 
občanov na počkanie? Odpoveď je jednoduchá, TTSK musí pristúpiť k zavádzaniu 
smart riešení v  procese poskytovania služieb občanov, ktoré sú bežným 
štandardom v podnikateľskom sektore, ale aj napríklad v štátnej a verejnej správe 
u najbližších susedov ako je Poľsko, Česká republika či Maďarsko. Nie je potrebné 
vymýšľať nové riešenia, prechádzať zdĺhavým procesom testovania a 
implementácie. Je potrebné sa inšpirovať a aplikovať technické a technologické 
riešenia, ktoré našli svoje uplatnenie v rámci daného sektora.

 Ako príklady zavádzania efektívnej verejnej správy môžeme uviesť využívanie 
elektronického podpisu občanov, ktorý si hľadá cestu už niekoľko rokov aj na 
Slovensku, avšak častokrát bez úspechu. Dôraz je kladený predovšetkým na 
podnikateľské subjekty. Pre zvýšenie úrovne efektívnosti je potrebné zavádzať 
povinnosť využívania elektronického podpisu aj pri fyzických osobách. Zároveň sa 
v  rámci elektronizácie vynárajú možnosti využívania podpisovania formou 
biometrických údajov – odtlačok prsta, scan sietnice, scan tváre. Tieto formy sú už 
v dnešnej dobe často využívané mobilnými operátormi v podmienkach SR, ako aj 
bankovým sektorom. Výrobcovia mobilných zariadení ich aplikujú do väčšiny 
svojich zariadení, čo vytvára predpoklad na rýchlu a efektívnu implementáciu v 
procese verejnej správy, ako aj samotnej akceptácie z pohľadu širokej verejnosti 

ako konečného užívateľa. Slováci vnímajú odtlačky prstov a ďalšie metódy 
biometrického overovania ako bezpečnejšie a pohodlnejšie oproti tradičným 
metódam.

 Nesmieme zabúdať ani na poskytovanie relevantných a efektívnych údajov 
zo strany TTSK smerom k obyvateľom. V  súčasnosti sa za najefektívnejší spôsob 
šírenia informácii považuje informovanie prostredníctvom sociálnych sietí, resp. 
aplikačného rozhrania. Aplikačné rozhranie s  využívaním osobného konta 
vzťahujúceho sa na bytovú jednotku, resp. obyvateľa vytvára ideálny nástroj na 
poskytovanie a  získanie potrebných a  cielených informácii v  oboch smeroch. 
Obyvateľ by mal mať prístup k  údajom v  reálnom čase. Na druhej strane kraj 
získava údaje o  svojich obyvateľoch v  potrebnom množstve, môže vytvárať a 
modulovať poskytovanie služieb prostredníctvom aplikačného rozhrania, s cieľom 
budúceho komplexného outsourcingu poskytovaných služieb do on-line priestoru. 

 Príkladom dobrej a  zaužívanej praxe aj v  podmienkach SR sú technické 
riešenia spoločnosti MVI Technology, ktorá stojí za aplikačným rozhraním 
zameraným na regióny, ako aj jednotlivé mestá – ide o produkty CITIO a REGIO. 
Systém CITIO je spojovateľom, ktorý spojí mestský/obecný úrad s  obyvateľmi, 
podnikateľmi, turistami a študentmi.  Mesto, resp. obec získa ucelenú platformu, 
ktorá sa dá spustiť naraz, alebo je možné spúšťať ju postupne ako skladačku s 
maximálnym dôrazom na digitalizáciu procesov vo vnútri mesta, informovanosť a 
komunikáciu s ľuďmi, ktorí žijú v meste.  Občania si nájdu všetky životné situácie, 
informácie o úrade, majú aktuálne informácie o tom, čo robiť vo voľnom čase, vidia 
všetky projekty, môžu zaplatiť poplatky a  dane, komunikovať s  mestom a 
vyjadrovať svoj názor cez ankety, participatívny rozpočet, ak majú trvalé bydlisko v 
meste a môžu nahlásiť podnet na zlepšenie mesta prostredníctvom internetového 
portálu a mobilnej aplikácie. O dôležitých témach ich informujú push notifikácie, 
newsletter a rýchle správy.

 Na druhej strane platforma REGIO je postavená na najnovších technológi-
ach a skladá sa z niekoľkých modulových častí. Je možné ju nasadiť komplexne, 
postupne alebo niektoré časti napojiť na už existujúce riešenia. Krajská aplikácia 
pre občanov má v sebe funkcie, ktoré občan kraja využije v každodennom živote 
ako napríklad aktuality, podujatia, ktoré si môže vložiť do kalendára, nahlásenie 
podnetov pre zlepšenie svojho kraja, nájde si tam životné situácie, hlásenia, poho-
tovostné kontakty, získava personalizované notifikácie o témach, ktoré ho zaujíma-
jú a ak má občan trvalý pobyt, môže cez aplikáciu hlasovať a komunikovať s krajom 
pomocou modulu. Vyššie uvedené platformy REGIO a  CITIO je taktiež možné 
zosúladiť a prepojiť na mestskú, respektíve krajskú kartu občana prostredníctvom 
ktorej môžu občania využívať množstvo benefitov, používať ju ako platobnú kartu, 

V súčasnosti sú taktiež hlavnou témou rezervačné formuláre a ich funkčnosť v čase 
pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Cieľom rezervačných formulárov je 
minimalizovať zoskupovanie obyvateľstva na konkrétnom mieste, ktoré je 
spôsobené predovšetkým plošným testovaním. V 21. storočí v čase najvýraznejšieho 
rozkvetu využívania IKT s prepojením na uľahčovanie a zjednodušovanie procesov 
obyvateľstva, ako aj samospráv by sfunkčnenie rezervačného formuláru nemal 
predstavovať výrazný problém. Opak je však pravdou a  realita nám priniesla 
nekonečné pokusy spojené so sfunkčnením takýchto systémov, ako aj samotné 
prepojenie na systémy miest a obcí. Kľúčovým faktorom aj v tomto prípade ostáva 
nedostatočné využívanie dostupných dát a on-line riešení. 

Ako zefektívniť verejnú správu so zameraním na využívanie smart riešení v procese 
poskytovania služieb občanom a  získavania potrebných údajov s  cieľom ich 
následného využívania: 

1. Zvýšenie využívania elektronického podpisu fyzických a právnických osôb, 

2. Zavádzanie využívania biometrických údajov občanov, 

3. Implementácia  aplikačného rozhrania s  možnosťou využívania 
personalizovaného osobného konta obyvateľov, 

4. Poskytovanie informácií v  reálnom čase prostredníctvom využívania 
sociálnych sietí a on-line platforiem, 

5. Zavádzanie bezstykového vydávania potvrdení prostredníctvom využívania 
kioskov s cieľom zefektívniť využívanie ľudského kapitálu, 

6. Zavádzanie možnosti bezhotovostnej platby s ohľadom na štandardy 21. 
storočia – platba hodinkami, platba mobilom, platba otlačkom prsta,

7. Využívanie metód a  prvkov komunikácie s  občanmi založených na 
súčasných štandardoch s cieľom úplnej eliminácie listinnej komunikácie – 
on-line call, komunikácia prostredníctvom najvyužívanejších aplikačných 
rozhraní – WhatsApp, Messenger, Signal,

8. Zavádzanie možnosti on-line objednávania na konkrétny čas a úkon s 
cieľom eliminácie sústreďovania obyvateľstva na jednom mieste v súvislosti 
so šíriacim sa ochorením COVID-19.

Ďalšou z oblastí je oblasť zdravotníctva so zameraním predovšetkým na poskyto-
vanie ambulantnej zdravotnej  starostlivosti. Táto oblasť úzko súvisí s poskytovaním 
sociálnych služieb v DSS v rámci kraja.  V súčasnej dobe celosvetová prepojenosť 
prináša okrem benefitov aj nemalé riziká. Medzi hlavné patrí rýchle rozšírenie 

Z vyššie uvedeného grafického znázornenia výsledkov SWOT analýzy vyplýva, že pri 
vytvorení a implementácii krajskej aplikácie pre občanov TTSK by sa mala prijať a 
využiť stratégia spojenectva, a to z dôvodu, že  slabé stránky prevažujú nad silnými 
a zároveň  príležitosti prevládajú nad hrozbami z  externého prostredia. Takáto 
kombinácia vytvára ideálny predpoklad na použitie práve tohto typu stratégie.



3.1 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ BUDOVY a PRIESTRANSTVÁ

 Okrem viackrát spomínaných benefitov vyplývajúcich zo zavedenia smart 
riešení, nemôžeme zabúdať ani na ich ekologický zmysel. Práve sektor verejných a 
obytných budov predstavuje azda najväčší potenciál na znižovanie energetickej 
náročnosti, a naopak zvyšovanie energetickej efektívnosti s dôrazom na využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie.

Na prevádzku budov a zabezpečenie požadovaného vnútorného prostredia je totiž 
v Trnavskom samosprávnom kraji vynakladané najväčšie množstvo energie. 
Najvýznamnejší podiel na spotrebe energií a paralelne aj najväčšej produkcii 
skleníkového plynu CO2 dosahuje sektor budov na bývanie, ktoré však nie sú v 
kompetencii samosprávy, čím je zamedzená možnosť priameho ovplyvňovania 
procesov v týchto budovách. Absenciou tejto kompetencie tak nedokážeme 
zredukovať spotrebu energií v budovách na bývanie, a teda ani navrhnúť či 
realizovať akékoľvek efektívne opatrenia na znižovanie spotreby a úspory emisií CO2 
pomocou smart riešení. 

Naopak, medzi objekty v  správe či zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja patria školské zariadenia (127), domovy sociálnych služieb (50), 
budovy z kategórie administratívy (22), kultúrne zariadenia (11) a múzeá a galérie 
(22). Z  komplexnej analýzy technického stavu jednotlivých objektov vyplýva, že 
väčšina z nich bola postavená a odovzdaná do užívania ešte v 70.-tych až 80.-tych 
rokoch minulého storočia. Ich technický stav je tak po desiatkach rokov užívania 
nevyhovujúci a vyžaduje si častokrát rozsiahle rekonštrukcie vo forme zateplenia 
obvodového plášťa a/alebo zateplenia strešného plášťa. Vo všetkých typoch budov 
krajskej samosprávy sa ešte aj dnes nájdu objekty, ktoré si vyžadujú dokonca 
základnú výmenu otvorových konštrukcií, čím možno opätovne dosiahnuť 
významné úspory energií a celkovo zníženie emisií CO₂.

V sektore budov ako prvej z kľúčových oblastí by sa mali v prvom rade vytvoriť 
také podmienky, ktoré by znížili spotrebu primárnej energie na vykurovanie, 
chladenie či vetranie, a to zapojením a zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov 
energie. S  ohľadom na platnú úpravu legislatívy sa musí už jednoznačne 
podporovať výlučne výstavba či rekonštrukcia budov v kontexte nízkej 
energetickej náročnosti a s minimálnym dopadom na životné prostredie. 
Rovnako by sa mali zlepšiť vykurovacie systémy a  celkové tepelno-technické 
vlastnosti stavebných objektov.

Táto oblasť intervencie je veľmi dobre aplikovateľná pre uplatnenie smart riešení so 
zameraním na zlepšenie hospodárnosti budov formou zateplenia striech či stien, 
kde je možné a potrebné využiť merače, ktoré by merali teplotu vzduchu a podľa 

zdroj: unsplash.com

nej aj nastavovali vnútorné vykuro-
vanie. Merače by rovnako mohli 
regulovať teplo na základe obsade-
nosti, napr. počas víkendov, voľných 
dní či súčasných prácach z domu. 
Pre účely zabezpečenia kvalitného 
vetrania budov, a zároveň udržania 
komfortnej interiérovej teploty je 
vysoko odporúčaný inštalovaný 
systém riadeného vetrania s  reku-
peráciou tepla. Rovnako sa v súvis-
losti so zavádzaním prvkov zelenej 
infraštruktúry ponúka priestor na 
pokrytie striech budov solárnymi 
panelmi, vďaka ktorým dôjde k 
čiastočnej náhrade spotrebováva-
nej energie z obnoviteľného zdroja. 
Práve súbory takýchto opatrení 
budú znižovať negatívny dopad na 
životné prostredie a prispejú k rea-
lizácii cieľa dekarbonizácie a celko-
vého zníženia emisií CO₂ do roku 
2030 o minimálne 40 %.

Vo svetle dnešných ekologických 
trendov sa v  prípade výstavby 
nových potenciálnych objektov 
alebo aj rekonštrukcií súčasných 
budov v  správe TTSK rovnako 
odporúčame inšpirovať tzv. pasív-
nym štandardom. Budovy v pasív-
nom štandarde sú energeticky 
nenáročné a  vyznačujú sa predo-
všetkým tým, že na udržanie kom-
fortnej teploty vo vnútri stavby v 
každom ročnom období nie je v 
princípe potrebné využívať klimati-
záciu resp. vykurovanie. Referenčná 
hodnota spotreby pre zriedkavú 
potrebu dokurovania by nemala 
presiahnuť 15 kWh/m2 za rok. 
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Táto hodnota tak predstavuje len niečo okolo 10 % spotreby na kúrenie v prípade 
klasickej stavby. Pasívny štandard teda výrazným spôsobom znižuje spotrebu 
energie. Predmetná energetická efektívnosť je docielená implementáciou viacerých 
opatrení, z ktorých spomenieme napríklad:

∙ efektívnejšie využitie slnečných lúčov pre účely vykurovania budovy 
prostredníctvom správneho polohovania budovy a  vhodného umiestnenia 
okien;

∙ zamedzenie výkyvov teploty vo vnútri budovy zvolením vhodného typu izolácie,  
ktorá umožňuje, aby v lete bolo vo vnútri dostatočne chladno, a naopak v zime 
príjemne teplo;

∙ umiestnenie solárnych panelov na streche budovy s cieľom získavania energie 
zo slnečného žiarenia na ohrev vody, prevádzku elektrických spotrebičov a pod.;

∙ zavedenie inteligentného ventilačného systému, v rámci ktorého nedochádza k 
únikom tepla a ktorý zároveň zabezpečuje prísun čerstvého vzduchu.

3.1.2 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE

Súčasťou energetického manažmentu by mala byť taktiež optimalizácia 
nákladov za správu a  prevádzku verejného osvetlenia formou modernizácie 
verejného osvetlenia zameraného na nové technológie znižujúce prevádzkové 
náklady, tepelné emisie a  straty. Keďže Trnavský samosprávny kraj nie je 
prevádzkovateľom verejného osvetlenia, jeho modernizácia by mala smerovať 
predovšetkým do objektov administratívnych budov, školských areálov a  ďalších 
zariadení v správe kraja.

Pre začiatok si ale zadefinujme pojem osvetľovacia sústava, pretože, ak hovoríme o 
verejnom osvetlení, máme na mysli súbor prvkov, ktorý tvoria svietidlá, podporné a 
nosné prvky, elektrický rozvod, rozvádzače a  v  neposlednom rade aj ovládací 
systém. Všeobecne môžeme konštatovať, že vo väčšine prípadov osvetľovacích 
sústav miest a  obcí na území Trnavského samosprávneho kraja sú používané 
svietidlá, ktorých technologická úroveň je dnes už dávno prekonaná a je možné 
ich nahradiť efektívnejšími zdrojmi so zvýšenou kvalitou osvetlenia. Zastaralé 
osvetľovacie sústavy, ktoré sú častokrát na sklonku svojej životnosti sa okrem ich 
nehospodárnej prevádzky vyznačujú aj neefektívnym smerovaním svetelného 
toku či v mnohých prípadoch znečistením polykarbonátových krytov, čím sa opäť 
výrazným spôsobom znižuje ich efektivita. Samozrejme, nájdu sa aj svetlé výnimky, 
prevažne v uliciach krajského a okresných miest, prípadne vybraných obcí, ktorých 
čiastočná modernizácia verejného osvetlenia bola v minulom období podporená 
financovaním z  európskych štrukturálnych a  investičných fondov (napr. Holice, 
Horná Potôň, Červeník, Malženice, Dubovany, Borský Svätý Jur a mnoho ďalších). Tu 
zas vidíme nevýhodu v podobe čiastočného osádzania LED svietidiel v ich nesúrodej 
farbe, kedy studená biela nekorešponduje s  farbou ostatných svietidiel, čím je do 
istej miery narušený vizuálny komfort. V  rámci nami vykonaného prieskumu 
zavádzania moderného a úsporného LED osvetlenia sme sa vo viacerých prípadoch 
stretli aj s  negatívnymi postrehmi občanov v  zmysle rušivého vplyvu zosilnenej 
intenzity nových svetelných zdrojov v nočných hodinách. Daný problém by mal byť 
odstránený práve zavádzaním inteligentných riešení, ktoré si priblížime v ďalšej časti 
tejto podkapitoly.

Ak hovoríme o  modernizácii verejného osvetlenia resp. jeho sústavy, je potrebné 
uvažovať v dvoch technických rovinách. Prvou z nich sú infraštruktúrne investície, 
ktorých cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľnú službu verejnosti v podobe verejného 
osvetlenia a ktoré sú nevyhnutné na udržanie správnej a optimálnej funkčnosti celej 
sústavy verejného osvetlenia. Investície sú v  tomto prípade smerované do 
infraštruktúry osvetľovacej sústavy (stožiare, vedenia, rozvádzače) a modernizácia 
týchto prvkov nepredstavuje zvýšenie energetickej efektívnosti, prípadne je len 

zanedbateľná, avšak napríklad výmena skorodovaných stožiarov, obzvlášť tých  v 
havarijnom stave, za žiarovo zinkované nielen predĺži ich životnosť, ale odvráti taktiež 
stále hroziace riziko pádu stožiaru či zásahu elektrickým prúdom v rámci aktuálne 
nevyhovujúceho technického stavu. Zanedbateľný nie je ani vek podzemných 
káblov, ktorý je zvyčajne zhodný s vekom stožiarov, nakoľko tie boli predmetom 
výstavby v rovnakom období. V  prípade potreby výmeny starých káblov 
podzemného vedenia vysokého napätia sa jednoznačne odporúča aj uloženie 
chráničiek pre budúce zafúknutie optických káblov. Vplyvom poveternostných 
podmienok a  tepelných rozťažností sa častokrát znehodnocuje aj vodivý spoj v 
prípade nadzemných káblových rozvodov, čo ma za následok opakované poruchy 
na sústave verejného osvetlenia, ktorých identifikáciu a odstránenie považujeme za 
ďalšie časové a finančné straty.

To, čo nás bude z  pohľadu zavádzania inteligentných riešení väčšmi zaujímať, je 
druhá skupina investícií zameraných celkovo na zvýšenie energetickej efektívnosti 
(svetelné zdroje, svietidlá, systém riadenia) vrátane využitia tzv. chrbtice 
verejného osvetlenia ako sekundárnej dátovej siete.  

V  prvom kroku je potrebné čo najskôr vymeniť všetky zostávajúce svietidlá s 
ortuťovými výbojkami, nakoľko ortuťové výbojky už v  súčasnosti patria medzi 
najmenej hospodárne svetelné zdroje vo verejnom osvetlení. Prevažná väčšina 
svietidiel s ortuťovými výbojkami je parkového typu, s difúzorom guľového tvaru. 
Tieto svietidlá slúžia na osvetlenie parkových oblastí, námestí a iných spevnených 
plôch, komunikácií pre chodcov a výnimočne aj niektorých komunikácií s 
motorizovanou dopravou. Pri zameraní na ďalší segment svietidiel, kde môžeme 
dosiahnuť významných úspor, je určite výmena všetkých svietidiel so sodíkovými 
výbojkami do 70 W na existujúcich svetelných miestach. Alternatívou pre výmenu 
oboch zastaraných typov osvetlení je moderné LED osvetlenie s  menovitou 
životnosťou až 20 rokov. Pred výmenou svietidiel je zároveň potrebné zvážiť aj 
technický stav jednotlivých oceľových, betónových či dokonca niekde ešte aj 
drevených stožiarov a ich prípadnú výmenu v  zmysle vyššie uvedeného 
infraštruktúrneho opatrenia. Pri eventuálnom inštalovaní nových 
oceľových/pozinkovaných stožiarov treba zvážiť ich umiestnenie a počet tak, aby 
spolu s príkonom a optikou svietidiel vytvorili optimálne rozloženie a využitie 
svetelného toku. V prípade výmeny väčšieho množstva svetelných stožiarov by mala 
ich nová inštalácia podliehať svetelno-technickým meraniam a skúškam za účelom 
lepšieho a efektívnejšieho využitie svetelného toku s menšími stratami.

Neodmysliteľnou súčasťou modernizácie každej osvetľovacej sústavy verejného 
osvetlenia v podmienkach konceptu smart city je jeho adaptívne riadenie. Riadenie 
osvetlenia môže priniesť dodatočné úspory energie obmedzením času svietenia a 

úrovne osvetlenia v súlade s aktuálnymi potrebami. V prvom rade je to čas 
prevádzky osvetlenia, kde čas zapnutia a vypnutia má byť prispôsobený úrovni 
denného svetla (t.j. po západe a pred východom slnka) s ohľadom na úrovne 
osvetlenia vyžadované pre príslušné triedy osvetlenia na základe súčasných 
platných noriem. Druhá rovina adaptívneho riadenia by mala brať v  úvahu 
stmievanie osvetlenia v čase zníženej intenzity premávky. V dnešnej dobe nám už 
trh ponúka mnohé uplatniteľné platformy inštalovania LED osvetlenia  za pomoci 
inteligentného riadenia vďaka zabudovaným snímačom či modulom. Spomedzi 
úspešne etablovaných platforiem spomenieme SEAK (Barcelona, Tel Aviv, Východná 
- SR) alebo napríklad City Touch, ktorého služby využíva aj okresné mesto Hlohovec. 
To v rokoch 2015 až 2018 v rámci modernizácie verejného osvetlenia namontovalo 
2542 LED svietidiel s inteligentným riadiacim systémom, vďaka čomu sa vyšplhala 
úspora elektrickej energie až na viac ako 50 %.

V prípade plne funkčného SEAK online riadenia osvetlenia v meste je potrebné mať 
v existujúcej sieti použité  demodulátory (prijímače) v svietidlách a modulátory 
(vysielače) v elektrických rozvádzačoch. SEAK SMART je spoľahlivý systém riadenia 
osvetlenia, ktorý využíva na komunikáciu existujúce 230 V napájacie vedenie. Okrem 
osvetlenia je riadiaci systém možné prepojiť aj s nabíjačkami pre elektrické vozidlá a 
inými IoT zariadeniami.

Technická infrašturktúra - Vonkajšie osvetlenie

Princíp inteligentného riadenia funguje nasledovne: 

Aby mohlo svietidlo prijímať príkazy zasielané po napájacej sieti, musí každé 
svietidlo obsahovať SEAK demodulátor. Demodulátor je inštalovaný vo vnútri alebo 
na vrchu svietidiel (zásuvka NEMA) a pripojený k ovládaču LED. Riadiaca jednotka 
LUMiMASTER poskytuje vzdialenú správu a zabezpečovanie diagnostických funkcií 
v systéme. Má dve samostatné linky RS485 na komunikáciu s elektromerom a IO 
modulmi. Každá powerline linka, na ktorej sú pripojené svietidlá, musí obsahovať aj 
modulačnú jednotku. V ponuke je niekoľko modelov v závislosti od úrovne max. 
prúdu. V rozvodnej skrini môžu byť kombinované podľa potreby viaceré modulačné 
jednotky. Komplexné inteligentné riadenie verejného osvetlenia prebieha 
prostredníctvom užívateľskej aplikácie StreetLite, ktorú je možné používať v 
cloude. Pre riadenie osvetlenia nie je potrebná žiadna inštalácia, vyžaduje sa len 
webový prehliadač. Pomocou aplikácie je pre užívateľa možné:

∙ definovať logické skupiny svietidiel v rámci celého mesta 

∙ nastavovať harmonogram stmievania podľa určeného času alebo západu a 
východu slnka 

∙ nastavovať úroveň intenzity osvetlenia pre určené mesto individuálne alebo 
po skupinách 

∙ kontrolovať status jednotlivých svietidiel 

∙ získať správy o spotrebe a úsporách

Kombináciou výmeny starých typov svietidiel za nové moderné LED svietidlá s 
využitím ich inteligentného riadenia by sme miestami mohli dosiahnuť úsporu 
elektrickej energie až na úrovni 50 %.

Využívanie platforiem IoT sa dá dnes už využiť na rôznych úrovniach heterogénnych 
objektov, ktoré umožňujú automatizovanie bežných aktivít. Prostredníctvom trans-
formácie bežných aktivít do dát a informácií spolu s prepojením na technológie IoT 
je možné využiť internet na široké poskytovanie služieb prostredníctvom webového 
rozhrania. Možností je neúrekom:  okrem prezentovanej možnosti  verejného osvet-
lenia schopného plynule meniť intenzitu osvetlenia, vedia inteligentné lampy okoloi-
dúcim ponúknuť obsah na stiahnutie alebo online prehliadanie; vybavené sú tiež 
snímačmi na meranie hustoty premávky v prípade počtu chodcov či rôznymi mete-
orologickými senzormi za účelom detekovania nepriaznivej smogovej situácie v 
mestách. Samozrejme, prioritou zostáva primárne šetrenie energie a bezpečnosť 
obyvateľstva. Úspora elektrickej energie sa dosiahne na základe výmeny menej 

efektívnych zdrojov svietenia za úsporné LED zdroje svietenia s možnosťou regulácie 
výkonu jednotlivých svietidiel. Odhaduje sa, že využívanie foriem inteligentného 
osvetlenia dokáže znížiť spotrebu energie na osvetlenie až o 45 %. Konkrétne vyčís-
lenie úspory bude samozrejme závisieť od východiskového technického stavu 
verejného osvetlenia v jednotlivých mestách a obciach na území kraja a špecifiká-
cie ich smart využitia do budúcna. Na druhej strane, paralelná inštalácia bezpeč-
nostných kamier na kritických miestach dokáže preukázateľne zredukovať kriminali-
tu a eliminovať riziko potenciálnych hrozieb v podobe verejných incidentov. Pridaná 
hodnota inteligentných lámp, na ktorú prudko tlačí inovatívna doba 21. storočia, 
spočíva v možnosti ich využitia ako sekundárnej dátovej siete v podobe verejných 
prístupových bodov na wifi pripojenie pre obyvateľov miest a obcí Trnavského 
samosprávneho kraja či vyššie uvádzaného rôznorodého monitorovania – od voľ-
ných parkovací miest (napr. v kombinácii s overeným softvérom ParkDots), kvality 
ovzdušia (napr. EnviTech, Antik), zberu odpadov v  reálnom čase až po celkovú 
dopravnú situáciu na križovatkách ciest. Nespornými výhodami, ktoré hovoria v 
prospech ich viacúrovňového využitia, sú najmä rozsiahla vybudovaná infraštruktúra 
a dostupný monitoring z prehľadnej a bezpečnej vzdialenosti. Umiestnenie kamero-
vých zariadení a ďalších snímačov v značných výškach zaručeným spôsobom elimi-
nuje ich možné poškodenie či odcudzenie.

Budúcnosťou inteligentného verejného osvetlenia v  Trnavskom samosprávnom 
kraji by mali byť aj integrované nabíjacie stanice pre elektromobily. Takýmto šikov-
ným spôsobom by sa opäť vedela využiť všadeprítomná sieť verejného osvetlenia, 
kedy nie je nutné kvôli nabíjačkám rozkopávať celé ulice. Pre technickú ilustráciu si 
opäť pomôžeme inteligentným riešením SEAK, za ktoré boli autori ocenení na 
výstave Urbis Smart City 2018 zlatou medailou za najinovatívnejší produkt. V zásade 
nám toto riešenie ponúka 3 možnosti využívania nabíjačiek: konektor integrovaný 
do stĺpu verejného osvetlenia; samostatný stĺpik (jeden alebo dva konektory) alebo 
inštaláciu nástennej EV nabíjačky.

Nabíjačky pre autá namontované na stĺpoch verejného osvetlenia komunikujú so 
systémom riadenia SEAK SMART CITY a zisťujú dostupnú kapacitu pre nabíjanie 
áut. Počas dňa zostane osvetlenie v uliciach v pohotovostnom režime pod 
elektrickým napätím a celá kapacita je tak k dispozícii pre autá. V noci sa časť 
kapacity použije na svietenie, zvyšok pre autá. Inteligentným stmievaním svetla (v 
časoch a na miestach, kde nie je potrebná 100% intenzita po celú noc) sa ešte viac 
zvyšuje kapacita, ktorú môžeme dodať do vozidiel. Čo je dôležité, systém spotrebu 
svetiel a áut automaticky reguluje.

Všetky navrhované funkcionality inteligentného verejného osvetlenia sú 
vzhľadom na ich potenciálne významný prínos pre obyvateľov miest a obcí, ako 
aj samosprávu kraja vysoko odporúčané.

VÍZIU ENERGETICKY ÚSPORNÝCH A UDRŽATEĽNÝCH SMART RIEŠENÍ TÝKAJÚCICH 
SA VEREJNÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE TTSK je možné v  dlhodobom horizonte 
dosiahnuť nasledovným vhodným mixom postupov a opatrení:

∙ realizácia budúcich rekonštrukčných prác či výstavba nových stavebných 
objektov s ohľadom na dodržanie tzv. pasívneho štandardu

∙ zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (napr. pokrytím striech 
budov solárnymi panelmi či inštaláciou malých fotovoltaických elektrární na 
strechách priľahlých budov)

∙ inštalácia systému riadeného vetrania s rekuperáciou tepla do jednotlivých 
zariadení v správe kraja

∙ zavedenie energetického manažmentu jednotlivých budov s  využitím 
metódy „smart metering“ za pomoci využívania a predikcií dát zo Smart Grid 
systému 

∙ modernizácia verejného osvetlenia zameraného na nové technológie s 
pridanými hodnotami ich využitia pre občanov, akými sú: integrované 
nabíjacie stanice pre elektromobily, wifi pripojenie, inštalované snímače 
monitorovania kvality ovzdušia (po vzore Barcelony), kamerové vybavenie 
zabezpečujúce bezproblémovú parkovaciu politiku i  bezpečný verejný 
priestor.



3.1 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ BUDOVY a PRIESTRANSTVÁ

 Okrem viackrát spomínaných benefitov vyplývajúcich zo zavedenia smart 
riešení, nemôžeme zabúdať ani na ich ekologický zmysel. Práve sektor verejných a 
obytných budov predstavuje azda najväčší potenciál na znižovanie energetickej 
náročnosti, a naopak zvyšovanie energetickej efektívnosti s dôrazom na využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie.

Na prevádzku budov a zabezpečenie požadovaného vnútorného prostredia je totiž 
v Trnavskom samosprávnom kraji vynakladané najväčšie množstvo energie. 
Najvýznamnejší podiel na spotrebe energií a paralelne aj najväčšej produkcii 
skleníkového plynu CO2 dosahuje sektor budov na bývanie, ktoré však nie sú v 
kompetencii samosprávy, čím je zamedzená možnosť priameho ovplyvňovania 
procesov v týchto budovách. Absenciou tejto kompetencie tak nedokážeme 
zredukovať spotrebu energií v budovách na bývanie, a teda ani navrhnúť či 
realizovať akékoľvek efektívne opatrenia na znižovanie spotreby a úspory emisií CO2 
pomocou smart riešení. 

Naopak, medzi objekty v  správe či zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja patria školské zariadenia (127), domovy sociálnych služieb (50), 
budovy z kategórie administratívy (22), kultúrne zariadenia (11) a múzeá a galérie 
(22). Z  komplexnej analýzy technického stavu jednotlivých objektov vyplýva, že 
väčšina z nich bola postavená a odovzdaná do užívania ešte v 70.-tych až 80.-tych 
rokoch minulého storočia. Ich technický stav je tak po desiatkach rokov užívania 
nevyhovujúci a vyžaduje si častokrát rozsiahle rekonštrukcie vo forme zateplenia 
obvodového plášťa a/alebo zateplenia strešného plášťa. Vo všetkých typoch budov 
krajskej samosprávy sa ešte aj dnes nájdu objekty, ktoré si vyžadujú dokonca 
základnú výmenu otvorových konštrukcií, čím možno opätovne dosiahnuť 
významné úspory energií a celkovo zníženie emisií CO₂.

V sektore budov ako prvej z kľúčových oblastí by sa mali v prvom rade vytvoriť 
také podmienky, ktoré by znížili spotrebu primárnej energie na vykurovanie, 
chladenie či vetranie, a to zapojením a zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov 
energie. S  ohľadom na platnú úpravu legislatívy sa musí už jednoznačne 
podporovať výlučne výstavba či rekonštrukcia budov v kontexte nízkej 
energetickej náročnosti a s minimálnym dopadom na životné prostredie. 
Rovnako by sa mali zlepšiť vykurovacie systémy a  celkové tepelno-technické 
vlastnosti stavebných objektov.

Táto oblasť intervencie je veľmi dobre aplikovateľná pre uplatnenie smart riešení so 
zameraním na zlepšenie hospodárnosti budov formou zateplenia striech či stien, 
kde je možné a potrebné využiť merače, ktoré by merali teplotu vzduchu a podľa 

nej aj nastavovali vnútorné vykuro-
vanie. Merače by rovnako mohli 
regulovať teplo na základe obsade-
nosti, napr. počas víkendov, voľných 
dní či súčasných prácach z domu. 
Pre účely zabezpečenia kvalitného 
vetrania budov, a zároveň udržania 
komfortnej interiérovej teploty je 
vysoko odporúčaný inštalovaný 
systém riadeného vetrania s  reku-
peráciou tepla. Rovnako sa v súvis-
losti so zavádzaním prvkov zelenej 
infraštruktúry ponúka priestor na 
pokrytie striech budov solárnymi 
panelmi, vďaka ktorým dôjde k 
čiastočnej náhrade spotrebováva-
nej energie z obnoviteľného zdroja. 
Práve súbory takýchto opatrení 
budú znižovať negatívny dopad na 
životné prostredie a prispejú k rea-
lizácii cieľa dekarbonizácie a celko-
vého zníženia emisií CO₂ do roku 
2030 o minimálne 40 %.

Vo svetle dnešných ekologických 
trendov sa v  prípade výstavby 
nových potenciálnych objektov 
alebo aj rekonštrukcií súčasných 
budov v  správe TTSK rovnako 
odporúčame inšpirovať tzv. pasív-
nym štandardom. Budovy v pasív-
nom štandarde sú energeticky 
nenáročné a  vyznačujú sa predo-
všetkým tým, že na udržanie kom-
fortnej teploty vo vnútri stavby v 
každom ročnom období nie je v 
princípe potrebné využívať klimati-
záciu resp. vykurovanie. Referenčná 
hodnota spotreby pre zriedkavú 
potrebu dokurovania by nemala 
presiahnuť 15 kWh/m2 za rok. 

Táto hodnota tak predstavuje len niečo okolo 10 % spotreby na kúrenie v prípade 
klasickej stavby. Pasívny štandard teda výrazným spôsobom znižuje spotrebu 
energie. Predmetná energetická efektívnosť je docielená implementáciou viacerých 
opatrení, z ktorých spomenieme napríklad:

∙ efektívnejšie využitie slnečných lúčov pre účely vykurovania budovy 
prostredníctvom správneho polohovania budovy a  vhodného umiestnenia 
okien;

∙ zamedzenie výkyvov teploty vo vnútri budovy zvolením vhodného typu izolácie,  
ktorá umožňuje, aby v lete bolo vo vnútri dostatočne chladno, a naopak v zime 
príjemne teplo;

∙ umiestnenie solárnych panelov na streche budovy s cieľom získavania energie 
zo slnečného žiarenia na ohrev vody, prevádzku elektrických spotrebičov a pod.;

∙ zavedenie inteligentného ventilačného systému, v rámci ktorého nedochádza k 
únikom tepla a ktorý zároveň zabezpečuje prísun čerstvého vzduchu.

zdroj: unsplash.com
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3.1.2 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE

Súčasťou energetického manažmentu by mala byť taktiež optimalizácia 
nákladov za správu a  prevádzku verejného osvetlenia formou modernizácie 
verejného osvetlenia zameraného na nové technológie znižujúce prevádzkové 
náklady, tepelné emisie a  straty. Keďže Trnavský samosprávny kraj nie je 
prevádzkovateľom verejného osvetlenia, jeho modernizácia by mala smerovať 
predovšetkým do objektov administratívnych budov, školských areálov a  ďalších 
zariadení v správe kraja.

Pre začiatok si ale zadefinujme pojem osvetľovacia sústava, pretože, ak hovoríme o 
verejnom osvetlení, máme na mysli súbor prvkov, ktorý tvoria svietidlá, podporné a 
nosné prvky, elektrický rozvod, rozvádzače a  v  neposlednom rade aj ovládací 
systém. Všeobecne môžeme konštatovať, že vo väčšine prípadov osvetľovacích 
sústav miest a  obcí na území Trnavského samosprávneho kraja sú používané 
svietidlá, ktorých technologická úroveň je dnes už dávno prekonaná a je možné 
ich nahradiť efektívnejšími zdrojmi so zvýšenou kvalitou osvetlenia. Zastaralé 
osvetľovacie sústavy, ktoré sú častokrát na sklonku svojej životnosti sa okrem ich 
nehospodárnej prevádzky vyznačujú aj neefektívnym smerovaním svetelného 
toku či v mnohých prípadoch znečistením polykarbonátových krytov, čím sa opäť 
výrazným spôsobom znižuje ich efektivita. Samozrejme, nájdu sa aj svetlé výnimky, 
prevažne v uliciach krajského a okresných miest, prípadne vybraných obcí, ktorých 
čiastočná modernizácia verejného osvetlenia bola v minulom období podporená 
financovaním z  európskych štrukturálnych a  investičných fondov (napr. Holice, 
Horná Potôň, Červeník, Malženice, Dubovany, Borský Svätý Jur a mnoho ďalších). Tu 
zas vidíme nevýhodu v podobe čiastočného osádzania LED svietidiel v ich nesúrodej 
farbe, kedy studená biela nekorešponduje s  farbou ostatných svietidiel, čím je do 
istej miery narušený vizuálny komfort. V  rámci nami vykonaného prieskumu 
zavádzania moderného a úsporného LED osvetlenia sme sa vo viacerých prípadoch 
stretli aj s  negatívnymi postrehmi občanov v  zmysle rušivého vplyvu zosilnenej 
intenzity nových svetelných zdrojov v nočných hodinách. Daný problém by mal byť 
odstránený práve zavádzaním inteligentných riešení, ktoré si priblížime v ďalšej časti 
tejto podkapitoly.

Ak hovoríme o  modernizácii verejného osvetlenia resp. jeho sústavy, je potrebné 
uvažovať v dvoch technických rovinách. Prvou z nich sú infraštruktúrne investície, 
ktorých cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľnú službu verejnosti v podobe verejného 
osvetlenia a ktoré sú nevyhnutné na udržanie správnej a optimálnej funkčnosti celej 
sústavy verejného osvetlenia. Investície sú v  tomto prípade smerované do 
infraštruktúry osvetľovacej sústavy (stožiare, vedenia, rozvádzače) a modernizácia 
týchto prvkov nepredstavuje zvýšenie energetickej efektívnosti, prípadne je len 

zanedbateľná, avšak napríklad výmena skorodovaných stožiarov, obzvlášť tých  v 
havarijnom stave, za žiarovo zinkované nielen predĺži ich životnosť, ale odvráti taktiež 
stále hroziace riziko pádu stožiaru či zásahu elektrickým prúdom v rámci aktuálne 
nevyhovujúceho technického stavu. Zanedbateľný nie je ani vek podzemných 
káblov, ktorý je zvyčajne zhodný s vekom stožiarov, nakoľko tie boli predmetom 
výstavby v rovnakom období. V  prípade potreby výmeny starých káblov 
podzemného vedenia vysokého napätia sa jednoznačne odporúča aj uloženie 
chráničiek pre budúce zafúknutie optických káblov. Vplyvom poveternostných 
podmienok a  tepelných rozťažností sa častokrát znehodnocuje aj vodivý spoj v 
prípade nadzemných káblových rozvodov, čo ma za následok opakované poruchy 
na sústave verejného osvetlenia, ktorých identifikáciu a odstránenie považujeme za 
ďalšie časové a finančné straty.

To, čo nás bude z  pohľadu zavádzania inteligentných riešení väčšmi zaujímať, je 
druhá skupina investícií zameraných celkovo na zvýšenie energetickej efektívnosti 
(svetelné zdroje, svietidlá, systém riadenia) vrátane využitia tzv. chrbtice 
verejného osvetlenia ako sekundárnej dátovej siete.  

V  prvom kroku je potrebné čo najskôr vymeniť všetky zostávajúce svietidlá s 
ortuťovými výbojkami, nakoľko ortuťové výbojky už v  súčasnosti patria medzi 
najmenej hospodárne svetelné zdroje vo verejnom osvetlení. Prevažná väčšina 
svietidiel s ortuťovými výbojkami je parkového typu, s difúzorom guľového tvaru. 
Tieto svietidlá slúžia na osvetlenie parkových oblastí, námestí a iných spevnených 
plôch, komunikácií pre chodcov a výnimočne aj niektorých komunikácií s 
motorizovanou dopravou. Pri zameraní na ďalší segment svietidiel, kde môžeme 
dosiahnuť významných úspor, je určite výmena všetkých svietidiel so sodíkovými 
výbojkami do 70 W na existujúcich svetelných miestach. Alternatívou pre výmenu 
oboch zastaraných typov osvetlení je moderné LED osvetlenie s  menovitou 
životnosťou až 20 rokov. Pred výmenou svietidiel je zároveň potrebné zvážiť aj 
technický stav jednotlivých oceľových, betónových či dokonca niekde ešte aj 
drevených stožiarov a ich prípadnú výmenu v  zmysle vyššie uvedeného 
infraštruktúrneho opatrenia. Pri eventuálnom inštalovaní nových 
oceľových/pozinkovaných stožiarov treba zvážiť ich umiestnenie a počet tak, aby 
spolu s príkonom a optikou svietidiel vytvorili optimálne rozloženie a využitie 
svetelného toku. V prípade výmeny väčšieho množstva svetelných stožiarov by mala 
ich nová inštalácia podliehať svetelno-technickým meraniam a skúškam za účelom 
lepšieho a efektívnejšieho využitie svetelného toku s menšími stratami.

Neodmysliteľnou súčasťou modernizácie každej osvetľovacej sústavy verejného 
osvetlenia v podmienkach konceptu smart city je jeho adaptívne riadenie. Riadenie 
osvetlenia môže priniesť dodatočné úspory energie obmedzením času svietenia a 

úrovne osvetlenia v súlade s aktuálnymi potrebami. V prvom rade je to čas 
prevádzky osvetlenia, kde čas zapnutia a vypnutia má byť prispôsobený úrovni 
denného svetla (t.j. po západe a pred východom slnka) s ohľadom na úrovne 
osvetlenia vyžadované pre príslušné triedy osvetlenia na základe súčasných 
platných noriem. Druhá rovina adaptívneho riadenia by mala brať v  úvahu 
stmievanie osvetlenia v čase zníženej intenzity premávky. V dnešnej dobe nám už 
trh ponúka mnohé uplatniteľné platformy inštalovania LED osvetlenia  za pomoci 
inteligentného riadenia vďaka zabudovaným snímačom či modulom. Spomedzi 
úspešne etablovaných platforiem spomenieme SEAK (Barcelona, Tel Aviv, Východná 
- SR) alebo napríklad City Touch, ktorého služby využíva aj okresné mesto Hlohovec. 
To v rokoch 2015 až 2018 v rámci modernizácie verejného osvetlenia namontovalo 
2542 LED svietidiel s inteligentným riadiacim systémom, vďaka čomu sa vyšplhala 
úspora elektrickej energie až na viac ako 50 %.

V prípade plne funkčného SEAK online riadenia osvetlenia v meste je potrebné mať 
v existujúcej sieti použité  demodulátory (prijímače) v svietidlách a modulátory 
(vysielače) v elektrických rozvádzačoch. SEAK SMART je spoľahlivý systém riadenia 
osvetlenia, ktorý využíva na komunikáciu existujúce 230 V napájacie vedenie. Okrem 
osvetlenia je riadiaci systém možné prepojiť aj s nabíjačkami pre elektrické vozidlá a 
inými IoT zariadeniami.

Technická infrašturktúra - Vonkajšie osvetlenie

Princíp inteligentného riadenia funguje nasledovne: 

Aby mohlo svietidlo prijímať príkazy zasielané po napájacej sieti, musí každé 
svietidlo obsahovať SEAK demodulátor. Demodulátor je inštalovaný vo vnútri alebo 
na vrchu svietidiel (zásuvka NEMA) a pripojený k ovládaču LED. Riadiaca jednotka 
LUMiMASTER poskytuje vzdialenú správu a zabezpečovanie diagnostických funkcií 
v systéme. Má dve samostatné linky RS485 na komunikáciu s elektromerom a IO 
modulmi. Každá powerline linka, na ktorej sú pripojené svietidlá, musí obsahovať aj 
modulačnú jednotku. V ponuke je niekoľko modelov v závislosti od úrovne max. 
prúdu. V rozvodnej skrini môžu byť kombinované podľa potreby viaceré modulačné 
jednotky. Komplexné inteligentné riadenie verejného osvetlenia prebieha 
prostredníctvom užívateľskej aplikácie StreetLite, ktorú je možné používať v 
cloude. Pre riadenie osvetlenia nie je potrebná žiadna inštalácia, vyžaduje sa len 
webový prehliadač. Pomocou aplikácie je pre užívateľa možné:

∙ definovať logické skupiny svietidiel v rámci celého mesta 

∙ nastavovať harmonogram stmievania podľa určeného času alebo západu a 
východu slnka 

∙ nastavovať úroveň intenzity osvetlenia pre určené mesto individuálne alebo 
po skupinách 

∙ kontrolovať status jednotlivých svietidiel 

∙ získať správy o spotrebe a úsporách

Kombináciou výmeny starých typov svietidiel za nové moderné LED svietidlá s 
využitím ich inteligentného riadenia by sme miestami mohli dosiahnuť úsporu 
elektrickej energie až na úrovni 50 %.

Využívanie platforiem IoT sa dá dnes už využiť na rôznych úrovniach heterogénnych 
objektov, ktoré umožňujú automatizovanie bežných aktivít. Prostredníctvom trans-
formácie bežných aktivít do dát a informácií spolu s prepojením na technológie IoT 
je možné využiť internet na široké poskytovanie služieb prostredníctvom webového 
rozhrania. Možností je neúrekom:  okrem prezentovanej možnosti  verejného osvet-
lenia schopného plynule meniť intenzitu osvetlenia, vedia inteligentné lampy okoloi-
dúcim ponúknuť obsah na stiahnutie alebo online prehliadanie; vybavené sú tiež 
snímačmi na meranie hustoty premávky v prípade počtu chodcov či rôznymi mete-
orologickými senzormi za účelom detekovania nepriaznivej smogovej situácie v 
mestách. Samozrejme, prioritou zostáva primárne šetrenie energie a bezpečnosť 
obyvateľstva. Úspora elektrickej energie sa dosiahne na základe výmeny menej 

efektívnych zdrojov svietenia za úsporné LED zdroje svietenia s možnosťou regulácie 
výkonu jednotlivých svietidiel. Odhaduje sa, že využívanie foriem inteligentného 
osvetlenia dokáže znížiť spotrebu energie na osvetlenie až o 45 %. Konkrétne vyčís-
lenie úspory bude samozrejme závisieť od východiskového technického stavu 
verejného osvetlenia v jednotlivých mestách a obciach na území kraja a špecifiká-
cie ich smart využitia do budúcna. Na druhej strane, paralelná inštalácia bezpeč-
nostných kamier na kritických miestach dokáže preukázateľne zredukovať kriminali-
tu a eliminovať riziko potenciálnych hrozieb v podobe verejných incidentov. Pridaná 
hodnota inteligentných lámp, na ktorú prudko tlačí inovatívna doba 21. storočia, 
spočíva v možnosti ich využitia ako sekundárnej dátovej siete v podobe verejných 
prístupových bodov na wifi pripojenie pre obyvateľov miest a obcí Trnavského 
samosprávneho kraja či vyššie uvádzaného rôznorodého monitorovania – od voľ-
ných parkovací miest (napr. v kombinácii s overeným softvérom ParkDots), kvality 
ovzdušia (napr. EnviTech, Antik), zberu odpadov v  reálnom čase až po celkovú 
dopravnú situáciu na križovatkách ciest. Nespornými výhodami, ktoré hovoria v 
prospech ich viacúrovňového využitia, sú najmä rozsiahla vybudovaná infraštruktúra 
a dostupný monitoring z prehľadnej a bezpečnej vzdialenosti. Umiestnenie kamero-
vých zariadení a ďalších snímačov v značných výškach zaručeným spôsobom elimi-
nuje ich možné poškodenie či odcudzenie.

Budúcnosťou inteligentného verejného osvetlenia v  Trnavskom samosprávnom 
kraji by mali byť aj integrované nabíjacie stanice pre elektromobily. Takýmto šikov-
ným spôsobom by sa opäť vedela využiť všadeprítomná sieť verejného osvetlenia, 
kedy nie je nutné kvôli nabíjačkám rozkopávať celé ulice. Pre technickú ilustráciu si 
opäť pomôžeme inteligentným riešením SEAK, za ktoré boli autori ocenení na 
výstave Urbis Smart City 2018 zlatou medailou za najinovatívnejší produkt. V zásade 
nám toto riešenie ponúka 3 možnosti využívania nabíjačiek: konektor integrovaný 
do stĺpu verejného osvetlenia; samostatný stĺpik (jeden alebo dva konektory) alebo 
inštaláciu nástennej EV nabíjačky.

Nabíjačky pre autá namontované na stĺpoch verejného osvetlenia komunikujú so 
systémom riadenia SEAK SMART CITY a zisťujú dostupnú kapacitu pre nabíjanie 
áut. Počas dňa zostane osvetlenie v uliciach v pohotovostnom režime pod 
elektrickým napätím a celá kapacita je tak k dispozícii pre autá. V noci sa časť 
kapacity použije na svietenie, zvyšok pre autá. Inteligentným stmievaním svetla (v 
časoch a na miestach, kde nie je potrebná 100% intenzita po celú noc) sa ešte viac 
zvyšuje kapacita, ktorú môžeme dodať do vozidiel. Čo je dôležité, systém spotrebu 
svetiel a áut automaticky reguluje.

Všetky navrhované funkcionality inteligentného verejného osvetlenia sú 
vzhľadom na ich potenciálne významný prínos pre obyvateľov miest a obcí, ako 
aj samosprávu kraja vysoko odporúčané.

VÍZIU ENERGETICKY ÚSPORNÝCH A UDRŽATEĽNÝCH SMART RIEŠENÍ TÝKAJÚCICH 
SA VEREJNÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE TTSK je možné v  dlhodobom horizonte 
dosiahnuť nasledovným vhodným mixom postupov a opatrení:

∙ realizácia budúcich rekonštrukčných prác či výstavba nových stavebných 
objektov s ohľadom na dodržanie tzv. pasívneho štandardu

∙ zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (napr. pokrytím striech 
budov solárnymi panelmi či inštaláciou malých fotovoltaických elektrární na 
strechách priľahlých budov)

∙ inštalácia systému riadeného vetrania s rekuperáciou tepla do jednotlivých 
zariadení v správe kraja

∙ zavedenie energetického manažmentu jednotlivých budov s  využitím 
metódy „smart metering“ za pomoci využívania a predikcií dát zo Smart Grid 
systému 

∙ modernizácia verejného osvetlenia zameraného na nové technológie s 
pridanými hodnotami ich využitia pre občanov, akými sú: integrované 
nabíjacie stanice pre elektromobily, wifi pripojenie, inštalované snímače 
monitorovania kvality ovzdušia (po vzore Barcelony), kamerové vybavenie 
zabezpečujúce bezproblémovú parkovaciu politiku i  bezpečný verejný 
priestor.

zdroj: telit.com



3.1 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ BUDOVY a PRIESTRANSTVÁ

 Okrem viackrát spomínaných benefitov vyplývajúcich zo zavedenia smart 
riešení, nemôžeme zabúdať ani na ich ekologický zmysel. Práve sektor verejných a 
obytných budov predstavuje azda najväčší potenciál na znižovanie energetickej 
náročnosti, a naopak zvyšovanie energetickej efektívnosti s dôrazom na využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie.

Na prevádzku budov a zabezpečenie požadovaného vnútorného prostredia je totiž 
v Trnavskom samosprávnom kraji vynakladané najväčšie množstvo energie. 
Najvýznamnejší podiel na spotrebe energií a paralelne aj najväčšej produkcii 
skleníkového plynu CO2 dosahuje sektor budov na bývanie, ktoré však nie sú v 
kompetencii samosprávy, čím je zamedzená možnosť priameho ovplyvňovania 
procesov v týchto budovách. Absenciou tejto kompetencie tak nedokážeme 
zredukovať spotrebu energií v budovách na bývanie, a teda ani navrhnúť či 
realizovať akékoľvek efektívne opatrenia na znižovanie spotreby a úspory emisií CO2 
pomocou smart riešení. 

Naopak, medzi objekty v  správe či zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja patria školské zariadenia (127), domovy sociálnych služieb (50), 
budovy z kategórie administratívy (22), kultúrne zariadenia (11) a múzeá a galérie 
(22). Z  komplexnej analýzy technického stavu jednotlivých objektov vyplýva, že 
väčšina z nich bola postavená a odovzdaná do užívania ešte v 70.-tych až 80.-tych 
rokoch minulého storočia. Ich technický stav je tak po desiatkach rokov užívania 
nevyhovujúci a vyžaduje si častokrát rozsiahle rekonštrukcie vo forme zateplenia 
obvodového plášťa a/alebo zateplenia strešného plášťa. Vo všetkých typoch budov 
krajskej samosprávy sa ešte aj dnes nájdu objekty, ktoré si vyžadujú dokonca 
základnú výmenu otvorových konštrukcií, čím možno opätovne dosiahnuť 
významné úspory energií a celkovo zníženie emisií CO₂.

V sektore budov ako prvej z kľúčových oblastí by sa mali v prvom rade vytvoriť 
také podmienky, ktoré by znížili spotrebu primárnej energie na vykurovanie, 
chladenie či vetranie, a to zapojením a zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov 
energie. S  ohľadom na platnú úpravu legislatívy sa musí už jednoznačne 
podporovať výlučne výstavba či rekonštrukcia budov v kontexte nízkej 
energetickej náročnosti a s minimálnym dopadom na životné prostredie. 
Rovnako by sa mali zlepšiť vykurovacie systémy a  celkové tepelno-technické 
vlastnosti stavebných objektov.

Táto oblasť intervencie je veľmi dobre aplikovateľná pre uplatnenie smart riešení so 
zameraním na zlepšenie hospodárnosti budov formou zateplenia striech či stien, 
kde je možné a potrebné využiť merače, ktoré by merali teplotu vzduchu a podľa 

nej aj nastavovali vnútorné vykuro-
vanie. Merače by rovnako mohli 
regulovať teplo na základe obsade-
nosti, napr. počas víkendov, voľných 
dní či súčasných prácach z domu. 
Pre účely zabezpečenia kvalitného 
vetrania budov, a zároveň udržania 
komfortnej interiérovej teploty je 
vysoko odporúčaný inštalovaný 
systém riadeného vetrania s  reku-
peráciou tepla. Rovnako sa v súvis-
losti so zavádzaním prvkov zelenej 
infraštruktúry ponúka priestor na 
pokrytie striech budov solárnymi 
panelmi, vďaka ktorým dôjde k 
čiastočnej náhrade spotrebováva-
nej energie z obnoviteľného zdroja. 
Práve súbory takýchto opatrení 
budú znižovať negatívny dopad na 
životné prostredie a prispejú k rea-
lizácii cieľa dekarbonizácie a celko-
vého zníženia emisií CO₂ do roku 
2030 o minimálne 40 %.

Vo svetle dnešných ekologických 
trendov sa v  prípade výstavby 
nových potenciálnych objektov 
alebo aj rekonštrukcií súčasných 
budov v  správe TTSK rovnako 
odporúčame inšpirovať tzv. pasív-
nym štandardom. Budovy v pasív-
nom štandarde sú energeticky 
nenáročné a  vyznačujú sa predo-
všetkým tým, že na udržanie kom-
fortnej teploty vo vnútri stavby v 
každom ročnom období nie je v 
princípe potrebné využívať klimati-
záciu resp. vykurovanie. Referenčná 
hodnota spotreby pre zriedkavú 
potrebu dokurovania by nemala 
presiahnuť 15 kWh/m2 za rok. 

Táto hodnota tak predstavuje len niečo okolo 10 % spotreby na kúrenie v prípade 
klasickej stavby. Pasívny štandard teda výrazným spôsobom znižuje spotrebu 
energie. Predmetná energetická efektívnosť je docielená implementáciou viacerých 
opatrení, z ktorých spomenieme napríklad:

∙ efektívnejšie využitie slnečných lúčov pre účely vykurovania budovy 
prostredníctvom správneho polohovania budovy a  vhodného umiestnenia 
okien;

∙ zamedzenie výkyvov teploty vo vnútri budovy zvolením vhodného typu izolácie,  
ktorá umožňuje, aby v lete bolo vo vnútri dostatočne chladno, a naopak v zime 
príjemne teplo;

∙ umiestnenie solárnych panelov na streche budovy s cieľom získavania energie 
zo slnečného žiarenia na ohrev vody, prevádzku elektrických spotrebičov a pod.;

∙ zavedenie inteligentného ventilačného systému, v rámci ktorého nedochádza k 
únikom tepla a ktorý zároveň zabezpečuje prísun čerstvého vzduchu.

Neoceniteľným faktom budov navrhnutých a realizovaných v pasívnom štandarde je 
ich takmer kompletná energetická sebestačnosť s minimálnou, v ideálnom prípade 
žiadnou,  produkciou emisií. Takýto štandard so sebou určite prináša počiatočné 
vyššie investičné náklady, avšak v dlhodobom horizonte je ich návratnosť v podobe 
zníženia prevádzkových nákladov a zabezpečenia trvalo udržateľného mestského 
rozvoja nesporná.

Keďže nás z  pohľadu tvorby konceptu smart city pochopiteľne zaujíma tiež 
ekonomická stránka, zástupcovia samosprávneho kraja resp. miest a obcí majú v 
princípe dve možnosti ako dosiahnuť zníženie finančných prostriedkov 
vynakladaných na energie. Prvou možnosťou je získanie potrebnej energie z 
lacnejších zdrojov, zatiaľ čo druhú možnosť predstavuje zníženie spotreby energie 
prostredníctvom zefektívnenia jej využitia.

Najlepším zo spôsobov ako získať dodatočné financie, resp. ako zefektívniť 
vynakladané prostriedky, je zníženie prevádzkových nákladov v  rámci budov v 
správe Trnavskej samosprávy. Zníženie prevádzkových nákladov, a tým zefektívnenie 
vynakladania finančných prostriedkov je možné dosiahnuť aj pomocou inštalácie 
malých fotovoltaických elektrární na strechách priľahlých budov, napr. stredných 
odborných škôl. Takáto fotovoltaická elektráreň vyrába energiu získanú zo 
slnečného žiarenia, ktorou následne dokáže zásobovať školské zariadenia, na 
ktorých je umiestnená. Zaujímavosťou je, že fotovoltaické elektrárne sú nastavené 
na tzv. režim zeleného bonusu. V  praxi to znamená, že inštalované fotovoltaické 
elektrárne vyrobia len toľko elektrickej energie, koľko je reálne potrebnej pre 
zásobovanie daných objektov. Systém zabezpečuje, že elektrárne nepracujú 
„zbytočne“ na maximálny výkon, ale efektívne využívajú svoju výrobnú kapacitu 
podľa reálnej potreby jednotlivých budov. Maximálna možná miera vyrobenej 
elektrickej energie je tak spotrebovaná priamo v mieste výroby a nedochádza teda 
k  zbytočným stratám pri jej prenose, čo opäť prispieva k  ochrane životného 
prostredia. Získavanie energie z  obnoviteľných zdrojov predstavuje jeden z 
najefektívnejších spôsobov ako dosiahnuť zníženie spotreby energie.

Ako bolo spomenuté už vyššie, inteligentné energetické plánovanie prináša pre 
mestá a  samosprávy viaceré pozitíva spojené predovšetkým so znižovaním 
nákladov, ale aj udržateľným rozvojom mestských oblastí. 
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3.1.2 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE

Súčasťou energetického manažmentu by mala byť taktiež optimalizácia 
nákladov za správu a  prevádzku verejného osvetlenia formou modernizácie 
verejného osvetlenia zameraného na nové technológie znižujúce prevádzkové 
náklady, tepelné emisie a  straty. Keďže Trnavský samosprávny kraj nie je 
prevádzkovateľom verejného osvetlenia, jeho modernizácia by mala smerovať 
predovšetkým do objektov administratívnych budov, školských areálov a  ďalších 
zariadení v správe kraja.

Pre začiatok si ale zadefinujme pojem osvetľovacia sústava, pretože, ak hovoríme o 
verejnom osvetlení, máme na mysli súbor prvkov, ktorý tvoria svietidlá, podporné a 
nosné prvky, elektrický rozvod, rozvádzače a  v  neposlednom rade aj ovládací 
systém. Všeobecne môžeme konštatovať, že vo väčšine prípadov osvetľovacích 
sústav miest a  obcí na území Trnavského samosprávneho kraja sú používané 
svietidlá, ktorých technologická úroveň je dnes už dávno prekonaná a je možné 
ich nahradiť efektívnejšími zdrojmi so zvýšenou kvalitou osvetlenia. Zastaralé 
osvetľovacie sústavy, ktoré sú častokrát na sklonku svojej životnosti sa okrem ich 
nehospodárnej prevádzky vyznačujú aj neefektívnym smerovaním svetelného 
toku či v mnohých prípadoch znečistením polykarbonátových krytov, čím sa opäť 
výrazným spôsobom znižuje ich efektivita. Samozrejme, nájdu sa aj svetlé výnimky, 
prevažne v uliciach krajského a okresných miest, prípadne vybraných obcí, ktorých 
čiastočná modernizácia verejného osvetlenia bola v minulom období podporená 
financovaním z  európskych štrukturálnych a  investičných fondov (napr. Holice, 
Horná Potôň, Červeník, Malženice, Dubovany, Borský Svätý Jur a mnoho ďalších). Tu 
zas vidíme nevýhodu v podobe čiastočného osádzania LED svietidiel v ich nesúrodej 
farbe, kedy studená biela nekorešponduje s  farbou ostatných svietidiel, čím je do 
istej miery narušený vizuálny komfort. V  rámci nami vykonaného prieskumu 
zavádzania moderného a úsporného LED osvetlenia sme sa vo viacerých prípadoch 
stretli aj s  negatívnymi postrehmi občanov v  zmysle rušivého vplyvu zosilnenej 
intenzity nových svetelných zdrojov v nočných hodinách. Daný problém by mal byť 
odstránený práve zavádzaním inteligentných riešení, ktoré si priblížime v ďalšej časti 
tejto podkapitoly.

Ak hovoríme o  modernizácii verejného osvetlenia resp. jeho sústavy, je potrebné 
uvažovať v dvoch technických rovinách. Prvou z nich sú infraštruktúrne investície, 
ktorých cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľnú službu verejnosti v podobe verejného 
osvetlenia a ktoré sú nevyhnutné na udržanie správnej a optimálnej funkčnosti celej 
sústavy verejného osvetlenia. Investície sú v  tomto prípade smerované do 
infraštruktúry osvetľovacej sústavy (stožiare, vedenia, rozvádzače) a modernizácia 
týchto prvkov nepredstavuje zvýšenie energetickej efektívnosti, prípadne je len 

zanedbateľná, avšak napríklad výmena skorodovaných stožiarov, obzvlášť tých  v 
havarijnom stave, za žiarovo zinkované nielen predĺži ich životnosť, ale odvráti taktiež 
stále hroziace riziko pádu stožiaru či zásahu elektrickým prúdom v rámci aktuálne 
nevyhovujúceho technického stavu. Zanedbateľný nie je ani vek podzemných 
káblov, ktorý je zvyčajne zhodný s vekom stožiarov, nakoľko tie boli predmetom 
výstavby v rovnakom období. V  prípade potreby výmeny starých káblov 
podzemného vedenia vysokého napätia sa jednoznačne odporúča aj uloženie 
chráničiek pre budúce zafúknutie optických káblov. Vplyvom poveternostných 
podmienok a  tepelných rozťažností sa častokrát znehodnocuje aj vodivý spoj v 
prípade nadzemných káblových rozvodov, čo ma za následok opakované poruchy 
na sústave verejného osvetlenia, ktorých identifikáciu a odstránenie považujeme za 
ďalšie časové a finančné straty.

To, čo nás bude z  pohľadu zavádzania inteligentných riešení väčšmi zaujímať, je 
druhá skupina investícií zameraných celkovo na zvýšenie energetickej efektívnosti 
(svetelné zdroje, svietidlá, systém riadenia) vrátane využitia tzv. chrbtice 
verejného osvetlenia ako sekundárnej dátovej siete.  

V  prvom kroku je potrebné čo najskôr vymeniť všetky zostávajúce svietidlá s 
ortuťovými výbojkami, nakoľko ortuťové výbojky už v  súčasnosti patria medzi 
najmenej hospodárne svetelné zdroje vo verejnom osvetlení. Prevažná väčšina 
svietidiel s ortuťovými výbojkami je parkového typu, s difúzorom guľového tvaru. 
Tieto svietidlá slúžia na osvetlenie parkových oblastí, námestí a iných spevnených 
plôch, komunikácií pre chodcov a výnimočne aj niektorých komunikácií s 
motorizovanou dopravou. Pri zameraní na ďalší segment svietidiel, kde môžeme 
dosiahnuť významných úspor, je určite výmena všetkých svietidiel so sodíkovými 
výbojkami do 70 W na existujúcich svetelných miestach. Alternatívou pre výmenu 
oboch zastaraných typov osvetlení je moderné LED osvetlenie s  menovitou 
životnosťou až 20 rokov. Pred výmenou svietidiel je zároveň potrebné zvážiť aj 
technický stav jednotlivých oceľových, betónových či dokonca niekde ešte aj 
drevených stožiarov a ich prípadnú výmenu v  zmysle vyššie uvedeného 
infraštruktúrneho opatrenia. Pri eventuálnom inštalovaní nových 
oceľových/pozinkovaných stožiarov treba zvážiť ich umiestnenie a počet tak, aby 
spolu s príkonom a optikou svietidiel vytvorili optimálne rozloženie a využitie 
svetelného toku. V prípade výmeny väčšieho množstva svetelných stožiarov by mala 
ich nová inštalácia podliehať svetelno-technickým meraniam a skúškam za účelom 
lepšieho a efektívnejšieho využitie svetelného toku s menšími stratami.

Neodmysliteľnou súčasťou modernizácie každej osvetľovacej sústavy verejného 
osvetlenia v podmienkach konceptu smart city je jeho adaptívne riadenie. Riadenie 
osvetlenia môže priniesť dodatočné úspory energie obmedzením času svietenia a 

úrovne osvetlenia v súlade s aktuálnymi potrebami. V prvom rade je to čas 
prevádzky osvetlenia, kde čas zapnutia a vypnutia má byť prispôsobený úrovni 
denného svetla (t.j. po západe a pred východom slnka) s ohľadom na úrovne 
osvetlenia vyžadované pre príslušné triedy osvetlenia na základe súčasných 
platných noriem. Druhá rovina adaptívneho riadenia by mala brať v  úvahu 
stmievanie osvetlenia v čase zníženej intenzity premávky. V dnešnej dobe nám už 
trh ponúka mnohé uplatniteľné platformy inštalovania LED osvetlenia  za pomoci 
inteligentného riadenia vďaka zabudovaným snímačom či modulom. Spomedzi 
úspešne etablovaných platforiem spomenieme SEAK (Barcelona, Tel Aviv, Východná 
- SR) alebo napríklad City Touch, ktorého služby využíva aj okresné mesto Hlohovec. 
To v rokoch 2015 až 2018 v rámci modernizácie verejného osvetlenia namontovalo 
2542 LED svietidiel s inteligentným riadiacim systémom, vďaka čomu sa vyšplhala 
úspora elektrickej energie až na viac ako 50 %.

V prípade plne funkčného SEAK online riadenia osvetlenia v meste je potrebné mať 
v existujúcej sieti použité  demodulátory (prijímače) v svietidlách a modulátory 
(vysielače) v elektrických rozvádzačoch. SEAK SMART je spoľahlivý systém riadenia 
osvetlenia, ktorý využíva na komunikáciu existujúce 230 V napájacie vedenie. Okrem 
osvetlenia je riadiaci systém možné prepojiť aj s nabíjačkami pre elektrické vozidlá a 
inými IoT zariadeniami.

Technická infrašturktúra - Vonkajšie osvetlenie

Princíp inteligentného riadenia funguje nasledovne: 

Aby mohlo svietidlo prijímať príkazy zasielané po napájacej sieti, musí každé 
svietidlo obsahovať SEAK demodulátor. Demodulátor je inštalovaný vo vnútri alebo 
na vrchu svietidiel (zásuvka NEMA) a pripojený k ovládaču LED. Riadiaca jednotka 
LUMiMASTER poskytuje vzdialenú správu a zabezpečovanie diagnostických funkcií 
v systéme. Má dve samostatné linky RS485 na komunikáciu s elektromerom a IO 
modulmi. Každá powerline linka, na ktorej sú pripojené svietidlá, musí obsahovať aj 
modulačnú jednotku. V ponuke je niekoľko modelov v závislosti od úrovne max. 
prúdu. V rozvodnej skrini môžu byť kombinované podľa potreby viaceré modulačné 
jednotky. Komplexné inteligentné riadenie verejného osvetlenia prebieha 
prostredníctvom užívateľskej aplikácie StreetLite, ktorú je možné používať v 
cloude. Pre riadenie osvetlenia nie je potrebná žiadna inštalácia, vyžaduje sa len 
webový prehliadač. Pomocou aplikácie je pre užívateľa možné:

∙ definovať logické skupiny svietidiel v rámci celého mesta 

∙ nastavovať harmonogram stmievania podľa určeného času alebo západu a 
východu slnka 

∙ nastavovať úroveň intenzity osvetlenia pre určené mesto individuálne alebo 
po skupinách 

∙ kontrolovať status jednotlivých svietidiel 

∙ získať správy o spotrebe a úsporách

Kombináciou výmeny starých typov svietidiel za nové moderné LED svietidlá s 
využitím ich inteligentného riadenia by sme miestami mohli dosiahnuť úsporu 
elektrickej energie až na úrovni 50 %.

Využívanie platforiem IoT sa dá dnes už využiť na rôznych úrovniach heterogénnych 
objektov, ktoré umožňujú automatizovanie bežných aktivít. Prostredníctvom trans-
formácie bežných aktivít do dát a informácií spolu s prepojením na technológie IoT 
je možné využiť internet na široké poskytovanie služieb prostredníctvom webového 
rozhrania. Možností je neúrekom:  okrem prezentovanej možnosti  verejného osvet-
lenia schopného plynule meniť intenzitu osvetlenia, vedia inteligentné lampy okoloi-
dúcim ponúknuť obsah na stiahnutie alebo online prehliadanie; vybavené sú tiež 
snímačmi na meranie hustoty premávky v prípade počtu chodcov či rôznymi mete-
orologickými senzormi za účelom detekovania nepriaznivej smogovej situácie v 
mestách. Samozrejme, prioritou zostáva primárne šetrenie energie a bezpečnosť 
obyvateľstva. Úspora elektrickej energie sa dosiahne na základe výmeny menej 

efektívnych zdrojov svietenia za úsporné LED zdroje svietenia s možnosťou regulácie 
výkonu jednotlivých svietidiel. Odhaduje sa, že využívanie foriem inteligentného 
osvetlenia dokáže znížiť spotrebu energie na osvetlenie až o 45 %. Konkrétne vyčís-
lenie úspory bude samozrejme závisieť od východiskového technického stavu 
verejného osvetlenia v jednotlivých mestách a obciach na území kraja a špecifiká-
cie ich smart využitia do budúcna. Na druhej strane, paralelná inštalácia bezpeč-
nostných kamier na kritických miestach dokáže preukázateľne zredukovať kriminali-
tu a eliminovať riziko potenciálnych hrozieb v podobe verejných incidentov. Pridaná 
hodnota inteligentných lámp, na ktorú prudko tlačí inovatívna doba 21. storočia, 
spočíva v možnosti ich využitia ako sekundárnej dátovej siete v podobe verejných 
prístupových bodov na wifi pripojenie pre obyvateľov miest a obcí Trnavského 
samosprávneho kraja či vyššie uvádzaného rôznorodého monitorovania – od voľ-
ných parkovací miest (napr. v kombinácii s overeným softvérom ParkDots), kvality 
ovzdušia (napr. EnviTech, Antik), zberu odpadov v  reálnom čase až po celkovú 
dopravnú situáciu na križovatkách ciest. Nespornými výhodami, ktoré hovoria v 
prospech ich viacúrovňového využitia, sú najmä rozsiahla vybudovaná infraštruktúra 
a dostupný monitoring z prehľadnej a bezpečnej vzdialenosti. Umiestnenie kamero-
vých zariadení a ďalších snímačov v značných výškach zaručeným spôsobom elimi-
nuje ich možné poškodenie či odcudzenie.

Budúcnosťou inteligentného verejného osvetlenia v  Trnavskom samosprávnom 
kraji by mali byť aj integrované nabíjacie stanice pre elektromobily. Takýmto šikov-
ným spôsobom by sa opäť vedela využiť všadeprítomná sieť verejného osvetlenia, 
kedy nie je nutné kvôli nabíjačkám rozkopávať celé ulice. Pre technickú ilustráciu si 
opäť pomôžeme inteligentným riešením SEAK, za ktoré boli autori ocenení na 
výstave Urbis Smart City 2018 zlatou medailou za najinovatívnejší produkt. V zásade 
nám toto riešenie ponúka 3 možnosti využívania nabíjačiek: konektor integrovaný 
do stĺpu verejného osvetlenia; samostatný stĺpik (jeden alebo dva konektory) alebo 
inštaláciu nástennej EV nabíjačky.

Nabíjačky pre autá namontované na stĺpoch verejného osvetlenia komunikujú so 
systémom riadenia SEAK SMART CITY a zisťujú dostupnú kapacitu pre nabíjanie 
áut. Počas dňa zostane osvetlenie v uliciach v pohotovostnom režime pod 
elektrickým napätím a celá kapacita je tak k dispozícii pre autá. V noci sa časť 
kapacity použije na svietenie, zvyšok pre autá. Inteligentným stmievaním svetla (v 
časoch a na miestach, kde nie je potrebná 100% intenzita po celú noc) sa ešte viac 
zvyšuje kapacita, ktorú môžeme dodať do vozidiel. Čo je dôležité, systém spotrebu 
svetiel a áut automaticky reguluje.

Všetky navrhované funkcionality inteligentného verejného osvetlenia sú 
vzhľadom na ich potenciálne významný prínos pre obyvateľov miest a obcí, ako 
aj samosprávu kraja vysoko odporúčané.

VÍZIU ENERGETICKY ÚSPORNÝCH A UDRŽATEĽNÝCH SMART RIEŠENÍ TÝKAJÚCICH 
SA VEREJNÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE TTSK je možné v  dlhodobom horizonte 
dosiahnuť nasledovným vhodným mixom postupov a opatrení:

∙ realizácia budúcich rekonštrukčných prác či výstavba nových stavebných 
objektov s ohľadom na dodržanie tzv. pasívneho štandardu

∙ zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (napr. pokrytím striech 
budov solárnymi panelmi či inštaláciou malých fotovoltaických elektrární na 
strechách priľahlých budov)

∙ inštalácia systému riadeného vetrania s rekuperáciou tepla do jednotlivých 
zariadení v správe kraja

∙ zavedenie energetického manažmentu jednotlivých budov s  využitím 
metódy „smart metering“ za pomoci využívania a predikcií dát zo Smart Grid 
systému 

∙ modernizácia verejného osvetlenia zameraného na nové technológie s 
pridanými hodnotami ich využitia pre občanov, akými sú: integrované 
nabíjacie stanice pre elektromobily, wifi pripojenie, inštalované snímače 
monitorovania kvality ovzdušia (po vzore Barcelony), kamerové vybavenie 
zabezpečujúce bezproblémovú parkovaciu politiku i  bezpečný verejný 
priestor.



3.1 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ BUDOVY a PRIESTRANSTVÁ

 Okrem viackrát spomínaných benefitov vyplývajúcich zo zavedenia smart 
riešení, nemôžeme zabúdať ani na ich ekologický zmysel. Práve sektor verejných a 
obytných budov predstavuje azda najväčší potenciál na znižovanie energetickej 
náročnosti, a naopak zvyšovanie energetickej efektívnosti s dôrazom na využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie.

Na prevádzku budov a zabezpečenie požadovaného vnútorného prostredia je totiž 
v Trnavskom samosprávnom kraji vynakladané najväčšie množstvo energie. 
Najvýznamnejší podiel na spotrebe energií a paralelne aj najväčšej produkcii 
skleníkového plynu CO2 dosahuje sektor budov na bývanie, ktoré však nie sú v 
kompetencii samosprávy, čím je zamedzená možnosť priameho ovplyvňovania 
procesov v týchto budovách. Absenciou tejto kompetencie tak nedokážeme 
zredukovať spotrebu energií v budovách na bývanie, a teda ani navrhnúť či 
realizovať akékoľvek efektívne opatrenia na znižovanie spotreby a úspory emisií CO2 
pomocou smart riešení. 

Naopak, medzi objekty v  správe či zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja patria školské zariadenia (127), domovy sociálnych služieb (50), 
budovy z kategórie administratívy (22), kultúrne zariadenia (11) a múzeá a galérie 
(22). Z  komplexnej analýzy technického stavu jednotlivých objektov vyplýva, že 
väčšina z nich bola postavená a odovzdaná do užívania ešte v 70.-tych až 80.-tych 
rokoch minulého storočia. Ich technický stav je tak po desiatkach rokov užívania 
nevyhovujúci a vyžaduje si častokrát rozsiahle rekonštrukcie vo forme zateplenia 
obvodového plášťa a/alebo zateplenia strešného plášťa. Vo všetkých typoch budov 
krajskej samosprávy sa ešte aj dnes nájdu objekty, ktoré si vyžadujú dokonca 
základnú výmenu otvorových konštrukcií, čím možno opätovne dosiahnuť 
významné úspory energií a celkovo zníženie emisií CO₂.

V sektore budov ako prvej z kľúčových oblastí by sa mali v prvom rade vytvoriť 
také podmienky, ktoré by znížili spotrebu primárnej energie na vykurovanie, 
chladenie či vetranie, a to zapojením a zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov 
energie. S  ohľadom na platnú úpravu legislatívy sa musí už jednoznačne 
podporovať výlučne výstavba či rekonštrukcia budov v kontexte nízkej 
energetickej náročnosti a s minimálnym dopadom na životné prostredie. 
Rovnako by sa mali zlepšiť vykurovacie systémy a  celkové tepelno-technické 
vlastnosti stavebných objektov.

Táto oblasť intervencie je veľmi dobre aplikovateľná pre uplatnenie smart riešení so 
zameraním na zlepšenie hospodárnosti budov formou zateplenia striech či stien, 
kde je možné a potrebné využiť merače, ktoré by merali teplotu vzduchu a podľa 

nej aj nastavovali vnútorné vykuro-
vanie. Merače by rovnako mohli 
regulovať teplo na základe obsade-
nosti, napr. počas víkendov, voľných 
dní či súčasných prácach z domu. 
Pre účely zabezpečenia kvalitného 
vetrania budov, a zároveň udržania 
komfortnej interiérovej teploty je 
vysoko odporúčaný inštalovaný 
systém riadeného vetrania s  reku-
peráciou tepla. Rovnako sa v súvis-
losti so zavádzaním prvkov zelenej 
infraštruktúry ponúka priestor na 
pokrytie striech budov solárnymi 
panelmi, vďaka ktorým dôjde k 
čiastočnej náhrade spotrebováva-
nej energie z obnoviteľného zdroja. 
Práve súbory takýchto opatrení 
budú znižovať negatívny dopad na 
životné prostredie a prispejú k rea-
lizácii cieľa dekarbonizácie a celko-
vého zníženia emisií CO₂ do roku 
2030 o minimálne 40 %.

Vo svetle dnešných ekologických 
trendov sa v  prípade výstavby 
nových potenciálnych objektov 
alebo aj rekonštrukcií súčasných 
budov v  správe TTSK rovnako 
odporúčame inšpirovať tzv. pasív-
nym štandardom. Budovy v pasív-
nom štandarde sú energeticky 
nenáročné a  vyznačujú sa predo-
všetkým tým, že na udržanie kom-
fortnej teploty vo vnútri stavby v 
každom ročnom období nie je v 
princípe potrebné využívať klimati-
záciu resp. vykurovanie. Referenčná 
hodnota spotreby pre zriedkavú 
potrebu dokurovania by nemala 
presiahnuť 15 kWh/m2 za rok. 

Táto hodnota tak predstavuje len niečo okolo 10 % spotreby na kúrenie v prípade 
klasickej stavby. Pasívny štandard teda výrazným spôsobom znižuje spotrebu 
energie. Predmetná energetická efektívnosť je docielená implementáciou viacerých 
opatrení, z ktorých spomenieme napríklad:

∙ efektívnejšie využitie slnečných lúčov pre účely vykurovania budovy 
prostredníctvom správneho polohovania budovy a  vhodného umiestnenia 
okien;

∙ zamedzenie výkyvov teploty vo vnútri budovy zvolením vhodného typu izolácie,  
ktorá umožňuje, aby v lete bolo vo vnútri dostatočne chladno, a naopak v zime 
príjemne teplo;

∙ umiestnenie solárnych panelov na streche budovy s cieľom získavania energie 
zo slnečného žiarenia na ohrev vody, prevádzku elektrických spotrebičov a pod.;

∙ zavedenie inteligentného ventilačného systému, v rámci ktorého nedochádza k 
únikom tepla a ktorý zároveň zabezpečuje prísun čerstvého vzduchu.

3.1.1 SMART METERING A SMART GRID

Ďalšou z efektívnych ciest ako zlepšiť podmienky životného prostredia, a zároveň 
znížiť záťaž na rozpočet samosprávy, je výkon energetického manažmentu. V praxi 
sa stretávame taktiež so zaužívaným pojmom energetický dispečing. Nie je 
podstatné, ktorý z  termínov je viac či menej zaužívaný, dôležité je to, čo mu 
predchádza. Na to, aby sme vedeli spotrebu energie efektívne riadiť, potrebujeme 
kvalitné a  vierohodné dáta. Na tento účel už vieme v  dnešnej dobe využiť 
inteligentné meracie systémy (tzv. „smart metering“) schopné sledovať a analyzovať 
spotrebu energie a poskytovať podrobnejšie informácie o priebehu odoberaného 
výkonu v reálnom čase. Len s pravidelným a aktuálnym prehľadom spotreby energií 
dokážeme účinne regulovať a obmedzovať spotrebu elektriny, tepla, vody a iných 
energií s cieľom vytvárania finančných úspor. Pomocou pravidelných meraní sa tak 
jednoduchšie vyhneme  prekurovaniu v zimnom období či iným spôsobom 
nadmernej spotreby energií.

Smart metering prináša okrem meraní dát pre navrhované smart riešenia aj iné 
benefity a príležitosti. Formou webu, mobilnej aplikácie, home displej, SMS, TV, a 
iných zabezpečuje obojsmernú komunikáciu s odberným miestom, čím umožňuje 
automatický diaľkový odpočet k definovanému dátumu a času, v pravidelných 
intervaloch, napr. raz mesačne, denne alebo na okamžité požiadanie. Vďaka tomuto 
automatizovanému prístupu odbúrava akúkoľvek potrebu vykonávania odpočtov a 
šetrí tak okrem finančných prostriedkov aj čas koncového zákazníka. Štatistickým 
vyhodnocovaním údajov dokáže dokonca upozorniť na prípadné poruchy alebo 
havárie ako napr. prasknuté potrubie, únik vody, nadspotrebu tepla, elektrickej 
energie, plynu, čo predstavuje nemenej dôležitý bezpečnostný rozmer. 

Z pohľadu IT riešenia je pre smart metering kľúčové zabezpečenie spoľahlivej a 
efektívnej komunikácie medzi meracím zariadením a  distribučným kanálom. V 
princípe sa najčastejšie využíva mobilná komunikácia prostredníctvom siete GSM. 
Komunikácia so smart metrami prebieha prostredníctvom protokolu, ktorý bol 
vytvorený s dôrazom na bezpečnosť a obsahuje kompletnú podporu pre 
kryptovanie komunikácie medzi smart metrami a riadiacou centrálou. Ďalšia úroveň 
zabezpečenia je realizovaná na úrovni samotnej GSM siete prostredníctvom 
virtuálnej súkromnej siete dostupnej len pre prevádzkovateľa distribučnej siete.

V zmysle vyhlášky č. 358/2013 by už mali byť dnes inteligentné meracie systémy 
funkčné u 80 % odberateľov s ročným odberom elektriny nad 4 MWh. Z hľadiska 
výkonu energetického manažmentu tak problémom zostávajú personálne kapacity. 
V samotnej Nízkouhlíkovej stratégii Trnavskej župy sa píše: „kvalita vykonávaných 
kompetencií je závislá aj na odbornej a personálnej kapacite zamestnancov, ktoré 
sú častokrát poddimenzované, čo sa odráža na efektívnosti a účinnosti verejných 
politík.“ Vytvorením gestorského smart city útvaru, ktorého neodmysliteľnou 
súčasťou by mala byť vytvorená pozícia energetika, sa výrazným spôsobom 
podporia implementačné činnosti a strategické riadenie v oblasti energetiky kraja. 
Úlohu analyticko-strategických kapacít by mala v  podmienkach smart konceptu 
vhodne dopĺňať a podporovať inteligentná sieť tzv. Smart Grid, ktorá predstavuje 
akúsi zdokonalenú energetickú sieť, ku ktorej bola pridaná obojsmerná digitálna 
komunikácia medzi dodávateľom a spotrebiteľom, inteligentné meranie, 
monitoring a riadiace systémy. Základným predpokladom efektívne fungujúcej 
Smart Grid siete sú správne a komplexné dáta z inteligentných meracích systémov 
(smart metering).

V  našich podmienkach známou a  úspešne používanou platformou v  oblasti 
expertízy a následnej predikcie vstupov je DeepGrid Meter Data Management resp. 
Visual Grid Analytics, ktorá už poskytuje pokročilú analýzu dát s  jednoduchým a 
zrozumiteľným zobrazením výsledkov v 3D modeli siete.

Nakoľko inteligentné merače a snímače poskytujú nepretržitý prúd miliónov 
meraní, funkciou Smart Grid systému je ich čistenie, validácia a skladovanie. Fungujú 
ako dátový sklad, čo umožňuje ukladanie a dopytovanie údajov. Jeho pomocou 
bude energetický manažér kraja vedieť precízne filtrovať, ako aj definovať prahové 
hodnoty spotreby energií s včasnou varovnou notifikáciou. Čo je nemenej dôležité, 
systém dokáže automaticky vyhodnocovať zhluky navzájom súvisiacich udalostí a 
následne detegovať problematické miesta či opakované problémy s napájaním. 
Schopnosť predvídať spotrebu, výrobu a reakcie na meniace sa úrovne dopytu je 
pre efektívne riadenie siete nevyhnutná. Presné informácie tohto druhu a 
adaptívne algoritmy sú kľúčom k prechodu z reaktívneho na proaktívny režim 
riadenia a  vytvoria tak neoceniteľné východiskové pracovné prostredie pre 
budúceho energetického manažéra kraja.

Zavedením energetického manažmentu resp. diaľkového online dispečingu s 
využitím vhodného Smart Grid systému v rámci budov a zariadení vo vlastníctve 
alebo prenájme Trnavskej samosprávy sa jednoznačne docieli eliminácia a 
optimalizácia ich energetickej náročnosti a  spotreby, čo bude zároveň 
predstavovať signifikantný krok na ceste k znižovaniu uhlíkovej stopy.

zdroj: unsplash.com

3.1.2 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE

Súčasťou energetického manažmentu by mala byť taktiež optimalizácia 
nákladov za správu a  prevádzku verejného osvetlenia formou modernizácie 
verejného osvetlenia zameraného na nové technológie znižujúce prevádzkové 
náklady, tepelné emisie a  straty. Keďže Trnavský samosprávny kraj nie je 
prevádzkovateľom verejného osvetlenia, jeho modernizácia by mala smerovať 
predovšetkým do objektov administratívnych budov, školských areálov a  ďalších 
zariadení v správe kraja.

Pre začiatok si ale zadefinujme pojem osvetľovacia sústava, pretože, ak hovoríme o 
verejnom osvetlení, máme na mysli súbor prvkov, ktorý tvoria svietidlá, podporné a 
nosné prvky, elektrický rozvod, rozvádzače a  v  neposlednom rade aj ovládací 
systém. Všeobecne môžeme konštatovať, že vo väčšine prípadov osvetľovacích 
sústav miest a  obcí na území Trnavského samosprávneho kraja sú používané 
svietidlá, ktorých technologická úroveň je dnes už dávno prekonaná a je možné 
ich nahradiť efektívnejšími zdrojmi so zvýšenou kvalitou osvetlenia. Zastaralé 
osvetľovacie sústavy, ktoré sú častokrát na sklonku svojej životnosti sa okrem ich 
nehospodárnej prevádzky vyznačujú aj neefektívnym smerovaním svetelného 
toku či v mnohých prípadoch znečistením polykarbonátových krytov, čím sa opäť 
výrazným spôsobom znižuje ich efektivita. Samozrejme, nájdu sa aj svetlé výnimky, 
prevažne v uliciach krajského a okresných miest, prípadne vybraných obcí, ktorých 
čiastočná modernizácia verejného osvetlenia bola v minulom období podporená 
financovaním z  európskych štrukturálnych a  investičných fondov (napr. Holice, 
Horná Potôň, Červeník, Malženice, Dubovany, Borský Svätý Jur a mnoho ďalších). Tu 
zas vidíme nevýhodu v podobe čiastočného osádzania LED svietidiel v ich nesúrodej 
farbe, kedy studená biela nekorešponduje s  farbou ostatných svietidiel, čím je do 
istej miery narušený vizuálny komfort. V  rámci nami vykonaného prieskumu 
zavádzania moderného a úsporného LED osvetlenia sme sa vo viacerých prípadoch 
stretli aj s  negatívnymi postrehmi občanov v  zmysle rušivého vplyvu zosilnenej 
intenzity nových svetelných zdrojov v nočných hodinách. Daný problém by mal byť 
odstránený práve zavádzaním inteligentných riešení, ktoré si priblížime v ďalšej časti 
tejto podkapitoly.

Ak hovoríme o  modernizácii verejného osvetlenia resp. jeho sústavy, je potrebné 
uvažovať v dvoch technických rovinách. Prvou z nich sú infraštruktúrne investície, 
ktorých cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľnú službu verejnosti v podobe verejného 
osvetlenia a ktoré sú nevyhnutné na udržanie správnej a optimálnej funkčnosti celej 
sústavy verejného osvetlenia. Investície sú v  tomto prípade smerované do 
infraštruktúry osvetľovacej sústavy (stožiare, vedenia, rozvádzače) a modernizácia 
týchto prvkov nepredstavuje zvýšenie energetickej efektívnosti, prípadne je len 

zanedbateľná, avšak napríklad výmena skorodovaných stožiarov, obzvlášť tých  v 
havarijnom stave, za žiarovo zinkované nielen predĺži ich životnosť, ale odvráti taktiež 
stále hroziace riziko pádu stožiaru či zásahu elektrickým prúdom v rámci aktuálne 
nevyhovujúceho technického stavu. Zanedbateľný nie je ani vek podzemných 
káblov, ktorý je zvyčajne zhodný s vekom stožiarov, nakoľko tie boli predmetom 
výstavby v rovnakom období. V  prípade potreby výmeny starých káblov 
podzemného vedenia vysokého napätia sa jednoznačne odporúča aj uloženie 
chráničiek pre budúce zafúknutie optických káblov. Vplyvom poveternostných 
podmienok a  tepelných rozťažností sa častokrát znehodnocuje aj vodivý spoj v 
prípade nadzemných káblových rozvodov, čo ma za následok opakované poruchy 
na sústave verejného osvetlenia, ktorých identifikáciu a odstránenie považujeme za 
ďalšie časové a finančné straty.

To, čo nás bude z  pohľadu zavádzania inteligentných riešení väčšmi zaujímať, je 
druhá skupina investícií zameraných celkovo na zvýšenie energetickej efektívnosti 
(svetelné zdroje, svietidlá, systém riadenia) vrátane využitia tzv. chrbtice 
verejného osvetlenia ako sekundárnej dátovej siete.  

V  prvom kroku je potrebné čo najskôr vymeniť všetky zostávajúce svietidlá s 
ortuťovými výbojkami, nakoľko ortuťové výbojky už v  súčasnosti patria medzi 
najmenej hospodárne svetelné zdroje vo verejnom osvetlení. Prevažná väčšina 
svietidiel s ortuťovými výbojkami je parkového typu, s difúzorom guľového tvaru. 
Tieto svietidlá slúžia na osvetlenie parkových oblastí, námestí a iných spevnených 
plôch, komunikácií pre chodcov a výnimočne aj niektorých komunikácií s 
motorizovanou dopravou. Pri zameraní na ďalší segment svietidiel, kde môžeme 
dosiahnuť významných úspor, je určite výmena všetkých svietidiel so sodíkovými 
výbojkami do 70 W na existujúcich svetelných miestach. Alternatívou pre výmenu 
oboch zastaraných typov osvetlení je moderné LED osvetlenie s  menovitou 
životnosťou až 20 rokov. Pred výmenou svietidiel je zároveň potrebné zvážiť aj 
technický stav jednotlivých oceľových, betónových či dokonca niekde ešte aj 
drevených stožiarov a ich prípadnú výmenu v  zmysle vyššie uvedeného 
infraštruktúrneho opatrenia. Pri eventuálnom inštalovaní nových 
oceľových/pozinkovaných stožiarov treba zvážiť ich umiestnenie a počet tak, aby 
spolu s príkonom a optikou svietidiel vytvorili optimálne rozloženie a využitie 
svetelného toku. V prípade výmeny väčšieho množstva svetelných stožiarov by mala 
ich nová inštalácia podliehať svetelno-technickým meraniam a skúškam za účelom 
lepšieho a efektívnejšieho využitie svetelného toku s menšími stratami.

Neodmysliteľnou súčasťou modernizácie každej osvetľovacej sústavy verejného 
osvetlenia v podmienkach konceptu smart city je jeho adaptívne riadenie. Riadenie 
osvetlenia môže priniesť dodatočné úspory energie obmedzením času svietenia a 

úrovne osvetlenia v súlade s aktuálnymi potrebami. V prvom rade je to čas 
prevádzky osvetlenia, kde čas zapnutia a vypnutia má byť prispôsobený úrovni 
denného svetla (t.j. po západe a pred východom slnka) s ohľadom na úrovne 
osvetlenia vyžadované pre príslušné triedy osvetlenia na základe súčasných 
platných noriem. Druhá rovina adaptívneho riadenia by mala brať v  úvahu 
stmievanie osvetlenia v čase zníženej intenzity premávky. V dnešnej dobe nám už 
trh ponúka mnohé uplatniteľné platformy inštalovania LED osvetlenia  za pomoci 
inteligentného riadenia vďaka zabudovaným snímačom či modulom. Spomedzi 
úspešne etablovaných platforiem spomenieme SEAK (Barcelona, Tel Aviv, Východná 
- SR) alebo napríklad City Touch, ktorého služby využíva aj okresné mesto Hlohovec. 
To v rokoch 2015 až 2018 v rámci modernizácie verejného osvetlenia namontovalo 
2542 LED svietidiel s inteligentným riadiacim systémom, vďaka čomu sa vyšplhala 
úspora elektrickej energie až na viac ako 50 %.

V prípade plne funkčného SEAK online riadenia osvetlenia v meste je potrebné mať 
v existujúcej sieti použité  demodulátory (prijímače) v svietidlách a modulátory 
(vysielače) v elektrických rozvádzačoch. SEAK SMART je spoľahlivý systém riadenia 
osvetlenia, ktorý využíva na komunikáciu existujúce 230 V napájacie vedenie. Okrem 
osvetlenia je riadiaci systém možné prepojiť aj s nabíjačkami pre elektrické vozidlá a 
inými IoT zariadeniami.

Technická infrašturktúra - Vonkajšie osvetlenie

Princíp inteligentného riadenia funguje nasledovne: 

Aby mohlo svietidlo prijímať príkazy zasielané po napájacej sieti, musí každé 
svietidlo obsahovať SEAK demodulátor. Demodulátor je inštalovaný vo vnútri alebo 
na vrchu svietidiel (zásuvka NEMA) a pripojený k ovládaču LED. Riadiaca jednotka 
LUMiMASTER poskytuje vzdialenú správu a zabezpečovanie diagnostických funkcií 
v systéme. Má dve samostatné linky RS485 na komunikáciu s elektromerom a IO 
modulmi. Každá powerline linka, na ktorej sú pripojené svietidlá, musí obsahovať aj 
modulačnú jednotku. V ponuke je niekoľko modelov v závislosti od úrovne max. 
prúdu. V rozvodnej skrini môžu byť kombinované podľa potreby viaceré modulačné 
jednotky. Komplexné inteligentné riadenie verejného osvetlenia prebieha 
prostredníctvom užívateľskej aplikácie StreetLite, ktorú je možné používať v 
cloude. Pre riadenie osvetlenia nie je potrebná žiadna inštalácia, vyžaduje sa len 
webový prehliadač. Pomocou aplikácie je pre užívateľa možné:

∙ definovať logické skupiny svietidiel v rámci celého mesta 

∙ nastavovať harmonogram stmievania podľa určeného času alebo západu a 
východu slnka 

∙ nastavovať úroveň intenzity osvetlenia pre určené mesto individuálne alebo 
po skupinách 

∙ kontrolovať status jednotlivých svietidiel 

∙ získať správy o spotrebe a úsporách

Kombináciou výmeny starých typov svietidiel za nové moderné LED svietidlá s 
využitím ich inteligentného riadenia by sme miestami mohli dosiahnuť úsporu 
elektrickej energie až na úrovni 50 %.

Využívanie platforiem IoT sa dá dnes už využiť na rôznych úrovniach heterogénnych 
objektov, ktoré umožňujú automatizovanie bežných aktivít. Prostredníctvom trans-
formácie bežných aktivít do dát a informácií spolu s prepojením na technológie IoT 
je možné využiť internet na široké poskytovanie služieb prostredníctvom webového 
rozhrania. Možností je neúrekom:  okrem prezentovanej možnosti  verejného osvet-
lenia schopného plynule meniť intenzitu osvetlenia, vedia inteligentné lampy okoloi-
dúcim ponúknuť obsah na stiahnutie alebo online prehliadanie; vybavené sú tiež 
snímačmi na meranie hustoty premávky v prípade počtu chodcov či rôznymi mete-
orologickými senzormi za účelom detekovania nepriaznivej smogovej situácie v 
mestách. Samozrejme, prioritou zostáva primárne šetrenie energie a bezpečnosť 
obyvateľstva. Úspora elektrickej energie sa dosiahne na základe výmeny menej 

efektívnych zdrojov svietenia za úsporné LED zdroje svietenia s možnosťou regulácie 
výkonu jednotlivých svietidiel. Odhaduje sa, že využívanie foriem inteligentného 
osvetlenia dokáže znížiť spotrebu energie na osvetlenie až o 45 %. Konkrétne vyčís-
lenie úspory bude samozrejme závisieť od východiskového technického stavu 
verejného osvetlenia v jednotlivých mestách a obciach na území kraja a špecifiká-
cie ich smart využitia do budúcna. Na druhej strane, paralelná inštalácia bezpeč-
nostných kamier na kritických miestach dokáže preukázateľne zredukovať kriminali-
tu a eliminovať riziko potenciálnych hrozieb v podobe verejných incidentov. Pridaná 
hodnota inteligentných lámp, na ktorú prudko tlačí inovatívna doba 21. storočia, 
spočíva v možnosti ich využitia ako sekundárnej dátovej siete v podobe verejných 
prístupových bodov na wifi pripojenie pre obyvateľov miest a obcí Trnavského 
samosprávneho kraja či vyššie uvádzaného rôznorodého monitorovania – od voľ-
ných parkovací miest (napr. v kombinácii s overeným softvérom ParkDots), kvality 
ovzdušia (napr. EnviTech, Antik), zberu odpadov v  reálnom čase až po celkovú 
dopravnú situáciu na križovatkách ciest. Nespornými výhodami, ktoré hovoria v 
prospech ich viacúrovňového využitia, sú najmä rozsiahla vybudovaná infraštruktúra 
a dostupný monitoring z prehľadnej a bezpečnej vzdialenosti. Umiestnenie kamero-
vých zariadení a ďalších snímačov v značných výškach zaručeným spôsobom elimi-
nuje ich možné poškodenie či odcudzenie.

Budúcnosťou inteligentného verejného osvetlenia v  Trnavskom samosprávnom 
kraji by mali byť aj integrované nabíjacie stanice pre elektromobily. Takýmto šikov-
ným spôsobom by sa opäť vedela využiť všadeprítomná sieť verejného osvetlenia, 
kedy nie je nutné kvôli nabíjačkám rozkopávať celé ulice. Pre technickú ilustráciu si 
opäť pomôžeme inteligentným riešením SEAK, za ktoré boli autori ocenení na 
výstave Urbis Smart City 2018 zlatou medailou za najinovatívnejší produkt. V zásade 
nám toto riešenie ponúka 3 možnosti využívania nabíjačiek: konektor integrovaný 
do stĺpu verejného osvetlenia; samostatný stĺpik (jeden alebo dva konektory) alebo 
inštaláciu nástennej EV nabíjačky.

Nabíjačky pre autá namontované na stĺpoch verejného osvetlenia komunikujú so 
systémom riadenia SEAK SMART CITY a zisťujú dostupnú kapacitu pre nabíjanie 
áut. Počas dňa zostane osvetlenie v uliciach v pohotovostnom režime pod 
elektrickým napätím a celá kapacita je tak k dispozícii pre autá. V noci sa časť 
kapacity použije na svietenie, zvyšok pre autá. Inteligentným stmievaním svetla (v 
časoch a na miestach, kde nie je potrebná 100% intenzita po celú noc) sa ešte viac 
zvyšuje kapacita, ktorú môžeme dodať do vozidiel. Čo je dôležité, systém spotrebu 
svetiel a áut automaticky reguluje.

Všetky navrhované funkcionality inteligentného verejného osvetlenia sú 
vzhľadom na ich potenciálne významný prínos pre obyvateľov miest a obcí, ako 
aj samosprávu kraja vysoko odporúčané.

VÍZIU ENERGETICKY ÚSPORNÝCH A UDRŽATEĽNÝCH SMART RIEŠENÍ TÝKAJÚCICH 
SA VEREJNÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE TTSK je možné v  dlhodobom horizonte 
dosiahnuť nasledovným vhodným mixom postupov a opatrení:

∙ realizácia budúcich rekonštrukčných prác či výstavba nových stavebných 
objektov s ohľadom na dodržanie tzv. pasívneho štandardu

∙ zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (napr. pokrytím striech 
budov solárnymi panelmi či inštaláciou malých fotovoltaických elektrární na 
strechách priľahlých budov)

∙ inštalácia systému riadeného vetrania s rekuperáciou tepla do jednotlivých 
zariadení v správe kraja

∙ zavedenie energetického manažmentu jednotlivých budov s  využitím 
metódy „smart metering“ za pomoci využívania a predikcií dát zo Smart Grid 
systému 

∙ modernizácia verejného osvetlenia zameraného na nové technológie s 
pridanými hodnotami ich využitia pre občanov, akými sú: integrované 
nabíjacie stanice pre elektromobily, wifi pripojenie, inštalované snímače 
monitorovania kvality ovzdušia (po vzore Barcelony), kamerové vybavenie 
zabezpečujúce bezproblémovú parkovaciu politiku i  bezpečný verejný 
priestor.
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3.1 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ BUDOVY a PRIESTRANSTVÁ

 Okrem viackrát spomínaných benefitov vyplývajúcich zo zavedenia smart 
riešení, nemôžeme zabúdať ani na ich ekologický zmysel. Práve sektor verejných a 
obytných budov predstavuje azda najväčší potenciál na znižovanie energetickej 
náročnosti, a naopak zvyšovanie energetickej efektívnosti s dôrazom na využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie.

Na prevádzku budov a zabezpečenie požadovaného vnútorného prostredia je totiž 
v Trnavskom samosprávnom kraji vynakladané najväčšie množstvo energie. 
Najvýznamnejší podiel na spotrebe energií a paralelne aj najväčšej produkcii 
skleníkového plynu CO2 dosahuje sektor budov na bývanie, ktoré však nie sú v 
kompetencii samosprávy, čím je zamedzená možnosť priameho ovplyvňovania 
procesov v týchto budovách. Absenciou tejto kompetencie tak nedokážeme 
zredukovať spotrebu energií v budovách na bývanie, a teda ani navrhnúť či 
realizovať akékoľvek efektívne opatrenia na znižovanie spotreby a úspory emisií CO2 
pomocou smart riešení. 

Naopak, medzi objekty v  správe či zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja patria školské zariadenia (127), domovy sociálnych služieb (50), 
budovy z kategórie administratívy (22), kultúrne zariadenia (11) a múzeá a galérie 
(22). Z  komplexnej analýzy technického stavu jednotlivých objektov vyplýva, že 
väčšina z nich bola postavená a odovzdaná do užívania ešte v 70.-tych až 80.-tych 
rokoch minulého storočia. Ich technický stav je tak po desiatkach rokov užívania 
nevyhovujúci a vyžaduje si častokrát rozsiahle rekonštrukcie vo forme zateplenia 
obvodového plášťa a/alebo zateplenia strešného plášťa. Vo všetkých typoch budov 
krajskej samosprávy sa ešte aj dnes nájdu objekty, ktoré si vyžadujú dokonca 
základnú výmenu otvorových konštrukcií, čím možno opätovne dosiahnuť 
významné úspory energií a celkovo zníženie emisií CO₂.

V sektore budov ako prvej z kľúčových oblastí by sa mali v prvom rade vytvoriť 
také podmienky, ktoré by znížili spotrebu primárnej energie na vykurovanie, 
chladenie či vetranie, a to zapojením a zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov 
energie. S  ohľadom na platnú úpravu legislatívy sa musí už jednoznačne 
podporovať výlučne výstavba či rekonštrukcia budov v kontexte nízkej 
energetickej náročnosti a s minimálnym dopadom na životné prostredie. 
Rovnako by sa mali zlepšiť vykurovacie systémy a  celkové tepelno-technické 
vlastnosti stavebných objektov.

Táto oblasť intervencie je veľmi dobre aplikovateľná pre uplatnenie smart riešení so 
zameraním na zlepšenie hospodárnosti budov formou zateplenia striech či stien, 
kde je možné a potrebné využiť merače, ktoré by merali teplotu vzduchu a podľa 

nej aj nastavovali vnútorné vykuro-
vanie. Merače by rovnako mohli 
regulovať teplo na základe obsade-
nosti, napr. počas víkendov, voľných 
dní či súčasných prácach z domu. 
Pre účely zabezpečenia kvalitného 
vetrania budov, a zároveň udržania 
komfortnej interiérovej teploty je 
vysoko odporúčaný inštalovaný 
systém riadeného vetrania s  reku-
peráciou tepla. Rovnako sa v súvis-
losti so zavádzaním prvkov zelenej 
infraštruktúry ponúka priestor na 
pokrytie striech budov solárnymi 
panelmi, vďaka ktorým dôjde k 
čiastočnej náhrade spotrebováva-
nej energie z obnoviteľného zdroja. 
Práve súbory takýchto opatrení 
budú znižovať negatívny dopad na 
životné prostredie a prispejú k rea-
lizácii cieľa dekarbonizácie a celko-
vého zníženia emisií CO₂ do roku 
2030 o minimálne 40 %.

Vo svetle dnešných ekologických 
trendov sa v  prípade výstavby 
nových potenciálnych objektov 
alebo aj rekonštrukcií súčasných 
budov v  správe TTSK rovnako 
odporúčame inšpirovať tzv. pasív-
nym štandardom. Budovy v pasív-
nom štandarde sú energeticky 
nenáročné a  vyznačujú sa predo-
všetkým tým, že na udržanie kom-
fortnej teploty vo vnútri stavby v 
každom ročnom období nie je v 
princípe potrebné využívať klimati-
záciu resp. vykurovanie. Referenčná 
hodnota spotreby pre zriedkavú 
potrebu dokurovania by nemala 
presiahnuť 15 kWh/m2 za rok. 

Táto hodnota tak predstavuje len niečo okolo 10 % spotreby na kúrenie v prípade 
klasickej stavby. Pasívny štandard teda výrazným spôsobom znižuje spotrebu 
energie. Predmetná energetická efektívnosť je docielená implementáciou viacerých 
opatrení, z ktorých spomenieme napríklad:

∙ efektívnejšie využitie slnečných lúčov pre účely vykurovania budovy 
prostredníctvom správneho polohovania budovy a  vhodného umiestnenia 
okien;

∙ zamedzenie výkyvov teploty vo vnútri budovy zvolením vhodného typu izolácie,  
ktorá umožňuje, aby v lete bolo vo vnútri dostatočne chladno, a naopak v zime 
príjemne teplo;

∙ umiestnenie solárnych panelov na streche budovy s cieľom získavania energie 
zo slnečného žiarenia na ohrev vody, prevádzku elektrických spotrebičov a pod.;

∙ zavedenie inteligentného ventilačného systému, v rámci ktorého nedochádza k 
únikom tepla a ktorý zároveň zabezpečuje prísun čerstvého vzduchu.

3.1.1 SMART METERING A SMART GRID

Ďalšou z efektívnych ciest ako zlepšiť podmienky životného prostredia, a zároveň 
znížiť záťaž na rozpočet samosprávy, je výkon energetického manažmentu. V praxi 
sa stretávame taktiež so zaužívaným pojmom energetický dispečing. Nie je 
podstatné, ktorý z  termínov je viac či menej zaužívaný, dôležité je to, čo mu 
predchádza. Na to, aby sme vedeli spotrebu energie efektívne riadiť, potrebujeme 
kvalitné a  vierohodné dáta. Na tento účel už vieme v  dnešnej dobe využiť 
inteligentné meracie systémy (tzv. „smart metering“) schopné sledovať a analyzovať 
spotrebu energie a poskytovať podrobnejšie informácie o priebehu odoberaného 
výkonu v reálnom čase. Len s pravidelným a aktuálnym prehľadom spotreby energií 
dokážeme účinne regulovať a obmedzovať spotrebu elektriny, tepla, vody a iných 
energií s cieľom vytvárania finančných úspor. Pomocou pravidelných meraní sa tak 
jednoduchšie vyhneme  prekurovaniu v zimnom období či iným spôsobom 
nadmernej spotreby energií.

Smart metering prináša okrem meraní dát pre navrhované smart riešenia aj iné 
benefity a príležitosti. Formou webu, mobilnej aplikácie, home displej, SMS, TV, a 
iných zabezpečuje obojsmernú komunikáciu s odberným miestom, čím umožňuje 
automatický diaľkový odpočet k definovanému dátumu a času, v pravidelných 
intervaloch, napr. raz mesačne, denne alebo na okamžité požiadanie. Vďaka tomuto 
automatizovanému prístupu odbúrava akúkoľvek potrebu vykonávania odpočtov a 
šetrí tak okrem finančných prostriedkov aj čas koncového zákazníka. Štatistickým 
vyhodnocovaním údajov dokáže dokonca upozorniť na prípadné poruchy alebo 
havárie ako napr. prasknuté potrubie, únik vody, nadspotrebu tepla, elektrickej 
energie, plynu, čo predstavuje nemenej dôležitý bezpečnostný rozmer. 

Z pohľadu IT riešenia je pre smart metering kľúčové zabezpečenie spoľahlivej a 
efektívnej komunikácie medzi meracím zariadením a  distribučným kanálom. V 
princípe sa najčastejšie využíva mobilná komunikácia prostredníctvom siete GSM. 
Komunikácia so smart metrami prebieha prostredníctvom protokolu, ktorý bol 
vytvorený s dôrazom na bezpečnosť a obsahuje kompletnú podporu pre 
kryptovanie komunikácie medzi smart metrami a riadiacou centrálou. Ďalšia úroveň 
zabezpečenia je realizovaná na úrovni samotnej GSM siete prostredníctvom 
virtuálnej súkromnej siete dostupnej len pre prevádzkovateľa distribučnej siete.

V zmysle vyhlášky č. 358/2013 by už mali byť dnes inteligentné meracie systémy 
funkčné u 80 % odberateľov s ročným odberom elektriny nad 4 MWh. Z hľadiska 
výkonu energetického manažmentu tak problémom zostávajú personálne kapacity. 
V samotnej Nízkouhlíkovej stratégii Trnavskej župy sa píše: „kvalita vykonávaných 
kompetencií je závislá aj na odbornej a personálnej kapacite zamestnancov, ktoré 
sú častokrát poddimenzované, čo sa odráža na efektívnosti a účinnosti verejných 
politík.“ Vytvorením gestorského smart city útvaru, ktorého neodmysliteľnou 
súčasťou by mala byť vytvorená pozícia energetika, sa výrazným spôsobom 
podporia implementačné činnosti a strategické riadenie v oblasti energetiky kraja. 
Úlohu analyticko-strategických kapacít by mala v  podmienkach smart konceptu 
vhodne dopĺňať a podporovať inteligentná sieť tzv. Smart Grid, ktorá predstavuje 
akúsi zdokonalenú energetickú sieť, ku ktorej bola pridaná obojsmerná digitálna 
komunikácia medzi dodávateľom a spotrebiteľom, inteligentné meranie, 
monitoring a riadiace systémy. Základným predpokladom efektívne fungujúcej 
Smart Grid siete sú správne a komplexné dáta z inteligentných meracích systémov 
(smart metering).

V  našich podmienkach známou a  úspešne používanou platformou v  oblasti 
expertízy a následnej predikcie vstupov je DeepGrid Meter Data Management resp. 
Visual Grid Analytics, ktorá už poskytuje pokročilú analýzu dát s  jednoduchým a 
zrozumiteľným zobrazením výsledkov v 3D modeli siete.

zdroj: mxcroftmind.com

Nakoľko inteligentné merače a snímače poskytujú nepretržitý prúd miliónov 
meraní, funkciou Smart Grid systému je ich čistenie, validácia a skladovanie. Fungujú 
ako dátový sklad, čo umožňuje ukladanie a dopytovanie údajov. Jeho pomocou 
bude energetický manažér kraja vedieť precízne filtrovať, ako aj definovať prahové 
hodnoty spotreby energií s včasnou varovnou notifikáciou. Čo je nemenej dôležité, 
systém dokáže automaticky vyhodnocovať zhluky navzájom súvisiacich udalostí a 
následne detegovať problematické miesta či opakované problémy s napájaním. 
Schopnosť predvídať spotrebu, výrobu a reakcie na meniace sa úrovne dopytu je 
pre efektívne riadenie siete nevyhnutná. Presné informácie tohto druhu a 
adaptívne algoritmy sú kľúčom k prechodu z reaktívneho na proaktívny režim 
riadenia a  vytvoria tak neoceniteľné východiskové pracovné prostredie pre 
budúceho energetického manažéra kraja.

Zavedením energetického manažmentu resp. diaľkového online dispečingu s 
využitím vhodného Smart Grid systému v rámci budov a zariadení vo vlastníctve 
alebo prenájme Trnavskej samosprávy sa jednoznačne docieli eliminácia a 
optimalizácia ich energetickej náročnosti a  spotreby, čo bude zároveň 
predstavovať signifikantný krok na ceste k znižovaniu uhlíkovej stopy.

3.1.2 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE

Súčasťou energetického manažmentu by mala byť taktiež optimalizácia 
nákladov za správu a  prevádzku verejného osvetlenia formou modernizácie 
verejného osvetlenia zameraného na nové technológie znižujúce prevádzkové 
náklady, tepelné emisie a  straty. Keďže Trnavský samosprávny kraj nie je 
prevádzkovateľom verejného osvetlenia, jeho modernizácia by mala smerovať 
predovšetkým do objektov administratívnych budov, školských areálov a  ďalších 
zariadení v správe kraja.

Pre začiatok si ale zadefinujme pojem osvetľovacia sústava, pretože, ak hovoríme o 
verejnom osvetlení, máme na mysli súbor prvkov, ktorý tvoria svietidlá, podporné a 
nosné prvky, elektrický rozvod, rozvádzače a  v  neposlednom rade aj ovládací 
systém. Všeobecne môžeme konštatovať, že vo väčšine prípadov osvetľovacích 
sústav miest a  obcí na území Trnavského samosprávneho kraja sú používané 
svietidlá, ktorých technologická úroveň je dnes už dávno prekonaná a je možné 
ich nahradiť efektívnejšími zdrojmi so zvýšenou kvalitou osvetlenia. Zastaralé 
osvetľovacie sústavy, ktoré sú častokrát na sklonku svojej životnosti sa okrem ich 
nehospodárnej prevádzky vyznačujú aj neefektívnym smerovaním svetelného 
toku či v mnohých prípadoch znečistením polykarbonátových krytov, čím sa opäť 
výrazným spôsobom znižuje ich efektivita. Samozrejme, nájdu sa aj svetlé výnimky, 
prevažne v uliciach krajského a okresných miest, prípadne vybraných obcí, ktorých 
čiastočná modernizácia verejného osvetlenia bola v minulom období podporená 
financovaním z  európskych štrukturálnych a  investičných fondov (napr. Holice, 
Horná Potôň, Červeník, Malženice, Dubovany, Borský Svätý Jur a mnoho ďalších). Tu 
zas vidíme nevýhodu v podobe čiastočného osádzania LED svietidiel v ich nesúrodej 
farbe, kedy studená biela nekorešponduje s  farbou ostatných svietidiel, čím je do 
istej miery narušený vizuálny komfort. V  rámci nami vykonaného prieskumu 
zavádzania moderného a úsporného LED osvetlenia sme sa vo viacerých prípadoch 
stretli aj s  negatívnymi postrehmi občanov v  zmysle rušivého vplyvu zosilnenej 
intenzity nových svetelných zdrojov v nočných hodinách. Daný problém by mal byť 
odstránený práve zavádzaním inteligentných riešení, ktoré si priblížime v ďalšej časti 
tejto podkapitoly.

Ak hovoríme o  modernizácii verejného osvetlenia resp. jeho sústavy, je potrebné 
uvažovať v dvoch technických rovinách. Prvou z nich sú infraštruktúrne investície, 
ktorých cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľnú službu verejnosti v podobe verejného 
osvetlenia a ktoré sú nevyhnutné na udržanie správnej a optimálnej funkčnosti celej 
sústavy verejného osvetlenia. Investície sú v  tomto prípade smerované do 
infraštruktúry osvetľovacej sústavy (stožiare, vedenia, rozvádzače) a modernizácia 
týchto prvkov nepredstavuje zvýšenie energetickej efektívnosti, prípadne je len 

zanedbateľná, avšak napríklad výmena skorodovaných stožiarov, obzvlášť tých  v 
havarijnom stave, za žiarovo zinkované nielen predĺži ich životnosť, ale odvráti taktiež 
stále hroziace riziko pádu stožiaru či zásahu elektrickým prúdom v rámci aktuálne 
nevyhovujúceho technického stavu. Zanedbateľný nie je ani vek podzemných 
káblov, ktorý je zvyčajne zhodný s vekom stožiarov, nakoľko tie boli predmetom 
výstavby v rovnakom období. V  prípade potreby výmeny starých káblov 
podzemného vedenia vysokého napätia sa jednoznačne odporúča aj uloženie 
chráničiek pre budúce zafúknutie optických káblov. Vplyvom poveternostných 
podmienok a  tepelných rozťažností sa častokrát znehodnocuje aj vodivý spoj v 
prípade nadzemných káblových rozvodov, čo ma za následok opakované poruchy 
na sústave verejného osvetlenia, ktorých identifikáciu a odstránenie považujeme za 
ďalšie časové a finančné straty.

To, čo nás bude z  pohľadu zavádzania inteligentných riešení väčšmi zaujímať, je 
druhá skupina investícií zameraných celkovo na zvýšenie energetickej efektívnosti 
(svetelné zdroje, svietidlá, systém riadenia) vrátane využitia tzv. chrbtice 
verejného osvetlenia ako sekundárnej dátovej siete.  

V  prvom kroku je potrebné čo najskôr vymeniť všetky zostávajúce svietidlá s 
ortuťovými výbojkami, nakoľko ortuťové výbojky už v  súčasnosti patria medzi 
najmenej hospodárne svetelné zdroje vo verejnom osvetlení. Prevažná väčšina 
svietidiel s ortuťovými výbojkami je parkového typu, s difúzorom guľového tvaru. 
Tieto svietidlá slúžia na osvetlenie parkových oblastí, námestí a iných spevnených 
plôch, komunikácií pre chodcov a výnimočne aj niektorých komunikácií s 
motorizovanou dopravou. Pri zameraní na ďalší segment svietidiel, kde môžeme 
dosiahnuť významných úspor, je určite výmena všetkých svietidiel so sodíkovými 
výbojkami do 70 W na existujúcich svetelných miestach. Alternatívou pre výmenu 
oboch zastaraných typov osvetlení je moderné LED osvetlenie s  menovitou 
životnosťou až 20 rokov. Pred výmenou svietidiel je zároveň potrebné zvážiť aj 
technický stav jednotlivých oceľových, betónových či dokonca niekde ešte aj 
drevených stožiarov a ich prípadnú výmenu v  zmysle vyššie uvedeného 
infraštruktúrneho opatrenia. Pri eventuálnom inštalovaní nových 
oceľových/pozinkovaných stožiarov treba zvážiť ich umiestnenie a počet tak, aby 
spolu s príkonom a optikou svietidiel vytvorili optimálne rozloženie a využitie 
svetelného toku. V prípade výmeny väčšieho množstva svetelných stožiarov by mala 
ich nová inštalácia podliehať svetelno-technickým meraniam a skúškam za účelom 
lepšieho a efektívnejšieho využitie svetelného toku s menšími stratami.

Neodmysliteľnou súčasťou modernizácie každej osvetľovacej sústavy verejného 
osvetlenia v podmienkach konceptu smart city je jeho adaptívne riadenie. Riadenie 
osvetlenia môže priniesť dodatočné úspory energie obmedzením času svietenia a 

úrovne osvetlenia v súlade s aktuálnymi potrebami. V prvom rade je to čas 
prevádzky osvetlenia, kde čas zapnutia a vypnutia má byť prispôsobený úrovni 
denného svetla (t.j. po západe a pred východom slnka) s ohľadom na úrovne 
osvetlenia vyžadované pre príslušné triedy osvetlenia na základe súčasných 
platných noriem. Druhá rovina adaptívneho riadenia by mala brať v  úvahu 
stmievanie osvetlenia v čase zníženej intenzity premávky. V dnešnej dobe nám už 
trh ponúka mnohé uplatniteľné platformy inštalovania LED osvetlenia  za pomoci 
inteligentného riadenia vďaka zabudovaným snímačom či modulom. Spomedzi 
úspešne etablovaných platforiem spomenieme SEAK (Barcelona, Tel Aviv, Východná 
- SR) alebo napríklad City Touch, ktorého služby využíva aj okresné mesto Hlohovec. 
To v rokoch 2015 až 2018 v rámci modernizácie verejného osvetlenia namontovalo 
2542 LED svietidiel s inteligentným riadiacim systémom, vďaka čomu sa vyšplhala 
úspora elektrickej energie až na viac ako 50 %.

V prípade plne funkčného SEAK online riadenia osvetlenia v meste je potrebné mať 
v existujúcej sieti použité  demodulátory (prijímače) v svietidlách a modulátory 
(vysielače) v elektrických rozvádzačoch. SEAK SMART je spoľahlivý systém riadenia 
osvetlenia, ktorý využíva na komunikáciu existujúce 230 V napájacie vedenie. Okrem 
osvetlenia je riadiaci systém možné prepojiť aj s nabíjačkami pre elektrické vozidlá a 
inými IoT zariadeniami.

Technická infrašturktúra - Vonkajšie osvetlenie

Princíp inteligentného riadenia funguje nasledovne: 

Aby mohlo svietidlo prijímať príkazy zasielané po napájacej sieti, musí každé 
svietidlo obsahovať SEAK demodulátor. Demodulátor je inštalovaný vo vnútri alebo 
na vrchu svietidiel (zásuvka NEMA) a pripojený k ovládaču LED. Riadiaca jednotka 
LUMiMASTER poskytuje vzdialenú správu a zabezpečovanie diagnostických funkcií 
v systéme. Má dve samostatné linky RS485 na komunikáciu s elektromerom a IO 
modulmi. Každá powerline linka, na ktorej sú pripojené svietidlá, musí obsahovať aj 
modulačnú jednotku. V ponuke je niekoľko modelov v závislosti od úrovne max. 
prúdu. V rozvodnej skrini môžu byť kombinované podľa potreby viaceré modulačné 
jednotky. Komplexné inteligentné riadenie verejného osvetlenia prebieha 
prostredníctvom užívateľskej aplikácie StreetLite, ktorú je možné používať v 
cloude. Pre riadenie osvetlenia nie je potrebná žiadna inštalácia, vyžaduje sa len 
webový prehliadač. Pomocou aplikácie je pre užívateľa možné:

∙ definovať logické skupiny svietidiel v rámci celého mesta 

∙ nastavovať harmonogram stmievania podľa určeného času alebo západu a 
východu slnka 

∙ nastavovať úroveň intenzity osvetlenia pre určené mesto individuálne alebo 
po skupinách 

∙ kontrolovať status jednotlivých svietidiel 

∙ získať správy o spotrebe a úsporách

Kombináciou výmeny starých typov svietidiel za nové moderné LED svietidlá s 
využitím ich inteligentného riadenia by sme miestami mohli dosiahnuť úsporu 
elektrickej energie až na úrovni 50 %.

Využívanie platforiem IoT sa dá dnes už využiť na rôznych úrovniach heterogénnych 
objektov, ktoré umožňujú automatizovanie bežných aktivít. Prostredníctvom trans-
formácie bežných aktivít do dát a informácií spolu s prepojením na technológie IoT 
je možné využiť internet na široké poskytovanie služieb prostredníctvom webového 
rozhrania. Možností je neúrekom:  okrem prezentovanej možnosti  verejného osvet-
lenia schopného plynule meniť intenzitu osvetlenia, vedia inteligentné lampy okoloi-
dúcim ponúknuť obsah na stiahnutie alebo online prehliadanie; vybavené sú tiež 
snímačmi na meranie hustoty premávky v prípade počtu chodcov či rôznymi mete-
orologickými senzormi za účelom detekovania nepriaznivej smogovej situácie v 
mestách. Samozrejme, prioritou zostáva primárne šetrenie energie a bezpečnosť 
obyvateľstva. Úspora elektrickej energie sa dosiahne na základe výmeny menej 

efektívnych zdrojov svietenia za úsporné LED zdroje svietenia s možnosťou regulácie 
výkonu jednotlivých svietidiel. Odhaduje sa, že využívanie foriem inteligentného 
osvetlenia dokáže znížiť spotrebu energie na osvetlenie až o 45 %. Konkrétne vyčís-
lenie úspory bude samozrejme závisieť od východiskového technického stavu 
verejného osvetlenia v jednotlivých mestách a obciach na území kraja a špecifiká-
cie ich smart využitia do budúcna. Na druhej strane, paralelná inštalácia bezpeč-
nostných kamier na kritických miestach dokáže preukázateľne zredukovať kriminali-
tu a eliminovať riziko potenciálnych hrozieb v podobe verejných incidentov. Pridaná 
hodnota inteligentných lámp, na ktorú prudko tlačí inovatívna doba 21. storočia, 
spočíva v možnosti ich využitia ako sekundárnej dátovej siete v podobe verejných 
prístupových bodov na wifi pripojenie pre obyvateľov miest a obcí Trnavského 
samosprávneho kraja či vyššie uvádzaného rôznorodého monitorovania – od voľ-
ných parkovací miest (napr. v kombinácii s overeným softvérom ParkDots), kvality 
ovzdušia (napr. EnviTech, Antik), zberu odpadov v  reálnom čase až po celkovú 
dopravnú situáciu na križovatkách ciest. Nespornými výhodami, ktoré hovoria v 
prospech ich viacúrovňového využitia, sú najmä rozsiahla vybudovaná infraštruktúra 
a dostupný monitoring z prehľadnej a bezpečnej vzdialenosti. Umiestnenie kamero-
vých zariadení a ďalších snímačov v značných výškach zaručeným spôsobom elimi-
nuje ich možné poškodenie či odcudzenie.

Budúcnosťou inteligentného verejného osvetlenia v  Trnavskom samosprávnom 
kraji by mali byť aj integrované nabíjacie stanice pre elektromobily. Takýmto šikov-
ným spôsobom by sa opäť vedela využiť všadeprítomná sieť verejného osvetlenia, 
kedy nie je nutné kvôli nabíjačkám rozkopávať celé ulice. Pre technickú ilustráciu si 
opäť pomôžeme inteligentným riešením SEAK, za ktoré boli autori ocenení na 
výstave Urbis Smart City 2018 zlatou medailou za najinovatívnejší produkt. V zásade 
nám toto riešenie ponúka 3 možnosti využívania nabíjačiek: konektor integrovaný 
do stĺpu verejného osvetlenia; samostatný stĺpik (jeden alebo dva konektory) alebo 
inštaláciu nástennej EV nabíjačky.

Nabíjačky pre autá namontované na stĺpoch verejného osvetlenia komunikujú so 
systémom riadenia SEAK SMART CITY a zisťujú dostupnú kapacitu pre nabíjanie 
áut. Počas dňa zostane osvetlenie v uliciach v pohotovostnom režime pod 
elektrickým napätím a celá kapacita je tak k dispozícii pre autá. V noci sa časť 
kapacity použije na svietenie, zvyšok pre autá. Inteligentným stmievaním svetla (v 
časoch a na miestach, kde nie je potrebná 100% intenzita po celú noc) sa ešte viac 
zvyšuje kapacita, ktorú môžeme dodať do vozidiel. Čo je dôležité, systém spotrebu 
svetiel a áut automaticky reguluje.

Všetky navrhované funkcionality inteligentného verejného osvetlenia sú 
vzhľadom na ich potenciálne významný prínos pre obyvateľov miest a obcí, ako 
aj samosprávu kraja vysoko odporúčané.

VÍZIU ENERGETICKY ÚSPORNÝCH A UDRŽATEĽNÝCH SMART RIEŠENÍ TÝKAJÚCICH 
SA VEREJNÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE TTSK je možné v  dlhodobom horizonte 
dosiahnuť nasledovným vhodným mixom postupov a opatrení:

∙ realizácia budúcich rekonštrukčných prác či výstavba nových stavebných 
objektov s ohľadom na dodržanie tzv. pasívneho štandardu

∙ zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (napr. pokrytím striech 
budov solárnymi panelmi či inštaláciou malých fotovoltaických elektrární na 
strechách priľahlých budov)

∙ inštalácia systému riadeného vetrania s rekuperáciou tepla do jednotlivých 
zariadení v správe kraja

∙ zavedenie energetického manažmentu jednotlivých budov s  využitím 
metódy „smart metering“ za pomoci využívania a predikcií dát zo Smart Grid 
systému 

∙ modernizácia verejného osvetlenia zameraného na nové technológie s 
pridanými hodnotami ich využitia pre občanov, akými sú: integrované 
nabíjacie stanice pre elektromobily, wifi pripojenie, inštalované snímače 
monitorovania kvality ovzdušia (po vzore Barcelony), kamerové vybavenie 
zabezpečujúce bezproblémovú parkovaciu politiku i  bezpečný verejný 
priestor.
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3.1 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ BUDOVY a PRIESTRANSTVÁ

 Okrem viackrát spomínaných benefitov vyplývajúcich zo zavedenia smart 
riešení, nemôžeme zabúdať ani na ich ekologický zmysel. Práve sektor verejných a 
obytných budov predstavuje azda najväčší potenciál na znižovanie energetickej 
náročnosti, a naopak zvyšovanie energetickej efektívnosti s dôrazom na využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie.

Na prevádzku budov a zabezpečenie požadovaného vnútorného prostredia je totiž 
v Trnavskom samosprávnom kraji vynakladané najväčšie množstvo energie. 
Najvýznamnejší podiel na spotrebe energií a paralelne aj najväčšej produkcii 
skleníkového plynu CO2 dosahuje sektor budov na bývanie, ktoré však nie sú v 
kompetencii samosprávy, čím je zamedzená možnosť priameho ovplyvňovania 
procesov v týchto budovách. Absenciou tejto kompetencie tak nedokážeme 
zredukovať spotrebu energií v budovách na bývanie, a teda ani navrhnúť či 
realizovať akékoľvek efektívne opatrenia na znižovanie spotreby a úspory emisií CO2 
pomocou smart riešení. 

Naopak, medzi objekty v  správe či zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja patria školské zariadenia (127), domovy sociálnych služieb (50), 
budovy z kategórie administratívy (22), kultúrne zariadenia (11) a múzeá a galérie 
(22). Z  komplexnej analýzy technického stavu jednotlivých objektov vyplýva, že 
väčšina z nich bola postavená a odovzdaná do užívania ešte v 70.-tych až 80.-tych 
rokoch minulého storočia. Ich technický stav je tak po desiatkach rokov užívania 
nevyhovujúci a vyžaduje si častokrát rozsiahle rekonštrukcie vo forme zateplenia 
obvodového plášťa a/alebo zateplenia strešného plášťa. Vo všetkých typoch budov 
krajskej samosprávy sa ešte aj dnes nájdu objekty, ktoré si vyžadujú dokonca 
základnú výmenu otvorových konštrukcií, čím možno opätovne dosiahnuť 
významné úspory energií a celkovo zníženie emisií CO₂.

V sektore budov ako prvej z kľúčových oblastí by sa mali v prvom rade vytvoriť 
také podmienky, ktoré by znížili spotrebu primárnej energie na vykurovanie, 
chladenie či vetranie, a to zapojením a zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov 
energie. S  ohľadom na platnú úpravu legislatívy sa musí už jednoznačne 
podporovať výlučne výstavba či rekonštrukcia budov v kontexte nízkej 
energetickej náročnosti a s minimálnym dopadom na životné prostredie. 
Rovnako by sa mali zlepšiť vykurovacie systémy a  celkové tepelno-technické 
vlastnosti stavebných objektov.

Táto oblasť intervencie je veľmi dobre aplikovateľná pre uplatnenie smart riešení so 
zameraním na zlepšenie hospodárnosti budov formou zateplenia striech či stien, 
kde je možné a potrebné využiť merače, ktoré by merali teplotu vzduchu a podľa 

nej aj nastavovali vnútorné vykuro-
vanie. Merače by rovnako mohli 
regulovať teplo na základe obsade-
nosti, napr. počas víkendov, voľných 
dní či súčasných prácach z domu. 
Pre účely zabezpečenia kvalitného 
vetrania budov, a zároveň udržania 
komfortnej interiérovej teploty je 
vysoko odporúčaný inštalovaný 
systém riadeného vetrania s  reku-
peráciou tepla. Rovnako sa v súvis-
losti so zavádzaním prvkov zelenej 
infraštruktúry ponúka priestor na 
pokrytie striech budov solárnymi 
panelmi, vďaka ktorým dôjde k 
čiastočnej náhrade spotrebováva-
nej energie z obnoviteľného zdroja. 
Práve súbory takýchto opatrení 
budú znižovať negatívny dopad na 
životné prostredie a prispejú k rea-
lizácii cieľa dekarbonizácie a celko-
vého zníženia emisií CO₂ do roku 
2030 o minimálne 40 %.

Vo svetle dnešných ekologických 
trendov sa v  prípade výstavby 
nových potenciálnych objektov 
alebo aj rekonštrukcií súčasných 
budov v  správe TTSK rovnako 
odporúčame inšpirovať tzv. pasív-
nym štandardom. Budovy v pasív-
nom štandarde sú energeticky 
nenáročné a  vyznačujú sa predo-
všetkým tým, že na udržanie kom-
fortnej teploty vo vnútri stavby v 
každom ročnom období nie je v 
princípe potrebné využívať klimati-
záciu resp. vykurovanie. Referenčná 
hodnota spotreby pre zriedkavú 
potrebu dokurovania by nemala 
presiahnuť 15 kWh/m2 za rok. 

Táto hodnota tak predstavuje len niečo okolo 10 % spotreby na kúrenie v prípade 
klasickej stavby. Pasívny štandard teda výrazným spôsobom znižuje spotrebu 
energie. Predmetná energetická efektívnosť je docielená implementáciou viacerých 
opatrení, z ktorých spomenieme napríklad:

∙ efektívnejšie využitie slnečných lúčov pre účely vykurovania budovy 
prostredníctvom správneho polohovania budovy a  vhodného umiestnenia 
okien;

∙ zamedzenie výkyvov teploty vo vnútri budovy zvolením vhodného typu izolácie,  
ktorá umožňuje, aby v lete bolo vo vnútri dostatočne chladno, a naopak v zime 
príjemne teplo;

∙ umiestnenie solárnych panelov na streche budovy s cieľom získavania energie 
zo slnečného žiarenia na ohrev vody, prevádzku elektrických spotrebičov a pod.;

∙ zavedenie inteligentného ventilačného systému, v rámci ktorého nedochádza k 
únikom tepla a ktorý zároveň zabezpečuje prísun čerstvého vzduchu.

3.1.1 SMART METERING A SMART GRID

Ďalšou z efektívnych ciest ako zlepšiť podmienky životného prostredia, a zároveň 
znížiť záťaž na rozpočet samosprávy, je výkon energetického manažmentu. V praxi 
sa stretávame taktiež so zaužívaným pojmom energetický dispečing. Nie je 
podstatné, ktorý z  termínov je viac či menej zaužívaný, dôležité je to, čo mu 
predchádza. Na to, aby sme vedeli spotrebu energie efektívne riadiť, potrebujeme 
kvalitné a  vierohodné dáta. Na tento účel už vieme v  dnešnej dobe využiť 
inteligentné meracie systémy (tzv. „smart metering“) schopné sledovať a analyzovať 
spotrebu energie a poskytovať podrobnejšie informácie o priebehu odoberaného 
výkonu v reálnom čase. Len s pravidelným a aktuálnym prehľadom spotreby energií 
dokážeme účinne regulovať a obmedzovať spotrebu elektriny, tepla, vody a iných 
energií s cieľom vytvárania finančných úspor. Pomocou pravidelných meraní sa tak 
jednoduchšie vyhneme  prekurovaniu v zimnom období či iným spôsobom 
nadmernej spotreby energií.

Smart metering prináša okrem meraní dát pre navrhované smart riešenia aj iné 
benefity a príležitosti. Formou webu, mobilnej aplikácie, home displej, SMS, TV, a 
iných zabezpečuje obojsmernú komunikáciu s odberným miestom, čím umožňuje 
automatický diaľkový odpočet k definovanému dátumu a času, v pravidelných 
intervaloch, napr. raz mesačne, denne alebo na okamžité požiadanie. Vďaka tomuto 
automatizovanému prístupu odbúrava akúkoľvek potrebu vykonávania odpočtov a 
šetrí tak okrem finančných prostriedkov aj čas koncového zákazníka. Štatistickým 
vyhodnocovaním údajov dokáže dokonca upozorniť na prípadné poruchy alebo 
havárie ako napr. prasknuté potrubie, únik vody, nadspotrebu tepla, elektrickej 
energie, plynu, čo predstavuje nemenej dôležitý bezpečnostný rozmer. 

Z pohľadu IT riešenia je pre smart metering kľúčové zabezpečenie spoľahlivej a 
efektívnej komunikácie medzi meracím zariadením a  distribučným kanálom. V 
princípe sa najčastejšie využíva mobilná komunikácia prostredníctvom siete GSM. 
Komunikácia so smart metrami prebieha prostredníctvom protokolu, ktorý bol 
vytvorený s dôrazom na bezpečnosť a obsahuje kompletnú podporu pre 
kryptovanie komunikácie medzi smart metrami a riadiacou centrálou. Ďalšia úroveň 
zabezpečenia je realizovaná na úrovni samotnej GSM siete prostredníctvom 
virtuálnej súkromnej siete dostupnej len pre prevádzkovateľa distribučnej siete.

V zmysle vyhlášky č. 358/2013 by už mali byť dnes inteligentné meracie systémy 
funkčné u 80 % odberateľov s ročným odberom elektriny nad 4 MWh. Z hľadiska 
výkonu energetického manažmentu tak problémom zostávajú personálne kapacity. 
V samotnej Nízkouhlíkovej stratégii Trnavskej župy sa píše: „kvalita vykonávaných 
kompetencií je závislá aj na odbornej a personálnej kapacite zamestnancov, ktoré 
sú častokrát poddimenzované, čo sa odráža na efektívnosti a účinnosti verejných 
politík.“ Vytvorením gestorského smart city útvaru, ktorého neodmysliteľnou 
súčasťou by mala byť vytvorená pozícia energetika, sa výrazným spôsobom 
podporia implementačné činnosti a strategické riadenie v oblasti energetiky kraja. 
Úlohu analyticko-strategických kapacít by mala v  podmienkach smart konceptu 
vhodne dopĺňať a podporovať inteligentná sieť tzv. Smart Grid, ktorá predstavuje 
akúsi zdokonalenú energetickú sieť, ku ktorej bola pridaná obojsmerná digitálna 
komunikácia medzi dodávateľom a spotrebiteľom, inteligentné meranie, 
monitoring a riadiace systémy. Základným predpokladom efektívne fungujúcej 
Smart Grid siete sú správne a komplexné dáta z inteligentných meracích systémov 
(smart metering).

V  našich podmienkach známou a  úspešne používanou platformou v  oblasti 
expertízy a následnej predikcie vstupov je DeepGrid Meter Data Management resp. 
Visual Grid Analytics, ktorá už poskytuje pokročilú analýzu dát s  jednoduchým a 
zrozumiteľným zobrazením výsledkov v 3D modeli siete.

Nakoľko inteligentné merače a snímače poskytujú nepretržitý prúd miliónov 
meraní, funkciou Smart Grid systému je ich čistenie, validácia a skladovanie. Fungujú 
ako dátový sklad, čo umožňuje ukladanie a dopytovanie údajov. Jeho pomocou 
bude energetický manažér kraja vedieť precízne filtrovať, ako aj definovať prahové 
hodnoty spotreby energií s včasnou varovnou notifikáciou. Čo je nemenej dôležité, 
systém dokáže automaticky vyhodnocovať zhluky navzájom súvisiacich udalostí a 
následne detegovať problematické miesta či opakované problémy s napájaním. 
Schopnosť predvídať spotrebu, výrobu a reakcie na meniace sa úrovne dopytu je 
pre efektívne riadenie siete nevyhnutná. Presné informácie tohto druhu a 
adaptívne algoritmy sú kľúčom k prechodu z reaktívneho na proaktívny režim 
riadenia a  vytvoria tak neoceniteľné východiskové pracovné prostredie pre 
budúceho energetického manažéra kraja.

Zavedením energetického manažmentu resp. diaľkového online dispečingu s 
využitím vhodného Smart Grid systému v rámci budov a zariadení vo vlastníctve 
alebo prenájme Trnavskej samosprávy sa jednoznačne docieli eliminácia a 
optimalizácia ich energetickej náročnosti a  spotreby, čo bude zároveň 
predstavovať signifikantný krok na ceste k znižovaniu uhlíkovej stopy.

3.1.2 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE

Súčasťou energetického manažmentu by mala byť taktiež optimalizácia 
nákladov za správu a  prevádzku verejného osvetlenia formou modernizácie 
verejného osvetlenia zameraného na nové technológie znižujúce prevádzkové 
náklady, tepelné emisie a  straty. Keďže Trnavský samosprávny kraj nie je 
prevádzkovateľom verejného osvetlenia, jeho modernizácia by mala smerovať 
predovšetkým do objektov administratívnych budov, školských areálov a  ďalších 
zariadení v správe kraja.

Pre začiatok si ale zadefinujme pojem osvetľovacia sústava, pretože, ak hovoríme o 
verejnom osvetlení, máme na mysli súbor prvkov, ktorý tvoria svietidlá, podporné a 
nosné prvky, elektrický rozvod, rozvádzače a  v  neposlednom rade aj ovládací 
systém. Všeobecne môžeme konštatovať, že vo väčšine prípadov osvetľovacích 
sústav miest a  obcí na území Trnavského samosprávneho kraja sú používané 
svietidlá, ktorých technologická úroveň je dnes už dávno prekonaná a je možné 
ich nahradiť efektívnejšími zdrojmi so zvýšenou kvalitou osvetlenia. Zastaralé 
osvetľovacie sústavy, ktoré sú častokrát na sklonku svojej životnosti sa okrem ich 
nehospodárnej prevádzky vyznačujú aj neefektívnym smerovaním svetelného 
toku či v mnohých prípadoch znečistením polykarbonátových krytov, čím sa opäť 
výrazným spôsobom znižuje ich efektivita. Samozrejme, nájdu sa aj svetlé výnimky, 
prevažne v uliciach krajského a okresných miest, prípadne vybraných obcí, ktorých 
čiastočná modernizácia verejného osvetlenia bola v minulom období podporená 
financovaním z  európskych štrukturálnych a  investičných fondov (napr. Holice, 
Horná Potôň, Červeník, Malženice, Dubovany, Borský Svätý Jur a mnoho ďalších). Tu 
zas vidíme nevýhodu v podobe čiastočného osádzania LED svietidiel v ich nesúrodej 
farbe, kedy studená biela nekorešponduje s  farbou ostatných svietidiel, čím je do 
istej miery narušený vizuálny komfort. V  rámci nami vykonaného prieskumu 
zavádzania moderného a úsporného LED osvetlenia sme sa vo viacerých prípadoch 
stretli aj s  negatívnymi postrehmi občanov v  zmysle rušivého vplyvu zosilnenej 
intenzity nových svetelných zdrojov v nočných hodinách. Daný problém by mal byť 
odstránený práve zavádzaním inteligentných riešení, ktoré si priblížime v ďalšej časti 
tejto podkapitoly.

Ak hovoríme o  modernizácii verejného osvetlenia resp. jeho sústavy, je potrebné 
uvažovať v dvoch technických rovinách. Prvou z nich sú infraštruktúrne investície, 
ktorých cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľnú službu verejnosti v podobe verejného 
osvetlenia a ktoré sú nevyhnutné na udržanie správnej a optimálnej funkčnosti celej 
sústavy verejného osvetlenia. Investície sú v  tomto prípade smerované do 
infraštruktúry osvetľovacej sústavy (stožiare, vedenia, rozvádzače) a modernizácia 
týchto prvkov nepredstavuje zvýšenie energetickej efektívnosti, prípadne je len 

zanedbateľná, avšak napríklad výmena skorodovaných stožiarov, obzvlášť tých  v 
havarijnom stave, za žiarovo zinkované nielen predĺži ich životnosť, ale odvráti taktiež 
stále hroziace riziko pádu stožiaru či zásahu elektrickým prúdom v rámci aktuálne 
nevyhovujúceho technického stavu. Zanedbateľný nie je ani vek podzemných 
káblov, ktorý je zvyčajne zhodný s vekom stožiarov, nakoľko tie boli predmetom 
výstavby v rovnakom období. V  prípade potreby výmeny starých káblov 
podzemného vedenia vysokého napätia sa jednoznačne odporúča aj uloženie 
chráničiek pre budúce zafúknutie optických káblov. Vplyvom poveternostných 
podmienok a  tepelných rozťažností sa častokrát znehodnocuje aj vodivý spoj v 
prípade nadzemných káblových rozvodov, čo ma za následok opakované poruchy 
na sústave verejného osvetlenia, ktorých identifikáciu a odstránenie považujeme za 
ďalšie časové a finančné straty.

To, čo nás bude z  pohľadu zavádzania inteligentných riešení väčšmi zaujímať, je 
druhá skupina investícií zameraných celkovo na zvýšenie energetickej efektívnosti 
(svetelné zdroje, svietidlá, systém riadenia) vrátane využitia tzv. chrbtice 
verejného osvetlenia ako sekundárnej dátovej siete.  

V  prvom kroku je potrebné čo najskôr vymeniť všetky zostávajúce svietidlá s 
ortuťovými výbojkami, nakoľko ortuťové výbojky už v  súčasnosti patria medzi 
najmenej hospodárne svetelné zdroje vo verejnom osvetlení. Prevažná väčšina 
svietidiel s ortuťovými výbojkami je parkového typu, s difúzorom guľového tvaru. 
Tieto svietidlá slúžia na osvetlenie parkových oblastí, námestí a iných spevnených 
plôch, komunikácií pre chodcov a výnimočne aj niektorých komunikácií s 
motorizovanou dopravou. Pri zameraní na ďalší segment svietidiel, kde môžeme 
dosiahnuť významných úspor, je určite výmena všetkých svietidiel so sodíkovými 
výbojkami do 70 W na existujúcich svetelných miestach. Alternatívou pre výmenu 
oboch zastaraných typov osvetlení je moderné LED osvetlenie s  menovitou 
životnosťou až 20 rokov. Pred výmenou svietidiel je zároveň potrebné zvážiť aj 
technický stav jednotlivých oceľových, betónových či dokonca niekde ešte aj 
drevených stožiarov a ich prípadnú výmenu v  zmysle vyššie uvedeného 
infraštruktúrneho opatrenia. Pri eventuálnom inštalovaní nových 
oceľových/pozinkovaných stožiarov treba zvážiť ich umiestnenie a počet tak, aby 
spolu s príkonom a optikou svietidiel vytvorili optimálne rozloženie a využitie 
svetelného toku. V prípade výmeny väčšieho množstva svetelných stožiarov by mala 
ich nová inštalácia podliehať svetelno-technickým meraniam a skúškam za účelom 
lepšieho a efektívnejšieho využitie svetelného toku s menšími stratami.

Neodmysliteľnou súčasťou modernizácie každej osvetľovacej sústavy verejného 
osvetlenia v podmienkach konceptu smart city je jeho adaptívne riadenie. Riadenie 
osvetlenia môže priniesť dodatočné úspory energie obmedzením času svietenia a 

úrovne osvetlenia v súlade s aktuálnymi potrebami. V prvom rade je to čas 
prevádzky osvetlenia, kde čas zapnutia a vypnutia má byť prispôsobený úrovni 
denného svetla (t.j. po západe a pred východom slnka) s ohľadom na úrovne 
osvetlenia vyžadované pre príslušné triedy osvetlenia na základe súčasných 
platných noriem. Druhá rovina adaptívneho riadenia by mala brať v  úvahu 
stmievanie osvetlenia v čase zníženej intenzity premávky. V dnešnej dobe nám už 
trh ponúka mnohé uplatniteľné platformy inštalovania LED osvetlenia  za pomoci 
inteligentného riadenia vďaka zabudovaným snímačom či modulom. Spomedzi 
úspešne etablovaných platforiem spomenieme SEAK (Barcelona, Tel Aviv, Východná 
- SR) alebo napríklad City Touch, ktorého služby využíva aj okresné mesto Hlohovec. 
To v rokoch 2015 až 2018 v rámci modernizácie verejného osvetlenia namontovalo 
2542 LED svietidiel s inteligentným riadiacim systémom, vďaka čomu sa vyšplhala 
úspora elektrickej energie až na viac ako 50 %.

V prípade plne funkčného SEAK online riadenia osvetlenia v meste je potrebné mať 
v existujúcej sieti použité  demodulátory (prijímače) v svietidlách a modulátory 
(vysielače) v elektrických rozvádzačoch. SEAK SMART je spoľahlivý systém riadenia 
osvetlenia, ktorý využíva na komunikáciu existujúce 230 V napájacie vedenie. Okrem 
osvetlenia je riadiaci systém možné prepojiť aj s nabíjačkami pre elektrické vozidlá a 
inými IoT zariadeniami.

Technická infrašturktúra - Vonkajšie osvetlenie

Princíp inteligentného riadenia funguje nasledovne: 

Aby mohlo svietidlo prijímať príkazy zasielané po napájacej sieti, musí každé 
svietidlo obsahovať SEAK demodulátor. Demodulátor je inštalovaný vo vnútri alebo 
na vrchu svietidiel (zásuvka NEMA) a pripojený k ovládaču LED. Riadiaca jednotka 
LUMiMASTER poskytuje vzdialenú správu a zabezpečovanie diagnostických funkcií 
v systéme. Má dve samostatné linky RS485 na komunikáciu s elektromerom a IO 
modulmi. Každá powerline linka, na ktorej sú pripojené svietidlá, musí obsahovať aj 
modulačnú jednotku. V ponuke je niekoľko modelov v závislosti od úrovne max. 
prúdu. V rozvodnej skrini môžu byť kombinované podľa potreby viaceré modulačné 
jednotky. Komplexné inteligentné riadenie verejného osvetlenia prebieha 
prostredníctvom užívateľskej aplikácie StreetLite, ktorú je možné používať v 
cloude. Pre riadenie osvetlenia nie je potrebná žiadna inštalácia, vyžaduje sa len 
webový prehliadač. Pomocou aplikácie je pre užívateľa možné:

∙ definovať logické skupiny svietidiel v rámci celého mesta 

∙ nastavovať harmonogram stmievania podľa určeného času alebo západu a 
východu slnka 

∙ nastavovať úroveň intenzity osvetlenia pre určené mesto individuálne alebo 
po skupinách 

∙ kontrolovať status jednotlivých svietidiel 

∙ získať správy o spotrebe a úsporách

Kombináciou výmeny starých typov svietidiel za nové moderné LED svietidlá s 
využitím ich inteligentného riadenia by sme miestami mohli dosiahnuť úsporu 
elektrickej energie až na úrovni 50 %.

Využívanie platforiem IoT sa dá dnes už využiť na rôznych úrovniach heterogénnych 
objektov, ktoré umožňujú automatizovanie bežných aktivít. Prostredníctvom trans-
formácie bežných aktivít do dát a informácií spolu s prepojením na technológie IoT 
je možné využiť internet na široké poskytovanie služieb prostredníctvom webového 
rozhrania. Možností je neúrekom:  okrem prezentovanej možnosti  verejného osvet-
lenia schopného plynule meniť intenzitu osvetlenia, vedia inteligentné lampy okoloi-
dúcim ponúknuť obsah na stiahnutie alebo online prehliadanie; vybavené sú tiež 
snímačmi na meranie hustoty premávky v prípade počtu chodcov či rôznymi mete-
orologickými senzormi za účelom detekovania nepriaznivej smogovej situácie v 
mestách. Samozrejme, prioritou zostáva primárne šetrenie energie a bezpečnosť 
obyvateľstva. Úspora elektrickej energie sa dosiahne na základe výmeny menej 

efektívnych zdrojov svietenia za úsporné LED zdroje svietenia s možnosťou regulácie 
výkonu jednotlivých svietidiel. Odhaduje sa, že využívanie foriem inteligentného 
osvetlenia dokáže znížiť spotrebu energie na osvetlenie až o 45 %. Konkrétne vyčís-
lenie úspory bude samozrejme závisieť od východiskového technického stavu 
verejného osvetlenia v jednotlivých mestách a obciach na území kraja a špecifiká-
cie ich smart využitia do budúcna. Na druhej strane, paralelná inštalácia bezpeč-
nostných kamier na kritických miestach dokáže preukázateľne zredukovať kriminali-
tu a eliminovať riziko potenciálnych hrozieb v podobe verejných incidentov. Pridaná 
hodnota inteligentných lámp, na ktorú prudko tlačí inovatívna doba 21. storočia, 
spočíva v možnosti ich využitia ako sekundárnej dátovej siete v podobe verejných 
prístupových bodov na wifi pripojenie pre obyvateľov miest a obcí Trnavského 
samosprávneho kraja či vyššie uvádzaného rôznorodého monitorovania – od voľ-
ných parkovací miest (napr. v kombinácii s overeným softvérom ParkDots), kvality 
ovzdušia (napr. EnviTech, Antik), zberu odpadov v  reálnom čase až po celkovú 
dopravnú situáciu na križovatkách ciest. Nespornými výhodami, ktoré hovoria v 
prospech ich viacúrovňového využitia, sú najmä rozsiahla vybudovaná infraštruktúra 
a dostupný monitoring z prehľadnej a bezpečnej vzdialenosti. Umiestnenie kamero-
vých zariadení a ďalších snímačov v značných výškach zaručeným spôsobom elimi-
nuje ich možné poškodenie či odcudzenie.

Budúcnosťou inteligentného verejného osvetlenia v  Trnavskom samosprávnom 
kraji by mali byť aj integrované nabíjacie stanice pre elektromobily. Takýmto šikov-
ným spôsobom by sa opäť vedela využiť všadeprítomná sieť verejného osvetlenia, 
kedy nie je nutné kvôli nabíjačkám rozkopávať celé ulice. Pre technickú ilustráciu si 
opäť pomôžeme inteligentným riešením SEAK, za ktoré boli autori ocenení na 
výstave Urbis Smart City 2018 zlatou medailou za najinovatívnejší produkt. V zásade 
nám toto riešenie ponúka 3 možnosti využívania nabíjačiek: konektor integrovaný 
do stĺpu verejného osvetlenia; samostatný stĺpik (jeden alebo dva konektory) alebo 
inštaláciu nástennej EV nabíjačky.

Nabíjačky pre autá namontované na stĺpoch verejného osvetlenia komunikujú so 
systémom riadenia SEAK SMART CITY a zisťujú dostupnú kapacitu pre nabíjanie 
áut. Počas dňa zostane osvetlenie v uliciach v pohotovostnom režime pod 
elektrickým napätím a celá kapacita je tak k dispozícii pre autá. V noci sa časť 
kapacity použije na svietenie, zvyšok pre autá. Inteligentným stmievaním svetla (v 
časoch a na miestach, kde nie je potrebná 100% intenzita po celú noc) sa ešte viac 
zvyšuje kapacita, ktorú môžeme dodať do vozidiel. Čo je dôležité, systém spotrebu 
svetiel a áut automaticky reguluje.

Všetky navrhované funkcionality inteligentného verejného osvetlenia sú 
vzhľadom na ich potenciálne významný prínos pre obyvateľov miest a obcí, ako 
aj samosprávu kraja vysoko odporúčané.

VÍZIU ENERGETICKY ÚSPORNÝCH A UDRŽATEĽNÝCH SMART RIEŠENÍ TÝKAJÚCICH 
SA VEREJNÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE TTSK je možné v  dlhodobom horizonte 
dosiahnuť nasledovným vhodným mixom postupov a opatrení:

∙ realizácia budúcich rekonštrukčných prác či výstavba nových stavebných 
objektov s ohľadom na dodržanie tzv. pasívneho štandardu

∙ zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (napr. pokrytím striech 
budov solárnymi panelmi či inštaláciou malých fotovoltaických elektrární na 
strechách priľahlých budov)

∙ inštalácia systému riadeného vetrania s rekuperáciou tepla do jednotlivých 
zariadení v správe kraja

∙ zavedenie energetického manažmentu jednotlivých budov s  využitím 
metódy „smart metering“ za pomoci využívania a predikcií dát zo Smart Grid 
systému 

∙ modernizácia verejného osvetlenia zameraného na nové technológie s 
pridanými hodnotami ich využitia pre občanov, akými sú: integrované 
nabíjacie stanice pre elektromobily, wifi pripojenie, inštalované snímače 
monitorovania kvality ovzdušia (po vzore Barcelony), kamerové vybavenie 
zabezpečujúce bezproblémovú parkovaciu politiku i  bezpečný verejný 
priestor.
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3.1 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ BUDOVY a PRIESTRANSTVÁ

 Okrem viackrát spomínaných benefitov vyplývajúcich zo zavedenia smart 
riešení, nemôžeme zabúdať ani na ich ekologický zmysel. Práve sektor verejných a 
obytných budov predstavuje azda najväčší potenciál na znižovanie energetickej 
náročnosti, a naopak zvyšovanie energetickej efektívnosti s dôrazom na využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie.

Na prevádzku budov a zabezpečenie požadovaného vnútorného prostredia je totiž 
v Trnavskom samosprávnom kraji vynakladané najväčšie množstvo energie. 
Najvýznamnejší podiel na spotrebe energií a paralelne aj najväčšej produkcii 
skleníkového plynu CO2 dosahuje sektor budov na bývanie, ktoré však nie sú v 
kompetencii samosprávy, čím je zamedzená možnosť priameho ovplyvňovania 
procesov v týchto budovách. Absenciou tejto kompetencie tak nedokážeme 
zredukovať spotrebu energií v budovách na bývanie, a teda ani navrhnúť či 
realizovať akékoľvek efektívne opatrenia na znižovanie spotreby a úspory emisií CO2 
pomocou smart riešení. 

Naopak, medzi objekty v  správe či zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja patria školské zariadenia (127), domovy sociálnych služieb (50), 
budovy z kategórie administratívy (22), kultúrne zariadenia (11) a múzeá a galérie 
(22). Z  komplexnej analýzy technického stavu jednotlivých objektov vyplýva, že 
väčšina z nich bola postavená a odovzdaná do užívania ešte v 70.-tych až 80.-tych 
rokoch minulého storočia. Ich technický stav je tak po desiatkach rokov užívania 
nevyhovujúci a vyžaduje si častokrát rozsiahle rekonštrukcie vo forme zateplenia 
obvodového plášťa a/alebo zateplenia strešného plášťa. Vo všetkých typoch budov 
krajskej samosprávy sa ešte aj dnes nájdu objekty, ktoré si vyžadujú dokonca 
základnú výmenu otvorových konštrukcií, čím možno opätovne dosiahnuť 
významné úspory energií a celkovo zníženie emisií CO₂.

V sektore budov ako prvej z kľúčových oblastí by sa mali v prvom rade vytvoriť 
také podmienky, ktoré by znížili spotrebu primárnej energie na vykurovanie, 
chladenie či vetranie, a to zapojením a zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov 
energie. S  ohľadom na platnú úpravu legislatívy sa musí už jednoznačne 
podporovať výlučne výstavba či rekonštrukcia budov v kontexte nízkej 
energetickej náročnosti a s minimálnym dopadom na životné prostredie. 
Rovnako by sa mali zlepšiť vykurovacie systémy a  celkové tepelno-technické 
vlastnosti stavebných objektov.

Táto oblasť intervencie je veľmi dobre aplikovateľná pre uplatnenie smart riešení so 
zameraním na zlepšenie hospodárnosti budov formou zateplenia striech či stien, 
kde je možné a potrebné využiť merače, ktoré by merali teplotu vzduchu a podľa 

nej aj nastavovali vnútorné vykuro-
vanie. Merače by rovnako mohli 
regulovať teplo na základe obsade-
nosti, napr. počas víkendov, voľných 
dní či súčasných prácach z domu. 
Pre účely zabezpečenia kvalitného 
vetrania budov, a zároveň udržania 
komfortnej interiérovej teploty je 
vysoko odporúčaný inštalovaný 
systém riadeného vetrania s  reku-
peráciou tepla. Rovnako sa v súvis-
losti so zavádzaním prvkov zelenej 
infraštruktúry ponúka priestor na 
pokrytie striech budov solárnymi 
panelmi, vďaka ktorým dôjde k 
čiastočnej náhrade spotrebováva-
nej energie z obnoviteľného zdroja. 
Práve súbory takýchto opatrení 
budú znižovať negatívny dopad na 
životné prostredie a prispejú k rea-
lizácii cieľa dekarbonizácie a celko-
vého zníženia emisií CO₂ do roku 
2030 o minimálne 40 %.

Vo svetle dnešných ekologických 
trendov sa v  prípade výstavby 
nových potenciálnych objektov 
alebo aj rekonštrukcií súčasných 
budov v  správe TTSK rovnako 
odporúčame inšpirovať tzv. pasív-
nym štandardom. Budovy v pasív-
nom štandarde sú energeticky 
nenáročné a  vyznačujú sa predo-
všetkým tým, že na udržanie kom-
fortnej teploty vo vnútri stavby v 
každom ročnom období nie je v 
princípe potrebné využívať klimati-
záciu resp. vykurovanie. Referenčná 
hodnota spotreby pre zriedkavú 
potrebu dokurovania by nemala 
presiahnuť 15 kWh/m2 za rok. 

Táto hodnota tak predstavuje len niečo okolo 10 % spotreby na kúrenie v prípade 
klasickej stavby. Pasívny štandard teda výrazným spôsobom znižuje spotrebu 
energie. Predmetná energetická efektívnosť je docielená implementáciou viacerých 
opatrení, z ktorých spomenieme napríklad:

∙ efektívnejšie využitie slnečných lúčov pre účely vykurovania budovy 
prostredníctvom správneho polohovania budovy a  vhodného umiestnenia 
okien;

∙ zamedzenie výkyvov teploty vo vnútri budovy zvolením vhodného typu izolácie,  
ktorá umožňuje, aby v lete bolo vo vnútri dostatočne chladno, a naopak v zime 
príjemne teplo;

∙ umiestnenie solárnych panelov na streche budovy s cieľom získavania energie 
zo slnečného žiarenia na ohrev vody, prevádzku elektrických spotrebičov a pod.;

∙ zavedenie inteligentného ventilačného systému, v rámci ktorého nedochádza k 
únikom tepla a ktorý zároveň zabezpečuje prísun čerstvého vzduchu.

3.1.2 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE

Súčasťou energetického manažmentu by mala byť taktiež optimalizácia 
nákladov za správu a  prevádzku verejného osvetlenia formou modernizácie 
verejného osvetlenia zameraného na nové technológie znižujúce prevádzkové 
náklady, tepelné emisie a  straty. Keďže Trnavský samosprávny kraj nie je 
prevádzkovateľom verejného osvetlenia, jeho modernizácia by mala smerovať 
predovšetkým do objektov administratívnych budov, školských areálov a  ďalších 
zariadení v správe kraja.

Pre začiatok si ale zadefinujme pojem osvetľovacia sústava, pretože, ak hovoríme o 
verejnom osvetlení, máme na mysli súbor prvkov, ktorý tvoria svietidlá, podporné a 
nosné prvky, elektrický rozvod, rozvádzače a  v  neposlednom rade aj ovládací 
systém. Všeobecne môžeme konštatovať, že vo väčšine prípadov osvetľovacích 
sústav miest a  obcí na území Trnavského samosprávneho kraja sú používané 
svietidlá, ktorých technologická úroveň je dnes už dávno prekonaná a je možné 
ich nahradiť efektívnejšími zdrojmi so zvýšenou kvalitou osvetlenia. Zastaralé 
osvetľovacie sústavy, ktoré sú častokrát na sklonku svojej životnosti sa okrem ich 
nehospodárnej prevádzky vyznačujú aj neefektívnym smerovaním svetelného 
toku či v mnohých prípadoch znečistením polykarbonátových krytov, čím sa opäť 
výrazným spôsobom znižuje ich efektivita. Samozrejme, nájdu sa aj svetlé výnimky, 
prevažne v uliciach krajského a okresných miest, prípadne vybraných obcí, ktorých 
čiastočná modernizácia verejného osvetlenia bola v minulom období podporená 
financovaním z  európskych štrukturálnych a  investičných fondov (napr. Holice, 
Horná Potôň, Červeník, Malženice, Dubovany, Borský Svätý Jur a mnoho ďalších). Tu 
zas vidíme nevýhodu v podobe čiastočného osádzania LED svietidiel v ich nesúrodej 
farbe, kedy studená biela nekorešponduje s  farbou ostatných svietidiel, čím je do 
istej miery narušený vizuálny komfort. V  rámci nami vykonaného prieskumu 
zavádzania moderného a úsporného LED osvetlenia sme sa vo viacerých prípadoch 
stretli aj s  negatívnymi postrehmi občanov v  zmysle rušivého vplyvu zosilnenej 
intenzity nových svetelných zdrojov v nočných hodinách. Daný problém by mal byť 
odstránený práve zavádzaním inteligentných riešení, ktoré si priblížime v ďalšej časti 
tejto podkapitoly.

Ak hovoríme o  modernizácii verejného osvetlenia resp. jeho sústavy, je potrebné 
uvažovať v dvoch technických rovinách. Prvou z nich sú infraštruktúrne investície, 
ktorých cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľnú službu verejnosti v podobe verejného 
osvetlenia a ktoré sú nevyhnutné na udržanie správnej a optimálnej funkčnosti celej 
sústavy verejného osvetlenia. Investície sú v  tomto prípade smerované do 
infraštruktúry osvetľovacej sústavy (stožiare, vedenia, rozvádzače) a modernizácia 
týchto prvkov nepredstavuje zvýšenie energetickej efektívnosti, prípadne je len 

zanedbateľná, avšak napríklad výmena skorodovaných stožiarov, obzvlášť tých  v 
havarijnom stave, za žiarovo zinkované nielen predĺži ich životnosť, ale odvráti taktiež 
stále hroziace riziko pádu stožiaru či zásahu elektrickým prúdom v rámci aktuálne 
nevyhovujúceho technického stavu. Zanedbateľný nie je ani vek podzemných 
káblov, ktorý je zvyčajne zhodný s vekom stožiarov, nakoľko tie boli predmetom 
výstavby v rovnakom období. V  prípade potreby výmeny starých káblov 
podzemného vedenia vysokého napätia sa jednoznačne odporúča aj uloženie 
chráničiek pre budúce zafúknutie optických káblov. Vplyvom poveternostných 
podmienok a  tepelných rozťažností sa častokrát znehodnocuje aj vodivý spoj v 
prípade nadzemných káblových rozvodov, čo ma za následok opakované poruchy 
na sústave verejného osvetlenia, ktorých identifikáciu a odstránenie považujeme za 
ďalšie časové a finančné straty.

To, čo nás bude z  pohľadu zavádzania inteligentných riešení väčšmi zaujímať, je 
druhá skupina investícií zameraných celkovo na zvýšenie energetickej efektívnosti 
(svetelné zdroje, svietidlá, systém riadenia) vrátane využitia tzv. chrbtice 
verejného osvetlenia ako sekundárnej dátovej siete.  

V  prvom kroku je potrebné čo najskôr vymeniť všetky zostávajúce svietidlá s 
ortuťovými výbojkami, nakoľko ortuťové výbojky už v  súčasnosti patria medzi 
najmenej hospodárne svetelné zdroje vo verejnom osvetlení. Prevažná väčšina 
svietidiel s ortuťovými výbojkami je parkového typu, s difúzorom guľového tvaru. 
Tieto svietidlá slúžia na osvetlenie parkových oblastí, námestí a iných spevnených 
plôch, komunikácií pre chodcov a výnimočne aj niektorých komunikácií s 
motorizovanou dopravou. Pri zameraní na ďalší segment svietidiel, kde môžeme 
dosiahnuť významných úspor, je určite výmena všetkých svietidiel so sodíkovými 
výbojkami do 70 W na existujúcich svetelných miestach. Alternatívou pre výmenu 
oboch zastaraných typov osvetlení je moderné LED osvetlenie s  menovitou 
životnosťou až 20 rokov. Pred výmenou svietidiel je zároveň potrebné zvážiť aj 
technický stav jednotlivých oceľových, betónových či dokonca niekde ešte aj 
drevených stožiarov a ich prípadnú výmenu v  zmysle vyššie uvedeného 
infraštruktúrneho opatrenia. Pri eventuálnom inštalovaní nových 
oceľových/pozinkovaných stožiarov treba zvážiť ich umiestnenie a počet tak, aby 
spolu s príkonom a optikou svietidiel vytvorili optimálne rozloženie a využitie 
svetelného toku. V prípade výmeny väčšieho množstva svetelných stožiarov by mala 
ich nová inštalácia podliehať svetelno-technickým meraniam a skúškam za účelom 
lepšieho a efektívnejšieho využitie svetelného toku s menšími stratami.

Neodmysliteľnou súčasťou modernizácie každej osvetľovacej sústavy verejného 
osvetlenia v podmienkach konceptu smart city je jeho adaptívne riadenie. Riadenie 
osvetlenia môže priniesť dodatočné úspory energie obmedzením času svietenia a 

úrovne osvetlenia v súlade s aktuálnymi potrebami. V prvom rade je to čas 
prevádzky osvetlenia, kde čas zapnutia a vypnutia má byť prispôsobený úrovni 
denného svetla (t.j. po západe a pred východom slnka) s ohľadom na úrovne 
osvetlenia vyžadované pre príslušné triedy osvetlenia na základe súčasných 
platných noriem. Druhá rovina adaptívneho riadenia by mala brať v  úvahu 
stmievanie osvetlenia v čase zníženej intenzity premávky. V dnešnej dobe nám už 
trh ponúka mnohé uplatniteľné platformy inštalovania LED osvetlenia  za pomoci 
inteligentného riadenia vďaka zabudovaným snímačom či modulom. Spomedzi 
úspešne etablovaných platforiem spomenieme SEAK (Barcelona, Tel Aviv, Východná 
- SR) alebo napríklad City Touch, ktorého služby využíva aj okresné mesto Hlohovec. 
To v rokoch 2015 až 2018 v rámci modernizácie verejného osvetlenia namontovalo 
2542 LED svietidiel s inteligentným riadiacim systémom, vďaka čomu sa vyšplhala 
úspora elektrickej energie až na viac ako 50 %.

V prípade plne funkčného SEAK online riadenia osvetlenia v meste je potrebné mať 
v existujúcej sieti použité  demodulátory (prijímače) v svietidlách a modulátory 
(vysielače) v elektrických rozvádzačoch. SEAK SMART je spoľahlivý systém riadenia 
osvetlenia, ktorý využíva na komunikáciu existujúce 230 V napájacie vedenie. Okrem 
osvetlenia je riadiaci systém možné prepojiť aj s nabíjačkami pre elektrické vozidlá a 
inými IoT zariadeniami.

Technická infrašturktúra - Vonkajšie osvetlenie

Princíp inteligentného riadenia funguje nasledovne: 

Aby mohlo svietidlo prijímať príkazy zasielané po napájacej sieti, musí každé 
svietidlo obsahovať SEAK demodulátor. Demodulátor je inštalovaný vo vnútri alebo 
na vrchu svietidiel (zásuvka NEMA) a pripojený k ovládaču LED. Riadiaca jednotka 
LUMiMASTER poskytuje vzdialenú správu a zabezpečovanie diagnostických funkcií 
v systéme. Má dve samostatné linky RS485 na komunikáciu s elektromerom a IO 
modulmi. Každá powerline linka, na ktorej sú pripojené svietidlá, musí obsahovať aj 
modulačnú jednotku. V ponuke je niekoľko modelov v závislosti od úrovne max. 
prúdu. V rozvodnej skrini môžu byť kombinované podľa potreby viaceré modulačné 
jednotky. Komplexné inteligentné riadenie verejného osvetlenia prebieha 
prostredníctvom užívateľskej aplikácie StreetLite, ktorú je možné používať v 
cloude. Pre riadenie osvetlenia nie je potrebná žiadna inštalácia, vyžaduje sa len 
webový prehliadač. Pomocou aplikácie je pre užívateľa možné:

∙ definovať logické skupiny svietidiel v rámci celého mesta 

∙ nastavovať harmonogram stmievania podľa určeného času alebo západu a 
východu slnka 

∙ nastavovať úroveň intenzity osvetlenia pre určené mesto individuálne alebo 
po skupinách 

∙ kontrolovať status jednotlivých svietidiel 

∙ získať správy o spotrebe a úsporách

Kombináciou výmeny starých typov svietidiel za nové moderné LED svietidlá s 
využitím ich inteligentného riadenia by sme miestami mohli dosiahnuť úsporu 
elektrickej energie až na úrovni 50 %.

Využívanie platforiem IoT sa dá dnes už využiť na rôznych úrovniach heterogénnych 
objektov, ktoré umožňujú automatizovanie bežných aktivít. Prostredníctvom trans-
formácie bežných aktivít do dát a informácií spolu s prepojením na technológie IoT 
je možné využiť internet na široké poskytovanie služieb prostredníctvom webového 
rozhrania. Možností je neúrekom:  okrem prezentovanej možnosti  verejného osvet-
lenia schopného plynule meniť intenzitu osvetlenia, vedia inteligentné lampy okoloi-
dúcim ponúknuť obsah na stiahnutie alebo online prehliadanie; vybavené sú tiež 
snímačmi na meranie hustoty premávky v prípade počtu chodcov či rôznymi mete-
orologickými senzormi za účelom detekovania nepriaznivej smogovej situácie v 
mestách. Samozrejme, prioritou zostáva primárne šetrenie energie a bezpečnosť 
obyvateľstva. Úspora elektrickej energie sa dosiahne na základe výmeny menej 

efektívnych zdrojov svietenia za úsporné LED zdroje svietenia s možnosťou regulácie 
výkonu jednotlivých svietidiel. Odhaduje sa, že využívanie foriem inteligentného 
osvetlenia dokáže znížiť spotrebu energie na osvetlenie až o 45 %. Konkrétne vyčís-
lenie úspory bude samozrejme závisieť od východiskového technického stavu 
verejného osvetlenia v jednotlivých mestách a obciach na území kraja a špecifiká-
cie ich smart využitia do budúcna. Na druhej strane, paralelná inštalácia bezpeč-
nostných kamier na kritických miestach dokáže preukázateľne zredukovať kriminali-
tu a eliminovať riziko potenciálnych hrozieb v podobe verejných incidentov. Pridaná 
hodnota inteligentných lámp, na ktorú prudko tlačí inovatívna doba 21. storočia, 
spočíva v možnosti ich využitia ako sekundárnej dátovej siete v podobe verejných 
prístupových bodov na wifi pripojenie pre obyvateľov miest a obcí Trnavského 
samosprávneho kraja či vyššie uvádzaného rôznorodého monitorovania – od voľ-
ných parkovací miest (napr. v kombinácii s overeným softvérom ParkDots), kvality 
ovzdušia (napr. EnviTech, Antik), zberu odpadov v  reálnom čase až po celkovú 
dopravnú situáciu na križovatkách ciest. Nespornými výhodami, ktoré hovoria v 
prospech ich viacúrovňového využitia, sú najmä rozsiahla vybudovaná infraštruktúra 
a dostupný monitoring z prehľadnej a bezpečnej vzdialenosti. Umiestnenie kamero-
vých zariadení a ďalších snímačov v značných výškach zaručeným spôsobom elimi-
nuje ich možné poškodenie či odcudzenie.

Budúcnosťou inteligentného verejného osvetlenia v  Trnavskom samosprávnom 
kraji by mali byť aj integrované nabíjacie stanice pre elektromobily. Takýmto šikov-
ným spôsobom by sa opäť vedela využiť všadeprítomná sieť verejného osvetlenia, 
kedy nie je nutné kvôli nabíjačkám rozkopávať celé ulice. Pre technickú ilustráciu si 
opäť pomôžeme inteligentným riešením SEAK, za ktoré boli autori ocenení na 
výstave Urbis Smart City 2018 zlatou medailou za najinovatívnejší produkt. V zásade 
nám toto riešenie ponúka 3 možnosti využívania nabíjačiek: konektor integrovaný 
do stĺpu verejného osvetlenia; samostatný stĺpik (jeden alebo dva konektory) alebo 
inštaláciu nástennej EV nabíjačky.

Nabíjačky pre autá namontované na stĺpoch verejného osvetlenia komunikujú so 
systémom riadenia SEAK SMART CITY a zisťujú dostupnú kapacitu pre nabíjanie 
áut. Počas dňa zostane osvetlenie v uliciach v pohotovostnom režime pod 
elektrickým napätím a celá kapacita je tak k dispozícii pre autá. V noci sa časť 
kapacity použije na svietenie, zvyšok pre autá. Inteligentným stmievaním svetla (v 
časoch a na miestach, kde nie je potrebná 100% intenzita po celú noc) sa ešte viac 
zvyšuje kapacita, ktorú môžeme dodať do vozidiel. Čo je dôležité, systém spotrebu 
svetiel a áut automaticky reguluje.

Všetky navrhované funkcionality inteligentného verejného osvetlenia sú 
vzhľadom na ich potenciálne významný prínos pre obyvateľov miest a obcí, ako 
aj samosprávu kraja vysoko odporúčané.

VÍZIU ENERGETICKY ÚSPORNÝCH A UDRŽATEĽNÝCH SMART RIEŠENÍ TÝKAJÚCICH 
SA VEREJNÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE TTSK je možné v  dlhodobom horizonte 
dosiahnuť nasledovným vhodným mixom postupov a opatrení:

∙ realizácia budúcich rekonštrukčných prác či výstavba nových stavebných 
objektov s ohľadom na dodržanie tzv. pasívneho štandardu

∙ zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (napr. pokrytím striech 
budov solárnymi panelmi či inštaláciou malých fotovoltaických elektrární na 
strechách priľahlých budov)

∙ inštalácia systému riadeného vetrania s rekuperáciou tepla do jednotlivých 
zariadení v správe kraja

∙ zavedenie energetického manažmentu jednotlivých budov s  využitím 
metódy „smart metering“ za pomoci využívania a predikcií dát zo Smart Grid 
systému 

∙ modernizácia verejného osvetlenia zameraného na nové technológie s 
pridanými hodnotami ich využitia pre občanov, akými sú: integrované 
nabíjacie stanice pre elektromobily, wifi pripojenie, inštalované snímače 
monitorovania kvality ovzdušia (po vzore Barcelony), kamerové vybavenie 
zabezpečujúce bezproblémovú parkovaciu politiku i  bezpečný verejný 
priestor.
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3.1 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ BUDOVY a PRIESTRANSTVÁ

 Okrem viackrát spomínaných benefitov vyplývajúcich zo zavedenia smart 
riešení, nemôžeme zabúdať ani na ich ekologický zmysel. Práve sektor verejných a 
obytných budov predstavuje azda najväčší potenciál na znižovanie energetickej 
náročnosti, a naopak zvyšovanie energetickej efektívnosti s dôrazom na využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie.

Na prevádzku budov a zabezpečenie požadovaného vnútorného prostredia je totiž 
v Trnavskom samosprávnom kraji vynakladané najväčšie množstvo energie. 
Najvýznamnejší podiel na spotrebe energií a paralelne aj najväčšej produkcii 
skleníkového plynu CO2 dosahuje sektor budov na bývanie, ktoré však nie sú v 
kompetencii samosprávy, čím je zamedzená možnosť priameho ovplyvňovania 
procesov v týchto budovách. Absenciou tejto kompetencie tak nedokážeme 
zredukovať spotrebu energií v budovách na bývanie, a teda ani navrhnúť či 
realizovať akékoľvek efektívne opatrenia na znižovanie spotreby a úspory emisií CO2 
pomocou smart riešení. 

Naopak, medzi objekty v  správe či zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja patria školské zariadenia (127), domovy sociálnych služieb (50), 
budovy z kategórie administratívy (22), kultúrne zariadenia (11) a múzeá a galérie 
(22). Z  komplexnej analýzy technického stavu jednotlivých objektov vyplýva, že 
väčšina z nich bola postavená a odovzdaná do užívania ešte v 70.-tych až 80.-tych 
rokoch minulého storočia. Ich technický stav je tak po desiatkach rokov užívania 
nevyhovujúci a vyžaduje si častokrát rozsiahle rekonštrukcie vo forme zateplenia 
obvodového plášťa a/alebo zateplenia strešného plášťa. Vo všetkých typoch budov 
krajskej samosprávy sa ešte aj dnes nájdu objekty, ktoré si vyžadujú dokonca 
základnú výmenu otvorových konštrukcií, čím možno opätovne dosiahnuť 
významné úspory energií a celkovo zníženie emisií CO₂.

V sektore budov ako prvej z kľúčových oblastí by sa mali v prvom rade vytvoriť 
také podmienky, ktoré by znížili spotrebu primárnej energie na vykurovanie, 
chladenie či vetranie, a to zapojením a zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov 
energie. S  ohľadom na platnú úpravu legislatívy sa musí už jednoznačne 
podporovať výlučne výstavba či rekonštrukcia budov v kontexte nízkej 
energetickej náročnosti a s minimálnym dopadom na životné prostredie. 
Rovnako by sa mali zlepšiť vykurovacie systémy a  celkové tepelno-technické 
vlastnosti stavebných objektov.

Táto oblasť intervencie je veľmi dobre aplikovateľná pre uplatnenie smart riešení so 
zameraním na zlepšenie hospodárnosti budov formou zateplenia striech či stien, 
kde je možné a potrebné využiť merače, ktoré by merali teplotu vzduchu a podľa 

nej aj nastavovali vnútorné vykuro-
vanie. Merače by rovnako mohli 
regulovať teplo na základe obsade-
nosti, napr. počas víkendov, voľných 
dní či súčasných prácach z domu. 
Pre účely zabezpečenia kvalitného 
vetrania budov, a zároveň udržania 
komfortnej interiérovej teploty je 
vysoko odporúčaný inštalovaný 
systém riadeného vetrania s  reku-
peráciou tepla. Rovnako sa v súvis-
losti so zavádzaním prvkov zelenej 
infraštruktúry ponúka priestor na 
pokrytie striech budov solárnymi 
panelmi, vďaka ktorým dôjde k 
čiastočnej náhrade spotrebováva-
nej energie z obnoviteľného zdroja. 
Práve súbory takýchto opatrení 
budú znižovať negatívny dopad na 
životné prostredie a prispejú k rea-
lizácii cieľa dekarbonizácie a celko-
vého zníženia emisií CO₂ do roku 
2030 o minimálne 40 %.

Vo svetle dnešných ekologických 
trendov sa v  prípade výstavby 
nových potenciálnych objektov 
alebo aj rekonštrukcií súčasných 
budov v  správe TTSK rovnako 
odporúčame inšpirovať tzv. pasív-
nym štandardom. Budovy v pasív-
nom štandarde sú energeticky 
nenáročné a  vyznačujú sa predo-
všetkým tým, že na udržanie kom-
fortnej teploty vo vnútri stavby v 
každom ročnom období nie je v 
princípe potrebné využívať klimati-
záciu resp. vykurovanie. Referenčná 
hodnota spotreby pre zriedkavú 
potrebu dokurovania by nemala 
presiahnuť 15 kWh/m2 za rok. 

Táto hodnota tak predstavuje len niečo okolo 10 % spotreby na kúrenie v prípade 
klasickej stavby. Pasívny štandard teda výrazným spôsobom znižuje spotrebu 
energie. Predmetná energetická efektívnosť je docielená implementáciou viacerých 
opatrení, z ktorých spomenieme napríklad:

∙ efektívnejšie využitie slnečných lúčov pre účely vykurovania budovy 
prostredníctvom správneho polohovania budovy a  vhodného umiestnenia 
okien;

∙ zamedzenie výkyvov teploty vo vnútri budovy zvolením vhodného typu izolácie,  
ktorá umožňuje, aby v lete bolo vo vnútri dostatočne chladno, a naopak v zime 
príjemne teplo;

∙ umiestnenie solárnych panelov na streche budovy s cieľom získavania energie 
zo slnečného žiarenia na ohrev vody, prevádzku elektrických spotrebičov a pod.;

∙ zavedenie inteligentného ventilačného systému, v rámci ktorého nedochádza k 
únikom tepla a ktorý zároveň zabezpečuje prísun čerstvého vzduchu.

3.1.2 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE

Súčasťou energetického manažmentu by mala byť taktiež optimalizácia 
nákladov za správu a  prevádzku verejného osvetlenia formou modernizácie 
verejného osvetlenia zameraného na nové technológie znižujúce prevádzkové 
náklady, tepelné emisie a  straty. Keďže Trnavský samosprávny kraj nie je 
prevádzkovateľom verejného osvetlenia, jeho modernizácia by mala smerovať 
predovšetkým do objektov administratívnych budov, školských areálov a  ďalších 
zariadení v správe kraja.

Pre začiatok si ale zadefinujme pojem osvetľovacia sústava, pretože, ak hovoríme o 
verejnom osvetlení, máme na mysli súbor prvkov, ktorý tvoria svietidlá, podporné a 
nosné prvky, elektrický rozvod, rozvádzače a  v  neposlednom rade aj ovládací 
systém. Všeobecne môžeme konštatovať, že vo väčšine prípadov osvetľovacích 
sústav miest a  obcí na území Trnavského samosprávneho kraja sú používané 
svietidlá, ktorých technologická úroveň je dnes už dávno prekonaná a je možné 
ich nahradiť efektívnejšími zdrojmi so zvýšenou kvalitou osvetlenia. Zastaralé 
osvetľovacie sústavy, ktoré sú častokrát na sklonku svojej životnosti sa okrem ich 
nehospodárnej prevádzky vyznačujú aj neefektívnym smerovaním svetelného 
toku či v mnohých prípadoch znečistením polykarbonátových krytov, čím sa opäť 
výrazným spôsobom znižuje ich efektivita. Samozrejme, nájdu sa aj svetlé výnimky, 
prevažne v uliciach krajského a okresných miest, prípadne vybraných obcí, ktorých 
čiastočná modernizácia verejného osvetlenia bola v minulom období podporená 
financovaním z  európskych štrukturálnych a  investičných fondov (napr. Holice, 
Horná Potôň, Červeník, Malženice, Dubovany, Borský Svätý Jur a mnoho ďalších). Tu 
zas vidíme nevýhodu v podobe čiastočného osádzania LED svietidiel v ich nesúrodej 
farbe, kedy studená biela nekorešponduje s  farbou ostatných svietidiel, čím je do 
istej miery narušený vizuálny komfort. V  rámci nami vykonaného prieskumu 
zavádzania moderného a úsporného LED osvetlenia sme sa vo viacerých prípadoch 
stretli aj s  negatívnymi postrehmi občanov v  zmysle rušivého vplyvu zosilnenej 
intenzity nových svetelných zdrojov v nočných hodinách. Daný problém by mal byť 
odstránený práve zavádzaním inteligentných riešení, ktoré si priblížime v ďalšej časti 
tejto podkapitoly.

Ak hovoríme o  modernizácii verejného osvetlenia resp. jeho sústavy, je potrebné 
uvažovať v dvoch technických rovinách. Prvou z nich sú infraštruktúrne investície, 
ktorých cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľnú službu verejnosti v podobe verejného 
osvetlenia a ktoré sú nevyhnutné na udržanie správnej a optimálnej funkčnosti celej 
sústavy verejného osvetlenia. Investície sú v  tomto prípade smerované do 
infraštruktúry osvetľovacej sústavy (stožiare, vedenia, rozvádzače) a modernizácia 
týchto prvkov nepredstavuje zvýšenie energetickej efektívnosti, prípadne je len 

zanedbateľná, avšak napríklad výmena skorodovaných stožiarov, obzvlášť tých  v 
havarijnom stave, za žiarovo zinkované nielen predĺži ich životnosť, ale odvráti taktiež 
stále hroziace riziko pádu stožiaru či zásahu elektrickým prúdom v rámci aktuálne 
nevyhovujúceho technického stavu. Zanedbateľný nie je ani vek podzemných 
káblov, ktorý je zvyčajne zhodný s vekom stožiarov, nakoľko tie boli predmetom 
výstavby v rovnakom období. V  prípade potreby výmeny starých káblov 
podzemného vedenia vysokého napätia sa jednoznačne odporúča aj uloženie 
chráničiek pre budúce zafúknutie optických káblov. Vplyvom poveternostných 
podmienok a  tepelných rozťažností sa častokrát znehodnocuje aj vodivý spoj v 
prípade nadzemných káblových rozvodov, čo ma za následok opakované poruchy 
na sústave verejného osvetlenia, ktorých identifikáciu a odstránenie považujeme za 
ďalšie časové a finančné straty.

To, čo nás bude z  pohľadu zavádzania inteligentných riešení väčšmi zaujímať, je 
druhá skupina investícií zameraných celkovo na zvýšenie energetickej efektívnosti 
(svetelné zdroje, svietidlá, systém riadenia) vrátane využitia tzv. chrbtice 
verejného osvetlenia ako sekundárnej dátovej siete.  

V  prvom kroku je potrebné čo najskôr vymeniť všetky zostávajúce svietidlá s 
ortuťovými výbojkami, nakoľko ortuťové výbojky už v  súčasnosti patria medzi 
najmenej hospodárne svetelné zdroje vo verejnom osvetlení. Prevažná väčšina 
svietidiel s ortuťovými výbojkami je parkového typu, s difúzorom guľového tvaru. 
Tieto svietidlá slúžia na osvetlenie parkových oblastí, námestí a iných spevnených 
plôch, komunikácií pre chodcov a výnimočne aj niektorých komunikácií s 
motorizovanou dopravou. Pri zameraní na ďalší segment svietidiel, kde môžeme 
dosiahnuť významných úspor, je určite výmena všetkých svietidiel so sodíkovými 
výbojkami do 70 W na existujúcich svetelných miestach. Alternatívou pre výmenu 
oboch zastaraných typov osvetlení je moderné LED osvetlenie s  menovitou 
životnosťou až 20 rokov. Pred výmenou svietidiel je zároveň potrebné zvážiť aj 
technický stav jednotlivých oceľových, betónových či dokonca niekde ešte aj 
drevených stožiarov a ich prípadnú výmenu v  zmysle vyššie uvedeného 
infraštruktúrneho opatrenia. Pri eventuálnom inštalovaní nových 
oceľových/pozinkovaných stožiarov treba zvážiť ich umiestnenie a počet tak, aby 
spolu s príkonom a optikou svietidiel vytvorili optimálne rozloženie a využitie 
svetelného toku. V prípade výmeny väčšieho množstva svetelných stožiarov by mala 
ich nová inštalácia podliehať svetelno-technickým meraniam a skúškam za účelom 
lepšieho a efektívnejšieho využitie svetelného toku s menšími stratami.

Neodmysliteľnou súčasťou modernizácie každej osvetľovacej sústavy verejného 
osvetlenia v podmienkach konceptu smart city je jeho adaptívne riadenie. Riadenie 
osvetlenia môže priniesť dodatočné úspory energie obmedzením času svietenia a 

úrovne osvetlenia v súlade s aktuálnymi potrebami. V prvom rade je to čas 
prevádzky osvetlenia, kde čas zapnutia a vypnutia má byť prispôsobený úrovni 
denného svetla (t.j. po západe a pred východom slnka) s ohľadom na úrovne 
osvetlenia vyžadované pre príslušné triedy osvetlenia na základe súčasných 
platných noriem. Druhá rovina adaptívneho riadenia by mala brať v  úvahu 
stmievanie osvetlenia v čase zníženej intenzity premávky. V dnešnej dobe nám už 
trh ponúka mnohé uplatniteľné platformy inštalovania LED osvetlenia  za pomoci 
inteligentného riadenia vďaka zabudovaným snímačom či modulom. Spomedzi 
úspešne etablovaných platforiem spomenieme SEAK (Barcelona, Tel Aviv, Východná 
- SR) alebo napríklad City Touch, ktorého služby využíva aj okresné mesto Hlohovec. 
To v rokoch 2015 až 2018 v rámci modernizácie verejného osvetlenia namontovalo 
2542 LED svietidiel s inteligentným riadiacim systémom, vďaka čomu sa vyšplhala 
úspora elektrickej energie až na viac ako 50 %.

V prípade plne funkčného SEAK online riadenia osvetlenia v meste je potrebné mať 
v existujúcej sieti použité  demodulátory (prijímače) v svietidlách a modulátory 
(vysielače) v elektrických rozvádzačoch. SEAK SMART je spoľahlivý systém riadenia 
osvetlenia, ktorý využíva na komunikáciu existujúce 230 V napájacie vedenie. Okrem 
osvetlenia je riadiaci systém možné prepojiť aj s nabíjačkami pre elektrické vozidlá a 
inými IoT zariadeniami.

Technická infrašturktúra - Vonkajšie osvetlenie

Princíp inteligentného riadenia funguje nasledovne: 

Aby mohlo svietidlo prijímať príkazy zasielané po napájacej sieti, musí každé 
svietidlo obsahovať SEAK demodulátor. Demodulátor je inštalovaný vo vnútri alebo 
na vrchu svietidiel (zásuvka NEMA) a pripojený k ovládaču LED. Riadiaca jednotka 
LUMiMASTER poskytuje vzdialenú správu a zabezpečovanie diagnostických funkcií 
v systéme. Má dve samostatné linky RS485 na komunikáciu s elektromerom a IO 
modulmi. Každá powerline linka, na ktorej sú pripojené svietidlá, musí obsahovať aj 
modulačnú jednotku. V ponuke je niekoľko modelov v závislosti od úrovne max. 
prúdu. V rozvodnej skrini môžu byť kombinované podľa potreby viaceré modulačné 
jednotky. Komplexné inteligentné riadenie verejného osvetlenia prebieha 
prostredníctvom užívateľskej aplikácie StreetLite, ktorú je možné používať v 
cloude. Pre riadenie osvetlenia nie je potrebná žiadna inštalácia, vyžaduje sa len 
webový prehliadač. Pomocou aplikácie je pre užívateľa možné:

∙ definovať logické skupiny svietidiel v rámci celého mesta 

∙ nastavovať harmonogram stmievania podľa určeného času alebo západu a 
východu slnka 

∙ nastavovať úroveň intenzity osvetlenia pre určené mesto individuálne alebo 
po skupinách 

∙ kontrolovať status jednotlivých svietidiel 

∙ získať správy o spotrebe a úsporách

Kombináciou výmeny starých typov svietidiel za nové moderné LED svietidlá s 
využitím ich inteligentného riadenia by sme miestami mohli dosiahnuť úsporu 
elektrickej energie až na úrovni 50 %.

Využívanie platforiem IoT sa dá dnes už využiť na rôznych úrovniach heterogénnych 
objektov, ktoré umožňujú automatizovanie bežných aktivít. Prostredníctvom trans-
formácie bežných aktivít do dát a informácií spolu s prepojením na technológie IoT 
je možné využiť internet na široké poskytovanie služieb prostredníctvom webového 
rozhrania. Možností je neúrekom:  okrem prezentovanej možnosti  verejného osvet-
lenia schopného plynule meniť intenzitu osvetlenia, vedia inteligentné lampy okoloi-
dúcim ponúknuť obsah na stiahnutie alebo online prehliadanie; vybavené sú tiež 
snímačmi na meranie hustoty premávky v prípade počtu chodcov či rôznymi mete-
orologickými senzormi za účelom detekovania nepriaznivej smogovej situácie v 
mestách. Samozrejme, prioritou zostáva primárne šetrenie energie a bezpečnosť 
obyvateľstva. Úspora elektrickej energie sa dosiahne na základe výmeny menej 

efektívnych zdrojov svietenia za úsporné LED zdroje svietenia s možnosťou regulácie 
výkonu jednotlivých svietidiel. Odhaduje sa, že využívanie foriem inteligentného 
osvetlenia dokáže znížiť spotrebu energie na osvetlenie až o 45 %. Konkrétne vyčís-
lenie úspory bude samozrejme závisieť od východiskového technického stavu 
verejného osvetlenia v jednotlivých mestách a obciach na území kraja a špecifiká-
cie ich smart využitia do budúcna. Na druhej strane, paralelná inštalácia bezpeč-
nostných kamier na kritických miestach dokáže preukázateľne zredukovať kriminali-
tu a eliminovať riziko potenciálnych hrozieb v podobe verejných incidentov. Pridaná 
hodnota inteligentných lámp, na ktorú prudko tlačí inovatívna doba 21. storočia, 
spočíva v možnosti ich využitia ako sekundárnej dátovej siete v podobe verejných 
prístupových bodov na wifi pripojenie pre obyvateľov miest a obcí Trnavského 
samosprávneho kraja či vyššie uvádzaného rôznorodého monitorovania – od voľ-
ných parkovací miest (napr. v kombinácii s overeným softvérom ParkDots), kvality 
ovzdušia (napr. EnviTech, Antik), zberu odpadov v  reálnom čase až po celkovú 
dopravnú situáciu na križovatkách ciest. Nespornými výhodami, ktoré hovoria v 
prospech ich viacúrovňového využitia, sú najmä rozsiahla vybudovaná infraštruktúra 
a dostupný monitoring z prehľadnej a bezpečnej vzdialenosti. Umiestnenie kamero-
vých zariadení a ďalších snímačov v značných výškach zaručeným spôsobom elimi-
nuje ich možné poškodenie či odcudzenie.

Budúcnosťou inteligentného verejného osvetlenia v  Trnavskom samosprávnom 
kraji by mali byť aj integrované nabíjacie stanice pre elektromobily. Takýmto šikov-
ným spôsobom by sa opäť vedela využiť všadeprítomná sieť verejného osvetlenia, 
kedy nie je nutné kvôli nabíjačkám rozkopávať celé ulice. Pre technickú ilustráciu si 
opäť pomôžeme inteligentným riešením SEAK, za ktoré boli autori ocenení na 
výstave Urbis Smart City 2018 zlatou medailou za najinovatívnejší produkt. V zásade 
nám toto riešenie ponúka 3 možnosti využívania nabíjačiek: konektor integrovaný 
do stĺpu verejného osvetlenia; samostatný stĺpik (jeden alebo dva konektory) alebo 
inštaláciu nástennej EV nabíjačky.

Nabíjačky pre autá namontované na stĺpoch verejného osvetlenia komunikujú so 
systémom riadenia SEAK SMART CITY a zisťujú dostupnú kapacitu pre nabíjanie 
áut. Počas dňa zostane osvetlenie v uliciach v pohotovostnom režime pod 
elektrickým napätím a celá kapacita je tak k dispozícii pre autá. V noci sa časť 
kapacity použije na svietenie, zvyšok pre autá. Inteligentným stmievaním svetla (v 
časoch a na miestach, kde nie je potrebná 100% intenzita po celú noc) sa ešte viac 
zvyšuje kapacita, ktorú môžeme dodať do vozidiel. Čo je dôležité, systém spotrebu 
svetiel a áut automaticky reguluje.

Všetky navrhované funkcionality inteligentného verejného osvetlenia sú 
vzhľadom na ich potenciálne významný prínos pre obyvateľov miest a obcí, ako 
aj samosprávu kraja vysoko odporúčané.

VÍZIU ENERGETICKY ÚSPORNÝCH A UDRŽATEĽNÝCH SMART RIEŠENÍ TÝKAJÚCICH 
SA VEREJNÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE TTSK je možné v  dlhodobom horizonte 
dosiahnuť nasledovným vhodným mixom postupov a opatrení:

∙ realizácia budúcich rekonštrukčných prác či výstavba nových stavebných 
objektov s ohľadom na dodržanie tzv. pasívneho štandardu

∙ zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (napr. pokrytím striech 
budov solárnymi panelmi či inštaláciou malých fotovoltaických elektrární na 
strechách priľahlých budov)

∙ inštalácia systému riadeného vetrania s rekuperáciou tepla do jednotlivých 
zariadení v správe kraja

∙ zavedenie energetického manažmentu jednotlivých budov s  využitím 
metódy „smart metering“ za pomoci využívania a predikcií dát zo Smart Grid 
systému 

∙ modernizácia verejného osvetlenia zameraného na nové technológie s 
pridanými hodnotami ich využitia pre občanov, akými sú: integrované 
nabíjacie stanice pre elektromobily, wifi pripojenie, inštalované snímače 
monitorovania kvality ovzdušia (po vzore Barcelony), kamerové vybavenie 
zabezpečujúce bezproblémovú parkovaciu politiku i  bezpečný verejný 
priestor.

47



3.1 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ BUDOVY a PRIESTRANSTVÁ

 Okrem viackrát spomínaných benefitov vyplývajúcich zo zavedenia smart 
riešení, nemôžeme zabúdať ani na ich ekologický zmysel. Práve sektor verejných a 
obytných budov predstavuje azda najväčší potenciál na znižovanie energetickej 
náročnosti, a naopak zvyšovanie energetickej efektívnosti s dôrazom na využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie.

Na prevádzku budov a zabezpečenie požadovaného vnútorného prostredia je totiž 
v Trnavskom samosprávnom kraji vynakladané najväčšie množstvo energie. 
Najvýznamnejší podiel na spotrebe energií a paralelne aj najväčšej produkcii 
skleníkového plynu CO2 dosahuje sektor budov na bývanie, ktoré však nie sú v 
kompetencii samosprávy, čím je zamedzená možnosť priameho ovplyvňovania 
procesov v týchto budovách. Absenciou tejto kompetencie tak nedokážeme 
zredukovať spotrebu energií v budovách na bývanie, a teda ani navrhnúť či 
realizovať akékoľvek efektívne opatrenia na znižovanie spotreby a úspory emisií CO2 
pomocou smart riešení. 

Naopak, medzi objekty v  správe či zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja patria školské zariadenia (127), domovy sociálnych služieb (50), 
budovy z kategórie administratívy (22), kultúrne zariadenia (11) a múzeá a galérie 
(22). Z  komplexnej analýzy technického stavu jednotlivých objektov vyplýva, že 
väčšina z nich bola postavená a odovzdaná do užívania ešte v 70.-tych až 80.-tych 
rokoch minulého storočia. Ich technický stav je tak po desiatkach rokov užívania 
nevyhovujúci a vyžaduje si častokrát rozsiahle rekonštrukcie vo forme zateplenia 
obvodového plášťa a/alebo zateplenia strešného plášťa. Vo všetkých typoch budov 
krajskej samosprávy sa ešte aj dnes nájdu objekty, ktoré si vyžadujú dokonca 
základnú výmenu otvorových konštrukcií, čím možno opätovne dosiahnuť 
významné úspory energií a celkovo zníženie emisií CO₂.

V sektore budov ako prvej z kľúčových oblastí by sa mali v prvom rade vytvoriť 
také podmienky, ktoré by znížili spotrebu primárnej energie na vykurovanie, 
chladenie či vetranie, a to zapojením a zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov 
energie. S  ohľadom na platnú úpravu legislatívy sa musí už jednoznačne 
podporovať výlučne výstavba či rekonštrukcia budov v kontexte nízkej 
energetickej náročnosti a s minimálnym dopadom na životné prostredie. 
Rovnako by sa mali zlepšiť vykurovacie systémy a  celkové tepelno-technické 
vlastnosti stavebných objektov.

Táto oblasť intervencie je veľmi dobre aplikovateľná pre uplatnenie smart riešení so 
zameraním na zlepšenie hospodárnosti budov formou zateplenia striech či stien, 
kde je možné a potrebné využiť merače, ktoré by merali teplotu vzduchu a podľa 

nej aj nastavovali vnútorné vykuro-
vanie. Merače by rovnako mohli 
regulovať teplo na základe obsade-
nosti, napr. počas víkendov, voľných 
dní či súčasných prácach z domu. 
Pre účely zabezpečenia kvalitného 
vetrania budov, a zároveň udržania 
komfortnej interiérovej teploty je 
vysoko odporúčaný inštalovaný 
systém riadeného vetrania s  reku-
peráciou tepla. Rovnako sa v súvis-
losti so zavádzaním prvkov zelenej 
infraštruktúry ponúka priestor na 
pokrytie striech budov solárnymi 
panelmi, vďaka ktorým dôjde k 
čiastočnej náhrade spotrebováva-
nej energie z obnoviteľného zdroja. 
Práve súbory takýchto opatrení 
budú znižovať negatívny dopad na 
životné prostredie a prispejú k rea-
lizácii cieľa dekarbonizácie a celko-
vého zníženia emisií CO₂ do roku 
2030 o minimálne 40 %.

Vo svetle dnešných ekologických 
trendov sa v  prípade výstavby 
nových potenciálnych objektov 
alebo aj rekonštrukcií súčasných 
budov v  správe TTSK rovnako 
odporúčame inšpirovať tzv. pasív-
nym štandardom. Budovy v pasív-
nom štandarde sú energeticky 
nenáročné a  vyznačujú sa predo-
všetkým tým, že na udržanie kom-
fortnej teploty vo vnútri stavby v 
každom ročnom období nie je v 
princípe potrebné využívať klimati-
záciu resp. vykurovanie. Referenčná 
hodnota spotreby pre zriedkavú 
potrebu dokurovania by nemala 
presiahnuť 15 kWh/m2 za rok. 

Táto hodnota tak predstavuje len niečo okolo 10 % spotreby na kúrenie v prípade 
klasickej stavby. Pasívny štandard teda výrazným spôsobom znižuje spotrebu 
energie. Predmetná energetická efektívnosť je docielená implementáciou viacerých 
opatrení, z ktorých spomenieme napríklad:

∙ efektívnejšie využitie slnečných lúčov pre účely vykurovania budovy 
prostredníctvom správneho polohovania budovy a  vhodného umiestnenia 
okien;

∙ zamedzenie výkyvov teploty vo vnútri budovy zvolením vhodného typu izolácie,  
ktorá umožňuje, aby v lete bolo vo vnútri dostatočne chladno, a naopak v zime 
príjemne teplo;

∙ umiestnenie solárnych panelov na streche budovy s cieľom získavania energie 
zo slnečného žiarenia na ohrev vody, prevádzku elektrických spotrebičov a pod.;

∙ zavedenie inteligentného ventilačného systému, v rámci ktorého nedochádza k 
únikom tepla a ktorý zároveň zabezpečuje prísun čerstvého vzduchu.

3.1.2 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE

Súčasťou energetického manažmentu by mala byť taktiež optimalizácia 
nákladov za správu a  prevádzku verejného osvetlenia formou modernizácie 
verejného osvetlenia zameraného na nové technológie znižujúce prevádzkové 
náklady, tepelné emisie a  straty. Keďže Trnavský samosprávny kraj nie je 
prevádzkovateľom verejného osvetlenia, jeho modernizácia by mala smerovať 
predovšetkým do objektov administratívnych budov, školských areálov a  ďalších 
zariadení v správe kraja.

Pre začiatok si ale zadefinujme pojem osvetľovacia sústava, pretože, ak hovoríme o 
verejnom osvetlení, máme na mysli súbor prvkov, ktorý tvoria svietidlá, podporné a 
nosné prvky, elektrický rozvod, rozvádzače a  v  neposlednom rade aj ovládací 
systém. Všeobecne môžeme konštatovať, že vo väčšine prípadov osvetľovacích 
sústav miest a  obcí na území Trnavského samosprávneho kraja sú používané 
svietidlá, ktorých technologická úroveň je dnes už dávno prekonaná a je možné 
ich nahradiť efektívnejšími zdrojmi so zvýšenou kvalitou osvetlenia. Zastaralé 
osvetľovacie sústavy, ktoré sú častokrát na sklonku svojej životnosti sa okrem ich 
nehospodárnej prevádzky vyznačujú aj neefektívnym smerovaním svetelného 
toku či v mnohých prípadoch znečistením polykarbonátových krytov, čím sa opäť 
výrazným spôsobom znižuje ich efektivita. Samozrejme, nájdu sa aj svetlé výnimky, 
prevažne v uliciach krajského a okresných miest, prípadne vybraných obcí, ktorých 
čiastočná modernizácia verejného osvetlenia bola v minulom období podporená 
financovaním z  európskych štrukturálnych a  investičných fondov (napr. Holice, 
Horná Potôň, Červeník, Malženice, Dubovany, Borský Svätý Jur a mnoho ďalších). Tu 
zas vidíme nevýhodu v podobe čiastočného osádzania LED svietidiel v ich nesúrodej 
farbe, kedy studená biela nekorešponduje s  farbou ostatných svietidiel, čím je do 
istej miery narušený vizuálny komfort. V  rámci nami vykonaného prieskumu 
zavádzania moderného a úsporného LED osvetlenia sme sa vo viacerých prípadoch 
stretli aj s  negatívnymi postrehmi občanov v  zmysle rušivého vplyvu zosilnenej 
intenzity nových svetelných zdrojov v nočných hodinách. Daný problém by mal byť 
odstránený práve zavádzaním inteligentných riešení, ktoré si priblížime v ďalšej časti 
tejto podkapitoly.

Ak hovoríme o  modernizácii verejného osvetlenia resp. jeho sústavy, je potrebné 
uvažovať v dvoch technických rovinách. Prvou z nich sú infraštruktúrne investície, 
ktorých cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľnú službu verejnosti v podobe verejného 
osvetlenia a ktoré sú nevyhnutné na udržanie správnej a optimálnej funkčnosti celej 
sústavy verejného osvetlenia. Investície sú v  tomto prípade smerované do 
infraštruktúry osvetľovacej sústavy (stožiare, vedenia, rozvádzače) a modernizácia 
týchto prvkov nepredstavuje zvýšenie energetickej efektívnosti, prípadne je len 

zanedbateľná, avšak napríklad výmena skorodovaných stožiarov, obzvlášť tých  v 
havarijnom stave, za žiarovo zinkované nielen predĺži ich životnosť, ale odvráti taktiež 
stále hroziace riziko pádu stožiaru či zásahu elektrickým prúdom v rámci aktuálne 
nevyhovujúceho technického stavu. Zanedbateľný nie je ani vek podzemných 
káblov, ktorý je zvyčajne zhodný s vekom stožiarov, nakoľko tie boli predmetom 
výstavby v rovnakom období. V  prípade potreby výmeny starých káblov 
podzemného vedenia vysokého napätia sa jednoznačne odporúča aj uloženie 
chráničiek pre budúce zafúknutie optických káblov. Vplyvom poveternostných 
podmienok a  tepelných rozťažností sa častokrát znehodnocuje aj vodivý spoj v 
prípade nadzemných káblových rozvodov, čo ma za následok opakované poruchy 
na sústave verejného osvetlenia, ktorých identifikáciu a odstránenie považujeme za 
ďalšie časové a finančné straty.

To, čo nás bude z  pohľadu zavádzania inteligentných riešení väčšmi zaujímať, je 
druhá skupina investícií zameraných celkovo na zvýšenie energetickej efektívnosti 
(svetelné zdroje, svietidlá, systém riadenia) vrátane využitia tzv. chrbtice 
verejného osvetlenia ako sekundárnej dátovej siete.  

V  prvom kroku je potrebné čo najskôr vymeniť všetky zostávajúce svietidlá s 
ortuťovými výbojkami, nakoľko ortuťové výbojky už v  súčasnosti patria medzi 
najmenej hospodárne svetelné zdroje vo verejnom osvetlení. Prevažná väčšina 
svietidiel s ortuťovými výbojkami je parkového typu, s difúzorom guľového tvaru. 
Tieto svietidlá slúžia na osvetlenie parkových oblastí, námestí a iných spevnených 
plôch, komunikácií pre chodcov a výnimočne aj niektorých komunikácií s 
motorizovanou dopravou. Pri zameraní na ďalší segment svietidiel, kde môžeme 
dosiahnuť významných úspor, je určite výmena všetkých svietidiel so sodíkovými 
výbojkami do 70 W na existujúcich svetelných miestach. Alternatívou pre výmenu 
oboch zastaraných typov osvetlení je moderné LED osvetlenie s  menovitou 
životnosťou až 20 rokov. Pred výmenou svietidiel je zároveň potrebné zvážiť aj 
technický stav jednotlivých oceľových, betónových či dokonca niekde ešte aj 
drevených stožiarov a ich prípadnú výmenu v  zmysle vyššie uvedeného 
infraštruktúrneho opatrenia. Pri eventuálnom inštalovaní nových 
oceľových/pozinkovaných stožiarov treba zvážiť ich umiestnenie a počet tak, aby 
spolu s príkonom a optikou svietidiel vytvorili optimálne rozloženie a využitie 
svetelného toku. V prípade výmeny väčšieho množstva svetelných stožiarov by mala 
ich nová inštalácia podliehať svetelno-technickým meraniam a skúškam za účelom 
lepšieho a efektívnejšieho využitie svetelného toku s menšími stratami.

Neodmysliteľnou súčasťou modernizácie každej osvetľovacej sústavy verejného 
osvetlenia v podmienkach konceptu smart city je jeho adaptívne riadenie. Riadenie 
osvetlenia môže priniesť dodatočné úspory energie obmedzením času svietenia a 

úrovne osvetlenia v súlade s aktuálnymi potrebami. V prvom rade je to čas 
prevádzky osvetlenia, kde čas zapnutia a vypnutia má byť prispôsobený úrovni 
denného svetla (t.j. po západe a pred východom slnka) s ohľadom na úrovne 
osvetlenia vyžadované pre príslušné triedy osvetlenia na základe súčasných 
platných noriem. Druhá rovina adaptívneho riadenia by mala brať v  úvahu 
stmievanie osvetlenia v čase zníženej intenzity premávky. V dnešnej dobe nám už 
trh ponúka mnohé uplatniteľné platformy inštalovania LED osvetlenia  za pomoci 
inteligentného riadenia vďaka zabudovaným snímačom či modulom. Spomedzi 
úspešne etablovaných platforiem spomenieme SEAK (Barcelona, Tel Aviv, Východná 
- SR) alebo napríklad City Touch, ktorého služby využíva aj okresné mesto Hlohovec. 
To v rokoch 2015 až 2018 v rámci modernizácie verejného osvetlenia namontovalo 
2542 LED svietidiel s inteligentným riadiacim systémom, vďaka čomu sa vyšplhala 
úspora elektrickej energie až na viac ako 50 %.

V prípade plne funkčného SEAK online riadenia osvetlenia v meste je potrebné mať 
v existujúcej sieti použité  demodulátory (prijímače) v svietidlách a modulátory 
(vysielače) v elektrických rozvádzačoch. SEAK SMART je spoľahlivý systém riadenia 
osvetlenia, ktorý využíva na komunikáciu existujúce 230 V napájacie vedenie. Okrem 
osvetlenia je riadiaci systém možné prepojiť aj s nabíjačkami pre elektrické vozidlá a 
inými IoT zariadeniami.

Technická infrašturktúra - Vonkajšie osvetlenie

zdroj: seakenenergetics.com

Princíp inteligentného riadenia funguje nasledovne: 

Aby mohlo svietidlo prijímať príkazy zasielané po napájacej sieti, musí každé 
svietidlo obsahovať SEAK demodulátor. Demodulátor je inštalovaný vo vnútri alebo 
na vrchu svietidiel (zásuvka NEMA) a pripojený k ovládaču LED. Riadiaca jednotka 
LUMiMASTER poskytuje vzdialenú správu a zabezpečovanie diagnostických funkcií 
v systéme. Má dve samostatné linky RS485 na komunikáciu s elektromerom a IO 
modulmi. Každá powerline linka, na ktorej sú pripojené svietidlá, musí obsahovať aj 
modulačnú jednotku. V ponuke je niekoľko modelov v závislosti od úrovne max. 
prúdu. V rozvodnej skrini môžu byť kombinované podľa potreby viaceré modulačné 
jednotky. Komplexné inteligentné riadenie verejného osvetlenia prebieha 
prostredníctvom užívateľskej aplikácie StreetLite, ktorú je možné používať v 
cloude. Pre riadenie osvetlenia nie je potrebná žiadna inštalácia, vyžaduje sa len 
webový prehliadač. Pomocou aplikácie je pre užívateľa možné:

∙ definovať logické skupiny svietidiel v rámci celého mesta 

∙ nastavovať harmonogram stmievania podľa určeného času alebo západu a 
východu slnka 

∙ nastavovať úroveň intenzity osvetlenia pre určené mesto individuálne alebo 
po skupinách 

∙ kontrolovať status jednotlivých svietidiel 

∙ získať správy o spotrebe a úsporách

Kombináciou výmeny starých typov svietidiel za nové moderné LED svietidlá s 
využitím ich inteligentného riadenia by sme miestami mohli dosiahnuť úsporu 
elektrickej energie až na úrovni 50 %.

Využívanie platforiem IoT sa dá dnes už využiť na rôznych úrovniach heterogénnych 
objektov, ktoré umožňujú automatizovanie bežných aktivít. Prostredníctvom trans-
formácie bežných aktivít do dát a informácií spolu s prepojením na technológie IoT 
je možné využiť internet na široké poskytovanie služieb prostredníctvom webového 
rozhrania. Možností je neúrekom:  okrem prezentovanej možnosti  verejného osvet-
lenia schopného plynule meniť intenzitu osvetlenia, vedia inteligentné lampy okoloi-
dúcim ponúknuť obsah na stiahnutie alebo online prehliadanie; vybavené sú tiež 
snímačmi na meranie hustoty premávky v prípade počtu chodcov či rôznymi mete-
orologickými senzormi za účelom detekovania nepriaznivej smogovej situácie v 
mestách. Samozrejme, prioritou zostáva primárne šetrenie energie a bezpečnosť 
obyvateľstva. Úspora elektrickej energie sa dosiahne na základe výmeny menej 

efektívnych zdrojov svietenia za úsporné LED zdroje svietenia s možnosťou regulácie 
výkonu jednotlivých svietidiel. Odhaduje sa, že využívanie foriem inteligentného 
osvetlenia dokáže znížiť spotrebu energie na osvetlenie až o 45 %. Konkrétne vyčís-
lenie úspory bude samozrejme závisieť od východiskového technického stavu 
verejného osvetlenia v jednotlivých mestách a obciach na území kraja a špecifiká-
cie ich smart využitia do budúcna. Na druhej strane, paralelná inštalácia bezpeč-
nostných kamier na kritických miestach dokáže preukázateľne zredukovať kriminali-
tu a eliminovať riziko potenciálnych hrozieb v podobe verejných incidentov. Pridaná 
hodnota inteligentných lámp, na ktorú prudko tlačí inovatívna doba 21. storočia, 
spočíva v možnosti ich využitia ako sekundárnej dátovej siete v podobe verejných 
prístupových bodov na wifi pripojenie pre obyvateľov miest a obcí Trnavského 
samosprávneho kraja či vyššie uvádzaného rôznorodého monitorovania – od voľ-
ných parkovací miest (napr. v kombinácii s overeným softvérom ParkDots), kvality 
ovzdušia (napr. EnviTech, Antik), zberu odpadov v  reálnom čase až po celkovú 
dopravnú situáciu na križovatkách ciest. Nespornými výhodami, ktoré hovoria v 
prospech ich viacúrovňového využitia, sú najmä rozsiahla vybudovaná infraštruktúra 
a dostupný monitoring z prehľadnej a bezpečnej vzdialenosti. Umiestnenie kamero-
vých zariadení a ďalších snímačov v značných výškach zaručeným spôsobom elimi-
nuje ich možné poškodenie či odcudzenie.

Budúcnosťou inteligentného verejného osvetlenia v  Trnavskom samosprávnom 
kraji by mali byť aj integrované nabíjacie stanice pre elektromobily. Takýmto šikov-
ným spôsobom by sa opäť vedela využiť všadeprítomná sieť verejného osvetlenia, 
kedy nie je nutné kvôli nabíjačkám rozkopávať celé ulice. Pre technickú ilustráciu si 
opäť pomôžeme inteligentným riešením SEAK, za ktoré boli autori ocenení na 
výstave Urbis Smart City 2018 zlatou medailou za najinovatívnejší produkt. V zásade 
nám toto riešenie ponúka 3 možnosti využívania nabíjačiek: konektor integrovaný 
do stĺpu verejného osvetlenia; samostatný stĺpik (jeden alebo dva konektory) alebo 
inštaláciu nástennej EV nabíjačky.

Nabíjačky pre autá namontované na stĺpoch verejného osvetlenia komunikujú so 
systémom riadenia SEAK SMART CITY a zisťujú dostupnú kapacitu pre nabíjanie 
áut. Počas dňa zostane osvetlenie v uliciach v pohotovostnom režime pod 
elektrickým napätím a celá kapacita je tak k dispozícii pre autá. V noci sa časť 
kapacity použije na svietenie, zvyšok pre autá. Inteligentným stmievaním svetla (v 
časoch a na miestach, kde nie je potrebná 100% intenzita po celú noc) sa ešte viac 
zvyšuje kapacita, ktorú môžeme dodať do vozidiel. Čo je dôležité, systém spotrebu 
svetiel a áut automaticky reguluje.

Všetky navrhované funkcionality inteligentného verejného osvetlenia sú 
vzhľadom na ich potenciálne významný prínos pre obyvateľov miest a obcí, ako 
aj samosprávu kraja vysoko odporúčané.

VÍZIU ENERGETICKY ÚSPORNÝCH A UDRŽATEĽNÝCH SMART RIEŠENÍ TÝKAJÚCICH 
SA VEREJNÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE TTSK je možné v  dlhodobom horizonte 
dosiahnuť nasledovným vhodným mixom postupov a opatrení:

∙ realizácia budúcich rekonštrukčných prác či výstavba nových stavebných 
objektov s ohľadom na dodržanie tzv. pasívneho štandardu

∙ zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (napr. pokrytím striech 
budov solárnymi panelmi či inštaláciou malých fotovoltaických elektrární na 
strechách priľahlých budov)

∙ inštalácia systému riadeného vetrania s rekuperáciou tepla do jednotlivých 
zariadení v správe kraja

∙ zavedenie energetického manažmentu jednotlivých budov s  využitím 
metódy „smart metering“ za pomoci využívania a predikcií dát zo Smart Grid 
systému 

∙ modernizácia verejného osvetlenia zameraného na nové technológie s 
pridanými hodnotami ich využitia pre občanov, akými sú: integrované 
nabíjacie stanice pre elektromobily, wifi pripojenie, inštalované snímače 
monitorovania kvality ovzdušia (po vzore Barcelony), kamerové vybavenie 
zabezpečujúce bezproblémovú parkovaciu politiku i  bezpečný verejný 
priestor.
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3.1 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ BUDOVY a PRIESTRANSTVÁ

 Okrem viackrát spomínaných benefitov vyplývajúcich zo zavedenia smart 
riešení, nemôžeme zabúdať ani na ich ekologický zmysel. Práve sektor verejných a 
obytných budov predstavuje azda najväčší potenciál na znižovanie energetickej 
náročnosti, a naopak zvyšovanie energetickej efektívnosti s dôrazom na využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie.

Na prevádzku budov a zabezpečenie požadovaného vnútorného prostredia je totiž 
v Trnavskom samosprávnom kraji vynakladané najväčšie množstvo energie. 
Najvýznamnejší podiel na spotrebe energií a paralelne aj najväčšej produkcii 
skleníkového plynu CO2 dosahuje sektor budov na bývanie, ktoré však nie sú v 
kompetencii samosprávy, čím je zamedzená možnosť priameho ovplyvňovania 
procesov v týchto budovách. Absenciou tejto kompetencie tak nedokážeme 
zredukovať spotrebu energií v budovách na bývanie, a teda ani navrhnúť či 
realizovať akékoľvek efektívne opatrenia na znižovanie spotreby a úspory emisií CO2 
pomocou smart riešení. 

Naopak, medzi objekty v  správe či zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja patria školské zariadenia (127), domovy sociálnych služieb (50), 
budovy z kategórie administratívy (22), kultúrne zariadenia (11) a múzeá a galérie 
(22). Z  komplexnej analýzy technického stavu jednotlivých objektov vyplýva, že 
väčšina z nich bola postavená a odovzdaná do užívania ešte v 70.-tych až 80.-tych 
rokoch minulého storočia. Ich technický stav je tak po desiatkach rokov užívania 
nevyhovujúci a vyžaduje si častokrát rozsiahle rekonštrukcie vo forme zateplenia 
obvodového plášťa a/alebo zateplenia strešného plášťa. Vo všetkých typoch budov 
krajskej samosprávy sa ešte aj dnes nájdu objekty, ktoré si vyžadujú dokonca 
základnú výmenu otvorových konštrukcií, čím možno opätovne dosiahnuť 
významné úspory energií a celkovo zníženie emisií CO₂.

V sektore budov ako prvej z kľúčových oblastí by sa mali v prvom rade vytvoriť 
také podmienky, ktoré by znížili spotrebu primárnej energie na vykurovanie, 
chladenie či vetranie, a to zapojením a zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov 
energie. S  ohľadom na platnú úpravu legislatívy sa musí už jednoznačne 
podporovať výlučne výstavba či rekonštrukcia budov v kontexte nízkej 
energetickej náročnosti a s minimálnym dopadom na životné prostredie. 
Rovnako by sa mali zlepšiť vykurovacie systémy a  celkové tepelno-technické 
vlastnosti stavebných objektov.

Táto oblasť intervencie je veľmi dobre aplikovateľná pre uplatnenie smart riešení so 
zameraním na zlepšenie hospodárnosti budov formou zateplenia striech či stien, 
kde je možné a potrebné využiť merače, ktoré by merali teplotu vzduchu a podľa 

nej aj nastavovali vnútorné vykuro-
vanie. Merače by rovnako mohli 
regulovať teplo na základe obsade-
nosti, napr. počas víkendov, voľných 
dní či súčasných prácach z domu. 
Pre účely zabezpečenia kvalitného 
vetrania budov, a zároveň udržania 
komfortnej interiérovej teploty je 
vysoko odporúčaný inštalovaný 
systém riadeného vetrania s  reku-
peráciou tepla. Rovnako sa v súvis-
losti so zavádzaním prvkov zelenej 
infraštruktúry ponúka priestor na 
pokrytie striech budov solárnymi 
panelmi, vďaka ktorým dôjde k 
čiastočnej náhrade spotrebováva-
nej energie z obnoviteľného zdroja. 
Práve súbory takýchto opatrení 
budú znižovať negatívny dopad na 
životné prostredie a prispejú k rea-
lizácii cieľa dekarbonizácie a celko-
vého zníženia emisií CO₂ do roku 
2030 o minimálne 40 %.

Vo svetle dnešných ekologických 
trendov sa v  prípade výstavby 
nových potenciálnych objektov 
alebo aj rekonštrukcií súčasných 
budov v  správe TTSK rovnako 
odporúčame inšpirovať tzv. pasív-
nym štandardom. Budovy v pasív-
nom štandarde sú energeticky 
nenáročné a  vyznačujú sa predo-
všetkým tým, že na udržanie kom-
fortnej teploty vo vnútri stavby v 
každom ročnom období nie je v 
princípe potrebné využívať klimati-
záciu resp. vykurovanie. Referenčná 
hodnota spotreby pre zriedkavú 
potrebu dokurovania by nemala 
presiahnuť 15 kWh/m2 za rok. 

Táto hodnota tak predstavuje len niečo okolo 10 % spotreby na kúrenie v prípade 
klasickej stavby. Pasívny štandard teda výrazným spôsobom znižuje spotrebu 
energie. Predmetná energetická efektívnosť je docielená implementáciou viacerých 
opatrení, z ktorých spomenieme napríklad:

∙ efektívnejšie využitie slnečných lúčov pre účely vykurovania budovy 
prostredníctvom správneho polohovania budovy a  vhodného umiestnenia 
okien;

∙ zamedzenie výkyvov teploty vo vnútri budovy zvolením vhodného typu izolácie,  
ktorá umožňuje, aby v lete bolo vo vnútri dostatočne chladno, a naopak v zime 
príjemne teplo;

∙ umiestnenie solárnych panelov na streche budovy s cieľom získavania energie 
zo slnečného žiarenia na ohrev vody, prevádzku elektrických spotrebičov a pod.;

∙ zavedenie inteligentného ventilačného systému, v rámci ktorého nedochádza k 
únikom tepla a ktorý zároveň zabezpečuje prísun čerstvého vzduchu.

3.1.2 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE

Súčasťou energetického manažmentu by mala byť taktiež optimalizácia 
nákladov za správu a  prevádzku verejného osvetlenia formou modernizácie 
verejného osvetlenia zameraného na nové technológie znižujúce prevádzkové 
náklady, tepelné emisie a  straty. Keďže Trnavský samosprávny kraj nie je 
prevádzkovateľom verejného osvetlenia, jeho modernizácia by mala smerovať 
predovšetkým do objektov administratívnych budov, školských areálov a  ďalších 
zariadení v správe kraja.

Pre začiatok si ale zadefinujme pojem osvetľovacia sústava, pretože, ak hovoríme o 
verejnom osvetlení, máme na mysli súbor prvkov, ktorý tvoria svietidlá, podporné a 
nosné prvky, elektrický rozvod, rozvádzače a  v  neposlednom rade aj ovládací 
systém. Všeobecne môžeme konštatovať, že vo väčšine prípadov osvetľovacích 
sústav miest a  obcí na území Trnavského samosprávneho kraja sú používané 
svietidlá, ktorých technologická úroveň je dnes už dávno prekonaná a je možné 
ich nahradiť efektívnejšími zdrojmi so zvýšenou kvalitou osvetlenia. Zastaralé 
osvetľovacie sústavy, ktoré sú častokrát na sklonku svojej životnosti sa okrem ich 
nehospodárnej prevádzky vyznačujú aj neefektívnym smerovaním svetelného 
toku či v mnohých prípadoch znečistením polykarbonátových krytov, čím sa opäť 
výrazným spôsobom znižuje ich efektivita. Samozrejme, nájdu sa aj svetlé výnimky, 
prevažne v uliciach krajského a okresných miest, prípadne vybraných obcí, ktorých 
čiastočná modernizácia verejného osvetlenia bola v minulom období podporená 
financovaním z  európskych štrukturálnych a  investičných fondov (napr. Holice, 
Horná Potôň, Červeník, Malženice, Dubovany, Borský Svätý Jur a mnoho ďalších). Tu 
zas vidíme nevýhodu v podobe čiastočného osádzania LED svietidiel v ich nesúrodej 
farbe, kedy studená biela nekorešponduje s  farbou ostatných svietidiel, čím je do 
istej miery narušený vizuálny komfort. V  rámci nami vykonaného prieskumu 
zavádzania moderného a úsporného LED osvetlenia sme sa vo viacerých prípadoch 
stretli aj s  negatívnymi postrehmi občanov v  zmysle rušivého vplyvu zosilnenej 
intenzity nových svetelných zdrojov v nočných hodinách. Daný problém by mal byť 
odstránený práve zavádzaním inteligentných riešení, ktoré si priblížime v ďalšej časti 
tejto podkapitoly.

Ak hovoríme o  modernizácii verejného osvetlenia resp. jeho sústavy, je potrebné 
uvažovať v dvoch technických rovinách. Prvou z nich sú infraštruktúrne investície, 
ktorých cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľnú službu verejnosti v podobe verejného 
osvetlenia a ktoré sú nevyhnutné na udržanie správnej a optimálnej funkčnosti celej 
sústavy verejného osvetlenia. Investície sú v  tomto prípade smerované do 
infraštruktúry osvetľovacej sústavy (stožiare, vedenia, rozvádzače) a modernizácia 
týchto prvkov nepredstavuje zvýšenie energetickej efektívnosti, prípadne je len 

zanedbateľná, avšak napríklad výmena skorodovaných stožiarov, obzvlášť tých  v 
havarijnom stave, za žiarovo zinkované nielen predĺži ich životnosť, ale odvráti taktiež 
stále hroziace riziko pádu stožiaru či zásahu elektrickým prúdom v rámci aktuálne 
nevyhovujúceho technického stavu. Zanedbateľný nie je ani vek podzemných 
káblov, ktorý je zvyčajne zhodný s vekom stožiarov, nakoľko tie boli predmetom 
výstavby v rovnakom období. V  prípade potreby výmeny starých káblov 
podzemného vedenia vysokého napätia sa jednoznačne odporúča aj uloženie 
chráničiek pre budúce zafúknutie optických káblov. Vplyvom poveternostných 
podmienok a  tepelných rozťažností sa častokrát znehodnocuje aj vodivý spoj v 
prípade nadzemných káblových rozvodov, čo ma za následok opakované poruchy 
na sústave verejného osvetlenia, ktorých identifikáciu a odstránenie považujeme za 
ďalšie časové a finančné straty.

To, čo nás bude z  pohľadu zavádzania inteligentných riešení väčšmi zaujímať, je 
druhá skupina investícií zameraných celkovo na zvýšenie energetickej efektívnosti 
(svetelné zdroje, svietidlá, systém riadenia) vrátane využitia tzv. chrbtice 
verejného osvetlenia ako sekundárnej dátovej siete.  

V  prvom kroku je potrebné čo najskôr vymeniť všetky zostávajúce svietidlá s 
ortuťovými výbojkami, nakoľko ortuťové výbojky už v  súčasnosti patria medzi 
najmenej hospodárne svetelné zdroje vo verejnom osvetlení. Prevažná väčšina 
svietidiel s ortuťovými výbojkami je parkového typu, s difúzorom guľového tvaru. 
Tieto svietidlá slúžia na osvetlenie parkových oblastí, námestí a iných spevnených 
plôch, komunikácií pre chodcov a výnimočne aj niektorých komunikácií s 
motorizovanou dopravou. Pri zameraní na ďalší segment svietidiel, kde môžeme 
dosiahnuť významných úspor, je určite výmena všetkých svietidiel so sodíkovými 
výbojkami do 70 W na existujúcich svetelných miestach. Alternatívou pre výmenu 
oboch zastaraných typov osvetlení je moderné LED osvetlenie s  menovitou 
životnosťou až 20 rokov. Pred výmenou svietidiel je zároveň potrebné zvážiť aj 
technický stav jednotlivých oceľových, betónových či dokonca niekde ešte aj 
drevených stožiarov a ich prípadnú výmenu v  zmysle vyššie uvedeného 
infraštruktúrneho opatrenia. Pri eventuálnom inštalovaní nových 
oceľových/pozinkovaných stožiarov treba zvážiť ich umiestnenie a počet tak, aby 
spolu s príkonom a optikou svietidiel vytvorili optimálne rozloženie a využitie 
svetelného toku. V prípade výmeny väčšieho množstva svetelných stožiarov by mala 
ich nová inštalácia podliehať svetelno-technickým meraniam a skúškam za účelom 
lepšieho a efektívnejšieho využitie svetelného toku s menšími stratami.

Neodmysliteľnou súčasťou modernizácie každej osvetľovacej sústavy verejného 
osvetlenia v podmienkach konceptu smart city je jeho adaptívne riadenie. Riadenie 
osvetlenia môže priniesť dodatočné úspory energie obmedzením času svietenia a 

úrovne osvetlenia v súlade s aktuálnymi potrebami. V prvom rade je to čas 
prevádzky osvetlenia, kde čas zapnutia a vypnutia má byť prispôsobený úrovni 
denného svetla (t.j. po západe a pred východom slnka) s ohľadom na úrovne 
osvetlenia vyžadované pre príslušné triedy osvetlenia na základe súčasných 
platných noriem. Druhá rovina adaptívneho riadenia by mala brať v  úvahu 
stmievanie osvetlenia v čase zníženej intenzity premávky. V dnešnej dobe nám už 
trh ponúka mnohé uplatniteľné platformy inštalovania LED osvetlenia  za pomoci 
inteligentného riadenia vďaka zabudovaným snímačom či modulom. Spomedzi 
úspešne etablovaných platforiem spomenieme SEAK (Barcelona, Tel Aviv, Východná 
- SR) alebo napríklad City Touch, ktorého služby využíva aj okresné mesto Hlohovec. 
To v rokoch 2015 až 2018 v rámci modernizácie verejného osvetlenia namontovalo 
2542 LED svietidiel s inteligentným riadiacim systémom, vďaka čomu sa vyšplhala 
úspora elektrickej energie až na viac ako 50 %.

V prípade plne funkčného SEAK online riadenia osvetlenia v meste je potrebné mať 
v existujúcej sieti použité  demodulátory (prijímače) v svietidlách a modulátory 
(vysielače) v elektrických rozvádzačoch. SEAK SMART je spoľahlivý systém riadenia 
osvetlenia, ktorý využíva na komunikáciu existujúce 230 V napájacie vedenie. Okrem 
osvetlenia je riadiaci systém možné prepojiť aj s nabíjačkami pre elektrické vozidlá a 
inými IoT zariadeniami.

Technická infrašturktúra - Vonkajšie osvetlenie

Princíp inteligentného riadenia funguje nasledovne: 

Aby mohlo svietidlo prijímať príkazy zasielané po napájacej sieti, musí každé 
svietidlo obsahovať SEAK demodulátor. Demodulátor je inštalovaný vo vnútri alebo 
na vrchu svietidiel (zásuvka NEMA) a pripojený k ovládaču LED. Riadiaca jednotka 
LUMiMASTER poskytuje vzdialenú správu a zabezpečovanie diagnostických funkcií 
v systéme. Má dve samostatné linky RS485 na komunikáciu s elektromerom a IO 
modulmi. Každá powerline linka, na ktorej sú pripojené svietidlá, musí obsahovať aj 
modulačnú jednotku. V ponuke je niekoľko modelov v závislosti od úrovne max. 
prúdu. V rozvodnej skrini môžu byť kombinované podľa potreby viaceré modulačné 
jednotky. Komplexné inteligentné riadenie verejného osvetlenia prebieha 
prostredníctvom užívateľskej aplikácie StreetLite, ktorú je možné používať v 
cloude. Pre riadenie osvetlenia nie je potrebná žiadna inštalácia, vyžaduje sa len 
webový prehliadač. Pomocou aplikácie je pre užívateľa možné:

∙ definovať logické skupiny svietidiel v rámci celého mesta 

∙ nastavovať harmonogram stmievania podľa určeného času alebo západu a 
východu slnka 

∙ nastavovať úroveň intenzity osvetlenia pre určené mesto individuálne alebo 
po skupinách 

∙ kontrolovať status jednotlivých svietidiel 

∙ získať správy o spotrebe a úsporách

Kombináciou výmeny starých typov svietidiel za nové moderné LED svietidlá s 
využitím ich inteligentného riadenia by sme miestami mohli dosiahnuť úsporu 
elektrickej energie až na úrovni 50 %.

Využívanie platforiem IoT sa dá dnes už využiť na rôznych úrovniach heterogénnych 
objektov, ktoré umožňujú automatizovanie bežných aktivít. Prostredníctvom trans-
formácie bežných aktivít do dát a informácií spolu s prepojením na technológie IoT 
je možné využiť internet na široké poskytovanie služieb prostredníctvom webového 
rozhrania. Možností je neúrekom:  okrem prezentovanej možnosti  verejného osvet-
lenia schopného plynule meniť intenzitu osvetlenia, vedia inteligentné lampy okoloi-
dúcim ponúknuť obsah na stiahnutie alebo online prehliadanie; vybavené sú tiež 
snímačmi na meranie hustoty premávky v prípade počtu chodcov či rôznymi mete-
orologickými senzormi za účelom detekovania nepriaznivej smogovej situácie v 
mestách. Samozrejme, prioritou zostáva primárne šetrenie energie a bezpečnosť 
obyvateľstva. Úspora elektrickej energie sa dosiahne na základe výmeny menej 

efektívnych zdrojov svietenia za úsporné LED zdroje svietenia s možnosťou regulácie 
výkonu jednotlivých svietidiel. Odhaduje sa, že využívanie foriem inteligentného 
osvetlenia dokáže znížiť spotrebu energie na osvetlenie až o 45 %. Konkrétne vyčís-
lenie úspory bude samozrejme závisieť od východiskového technického stavu 
verejného osvetlenia v jednotlivých mestách a obciach na území kraja a špecifiká-
cie ich smart využitia do budúcna. Na druhej strane, paralelná inštalácia bezpeč-
nostných kamier na kritických miestach dokáže preukázateľne zredukovať kriminali-
tu a eliminovať riziko potenciálnych hrozieb v podobe verejných incidentov. Pridaná 
hodnota inteligentných lámp, na ktorú prudko tlačí inovatívna doba 21. storočia, 
spočíva v možnosti ich využitia ako sekundárnej dátovej siete v podobe verejných 
prístupových bodov na wifi pripojenie pre obyvateľov miest a obcí Trnavského 
samosprávneho kraja či vyššie uvádzaného rôznorodého monitorovania – od voľ-
ných parkovací miest (napr. v kombinácii s overeným softvérom ParkDots), kvality 
ovzdušia (napr. EnviTech, Antik), zberu odpadov v  reálnom čase až po celkovú 
dopravnú situáciu na križovatkách ciest. Nespornými výhodami, ktoré hovoria v 
prospech ich viacúrovňového využitia, sú najmä rozsiahla vybudovaná infraštruktúra 
a dostupný monitoring z prehľadnej a bezpečnej vzdialenosti. Umiestnenie kamero-
vých zariadení a ďalších snímačov v značných výškach zaručeným spôsobom elimi-
nuje ich možné poškodenie či odcudzenie.

Budúcnosťou inteligentného verejného osvetlenia v  Trnavskom samosprávnom 
kraji by mali byť aj integrované nabíjacie stanice pre elektromobily. Takýmto šikov-
ným spôsobom by sa opäť vedela využiť všadeprítomná sieť verejného osvetlenia, 
kedy nie je nutné kvôli nabíjačkám rozkopávať celé ulice. Pre technickú ilustráciu si 
opäť pomôžeme inteligentným riešením SEAK, za ktoré boli autori ocenení na 
výstave Urbis Smart City 2018 zlatou medailou za najinovatívnejší produkt. V zásade 
nám toto riešenie ponúka 3 možnosti využívania nabíjačiek: konektor integrovaný 
do stĺpu verejného osvetlenia; samostatný stĺpik (jeden alebo dva konektory) alebo 
inštaláciu nástennej EV nabíjačky.

Nabíjačky pre autá namontované na stĺpoch verejného osvetlenia komunikujú so 
systémom riadenia SEAK SMART CITY a zisťujú dostupnú kapacitu pre nabíjanie 
áut. Počas dňa zostane osvetlenie v uliciach v pohotovostnom režime pod 
elektrickým napätím a celá kapacita je tak k dispozícii pre autá. V noci sa časť 
kapacity použije na svietenie, zvyšok pre autá. Inteligentným stmievaním svetla (v 
časoch a na miestach, kde nie je potrebná 100% intenzita po celú noc) sa ešte viac 
zvyšuje kapacita, ktorú môžeme dodať do vozidiel. Čo je dôležité, systém spotrebu 
svetiel a áut automaticky reguluje.

Všetky navrhované funkcionality inteligentného verejného osvetlenia sú 
vzhľadom na ich potenciálne významný prínos pre obyvateľov miest a obcí, ako 
aj samosprávu kraja vysoko odporúčané.

VÍZIU ENERGETICKY ÚSPORNÝCH A UDRŽATEĽNÝCH SMART RIEŠENÍ TÝKAJÚCICH 
SA VEREJNÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE TTSK je možné v  dlhodobom horizonte 
dosiahnuť nasledovným vhodným mixom postupov a opatrení:

∙ realizácia budúcich rekonštrukčných prác či výstavba nových stavebných 
objektov s ohľadom na dodržanie tzv. pasívneho štandardu

∙ zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (napr. pokrytím striech 
budov solárnymi panelmi či inštaláciou malých fotovoltaických elektrární na 
strechách priľahlých budov)

∙ inštalácia systému riadeného vetrania s rekuperáciou tepla do jednotlivých 
zariadení v správe kraja

∙ zavedenie energetického manažmentu jednotlivých budov s  využitím 
metódy „smart metering“ za pomoci využívania a predikcií dát zo Smart Grid 
systému 

∙ modernizácia verejného osvetlenia zameraného na nové technológie s 
pridanými hodnotami ich využitia pre občanov, akými sú: integrované 
nabíjacie stanice pre elektromobily, wifi pripojenie, inštalované snímače 
monitorovania kvality ovzdušia (po vzore Barcelony), kamerové vybavenie 
zabezpečujúce bezproblémovú parkovaciu politiku i  bezpečný verejný 
priestor.
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3.1.2 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE

Súčasťou energetického manažmentu by mala byť taktiež optimalizácia 
nákladov za správu a  prevádzku verejného osvetlenia formou modernizácie 
verejného osvetlenia zameraného na nové technológie znižujúce prevádzkové 
náklady, tepelné emisie a  straty. Keďže Trnavský samosprávny kraj nie je 
prevádzkovateľom verejného osvetlenia, jeho modernizácia by mala smerovať 
predovšetkým do objektov administratívnych budov, školských areálov a  ďalších 
zariadení v správe kraja.

Pre začiatok si ale zadefinujme pojem osvetľovacia sústava, pretože, ak hovoríme o 
verejnom osvetlení, máme na mysli súbor prvkov, ktorý tvoria svietidlá, podporné a 
nosné prvky, elektrický rozvod, rozvádzače a  v  neposlednom rade aj ovládací 
systém. Všeobecne môžeme konštatovať, že vo väčšine prípadov osvetľovacích 
sústav miest a  obcí na území Trnavského samosprávneho kraja sú používané 
svietidlá, ktorých technologická úroveň je dnes už dávno prekonaná a je možné 
ich nahradiť efektívnejšími zdrojmi so zvýšenou kvalitou osvetlenia. Zastaralé 
osvetľovacie sústavy, ktoré sú častokrát na sklonku svojej životnosti sa okrem ich 
nehospodárnej prevádzky vyznačujú aj neefektívnym smerovaním svetelného 
toku či v mnohých prípadoch znečistením polykarbonátových krytov, čím sa opäť 
výrazným spôsobom znižuje ich efektivita. Samozrejme, nájdu sa aj svetlé výnimky, 
prevažne v uliciach krajského a okresných miest, prípadne vybraných obcí, ktorých 
čiastočná modernizácia verejného osvetlenia bola v minulom období podporená 
financovaním z  európskych štrukturálnych a  investičných fondov (napr. Holice, 
Horná Potôň, Červeník, Malženice, Dubovany, Borský Svätý Jur a mnoho ďalších). Tu 
zas vidíme nevýhodu v podobe čiastočného osádzania LED svietidiel v ich nesúrodej 
farbe, kedy studená biela nekorešponduje s  farbou ostatných svietidiel, čím je do 
istej miery narušený vizuálny komfort. V  rámci nami vykonaného prieskumu 
zavádzania moderného a úsporného LED osvetlenia sme sa vo viacerých prípadoch 
stretli aj s  negatívnymi postrehmi občanov v  zmysle rušivého vplyvu zosilnenej 
intenzity nových svetelných zdrojov v nočných hodinách. Daný problém by mal byť 
odstránený práve zavádzaním inteligentných riešení, ktoré si priblížime v ďalšej časti 
tejto podkapitoly.

Ak hovoríme o  modernizácii verejného osvetlenia resp. jeho sústavy, je potrebné 
uvažovať v dvoch technických rovinách. Prvou z nich sú infraštruktúrne investície, 
ktorých cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľnú službu verejnosti v podobe verejného 
osvetlenia a ktoré sú nevyhnutné na udržanie správnej a optimálnej funkčnosti celej 
sústavy verejného osvetlenia. Investície sú v  tomto prípade smerované do 
infraštruktúry osvetľovacej sústavy (stožiare, vedenia, rozvádzače) a modernizácia 
týchto prvkov nepredstavuje zvýšenie energetickej efektívnosti, prípadne je len 

zanedbateľná, avšak napríklad výmena skorodovaných stožiarov, obzvlášť tých  v 
havarijnom stave, za žiarovo zinkované nielen predĺži ich životnosť, ale odvráti taktiež 
stále hroziace riziko pádu stožiaru či zásahu elektrickým prúdom v rámci aktuálne 
nevyhovujúceho technického stavu. Zanedbateľný nie je ani vek podzemných 
káblov, ktorý je zvyčajne zhodný s vekom stožiarov, nakoľko tie boli predmetom 
výstavby v rovnakom období. V  prípade potreby výmeny starých káblov 
podzemného vedenia vysokého napätia sa jednoznačne odporúča aj uloženie 
chráničiek pre budúce zafúknutie optických káblov. Vplyvom poveternostných 
podmienok a  tepelných rozťažností sa častokrát znehodnocuje aj vodivý spoj v 
prípade nadzemných káblových rozvodov, čo ma za následok opakované poruchy 
na sústave verejného osvetlenia, ktorých identifikáciu a odstránenie považujeme za 
ďalšie časové a finančné straty.

To, čo nás bude z  pohľadu zavádzania inteligentných riešení väčšmi zaujímať, je 
druhá skupina investícií zameraných celkovo na zvýšenie energetickej efektívnosti 
(svetelné zdroje, svietidlá, systém riadenia) vrátane využitia tzv. chrbtice 
verejného osvetlenia ako sekundárnej dátovej siete.  

V  prvom kroku je potrebné čo najskôr vymeniť všetky zostávajúce svietidlá s 
ortuťovými výbojkami, nakoľko ortuťové výbojky už v  súčasnosti patria medzi 
najmenej hospodárne svetelné zdroje vo verejnom osvetlení. Prevažná väčšina 
svietidiel s ortuťovými výbojkami je parkového typu, s difúzorom guľového tvaru. 
Tieto svietidlá slúžia na osvetlenie parkových oblastí, námestí a iných spevnených 
plôch, komunikácií pre chodcov a výnimočne aj niektorých komunikácií s 
motorizovanou dopravou. Pri zameraní na ďalší segment svietidiel, kde môžeme 
dosiahnuť významných úspor, je určite výmena všetkých svietidiel so sodíkovými 
výbojkami do 70 W na existujúcich svetelných miestach. Alternatívou pre výmenu 
oboch zastaraných typov osvetlení je moderné LED osvetlenie s  menovitou 
životnosťou až 20 rokov. Pred výmenou svietidiel je zároveň potrebné zvážiť aj 
technický stav jednotlivých oceľových, betónových či dokonca niekde ešte aj 
drevených stožiarov a ich prípadnú výmenu v  zmysle vyššie uvedeného 
infraštruktúrneho opatrenia. Pri eventuálnom inštalovaní nových 
oceľových/pozinkovaných stožiarov treba zvážiť ich umiestnenie a počet tak, aby 
spolu s príkonom a optikou svietidiel vytvorili optimálne rozloženie a využitie 
svetelného toku. V prípade výmeny väčšieho množstva svetelných stožiarov by mala 
ich nová inštalácia podliehať svetelno-technickým meraniam a skúškam za účelom 
lepšieho a efektívnejšieho využitie svetelného toku s menšími stratami.

Neodmysliteľnou súčasťou modernizácie každej osvetľovacej sústavy verejného 
osvetlenia v podmienkach konceptu smart city je jeho adaptívne riadenie. Riadenie 
osvetlenia môže priniesť dodatočné úspory energie obmedzením času svietenia a 

úrovne osvetlenia v súlade s aktuálnymi potrebami. V prvom rade je to čas 
prevádzky osvetlenia, kde čas zapnutia a vypnutia má byť prispôsobený úrovni 
denného svetla (t.j. po západe a pred východom slnka) s ohľadom na úrovne 
osvetlenia vyžadované pre príslušné triedy osvetlenia na základe súčasných 
platných noriem. Druhá rovina adaptívneho riadenia by mala brať v  úvahu 
stmievanie osvetlenia v čase zníženej intenzity premávky. V dnešnej dobe nám už 
trh ponúka mnohé uplatniteľné platformy inštalovania LED osvetlenia  za pomoci 
inteligentného riadenia vďaka zabudovaným snímačom či modulom. Spomedzi 
úspešne etablovaných platforiem spomenieme SEAK (Barcelona, Tel Aviv, Východná 
- SR) alebo napríklad City Touch, ktorého služby využíva aj okresné mesto Hlohovec. 
To v rokoch 2015 až 2018 v rámci modernizácie verejného osvetlenia namontovalo 
2542 LED svietidiel s inteligentným riadiacim systémom, vďaka čomu sa vyšplhala 
úspora elektrickej energie až na viac ako 50 %.

V prípade plne funkčného SEAK online riadenia osvetlenia v meste je potrebné mať 
v existujúcej sieti použité  demodulátory (prijímače) v svietidlách a modulátory 
(vysielače) v elektrických rozvádzačoch. SEAK SMART je spoľahlivý systém riadenia 
osvetlenia, ktorý využíva na komunikáciu existujúce 230 V napájacie vedenie. Okrem 
osvetlenia je riadiaci systém možné prepojiť aj s nabíjačkami pre elektrické vozidlá a 
inými IoT zariadeniami.

Technická infrašturktúra - Vonkajšie osvetlenie

Princíp inteligentného riadenia funguje nasledovne: 

Aby mohlo svietidlo prijímať príkazy zasielané po napájacej sieti, musí každé 
svietidlo obsahovať SEAK demodulátor. Demodulátor je inštalovaný vo vnútri alebo 
na vrchu svietidiel (zásuvka NEMA) a pripojený k ovládaču LED. Riadiaca jednotka 
LUMiMASTER poskytuje vzdialenú správu a zabezpečovanie diagnostických funkcií 
v systéme. Má dve samostatné linky RS485 na komunikáciu s elektromerom a IO 
modulmi. Každá powerline linka, na ktorej sú pripojené svietidlá, musí obsahovať aj 
modulačnú jednotku. V ponuke je niekoľko modelov v závislosti od úrovne max. 
prúdu. V rozvodnej skrini môžu byť kombinované podľa potreby viaceré modulačné 
jednotky. Komplexné inteligentné riadenie verejného osvetlenia prebieha 
prostredníctvom užívateľskej aplikácie StreetLite, ktorú je možné používať v 
cloude. Pre riadenie osvetlenia nie je potrebná žiadna inštalácia, vyžaduje sa len 
webový prehliadač. Pomocou aplikácie je pre užívateľa možné:

∙ definovať logické skupiny svietidiel v rámci celého mesta 

∙ nastavovať harmonogram stmievania podľa určeného času alebo západu a 
východu slnka 

∙ nastavovať úroveň intenzity osvetlenia pre určené mesto individuálne alebo 
po skupinách 

∙ kontrolovať status jednotlivých svietidiel 

∙ získať správy o spotrebe a úsporách

Kombináciou výmeny starých typov svietidiel za nové moderné LED svietidlá s 
využitím ich inteligentného riadenia by sme miestami mohli dosiahnuť úsporu 
elektrickej energie až na úrovni 50 %.

Využívanie platforiem IoT sa dá dnes už využiť na rôznych úrovniach heterogénnych 
objektov, ktoré umožňujú automatizovanie bežných aktivít. Prostredníctvom trans-
formácie bežných aktivít do dát a informácií spolu s prepojením na technológie IoT 
je možné využiť internet na široké poskytovanie služieb prostredníctvom webového 
rozhrania. Možností je neúrekom:  okrem prezentovanej možnosti  verejného osvet-
lenia schopného plynule meniť intenzitu osvetlenia, vedia inteligentné lampy okoloi-
dúcim ponúknuť obsah na stiahnutie alebo online prehliadanie; vybavené sú tiež 
snímačmi na meranie hustoty premávky v prípade počtu chodcov či rôznymi mete-
orologickými senzormi za účelom detekovania nepriaznivej smogovej situácie v 
mestách. Samozrejme, prioritou zostáva primárne šetrenie energie a bezpečnosť 
obyvateľstva. Úspora elektrickej energie sa dosiahne na základe výmeny menej 

efektívnych zdrojov svietenia za úsporné LED zdroje svietenia s možnosťou regulácie 
výkonu jednotlivých svietidiel. Odhaduje sa, že využívanie foriem inteligentného 
osvetlenia dokáže znížiť spotrebu energie na osvetlenie až o 45 %. Konkrétne vyčís-
lenie úspory bude samozrejme závisieť od východiskového technického stavu 
verejného osvetlenia v jednotlivých mestách a obciach na území kraja a špecifiká-
cie ich smart využitia do budúcna. Na druhej strane, paralelná inštalácia bezpeč-
nostných kamier na kritických miestach dokáže preukázateľne zredukovať kriminali-
tu a eliminovať riziko potenciálnych hrozieb v podobe verejných incidentov. Pridaná 
hodnota inteligentných lámp, na ktorú prudko tlačí inovatívna doba 21. storočia, 
spočíva v možnosti ich využitia ako sekundárnej dátovej siete v podobe verejných 
prístupových bodov na wifi pripojenie pre obyvateľov miest a obcí Trnavského 
samosprávneho kraja či vyššie uvádzaného rôznorodého monitorovania – od voľ-
ných parkovací miest (napr. v kombinácii s overeným softvérom ParkDots), kvality 
ovzdušia (napr. EnviTech, Antik), zberu odpadov v  reálnom čase až po celkovú 
dopravnú situáciu na križovatkách ciest. Nespornými výhodami, ktoré hovoria v 
prospech ich viacúrovňového využitia, sú najmä rozsiahla vybudovaná infraštruktúra 
a dostupný monitoring z prehľadnej a bezpečnej vzdialenosti. Umiestnenie kamero-
vých zariadení a ďalších snímačov v značných výškach zaručeným spôsobom elimi-
nuje ich možné poškodenie či odcudzenie.

Budúcnosťou inteligentného verejného osvetlenia v  Trnavskom samosprávnom 
kraji by mali byť aj integrované nabíjacie stanice pre elektromobily. Takýmto šikov-
ným spôsobom by sa opäť vedela využiť všadeprítomná sieť verejného osvetlenia, 
kedy nie je nutné kvôli nabíjačkám rozkopávať celé ulice. Pre technickú ilustráciu si 
opäť pomôžeme inteligentným riešením SEAK, za ktoré boli autori ocenení na 
výstave Urbis Smart City 2018 zlatou medailou za najinovatívnejší produkt. V zásade 
nám toto riešenie ponúka 3 možnosti využívania nabíjačiek: konektor integrovaný 
do stĺpu verejného osvetlenia; samostatný stĺpik (jeden alebo dva konektory) alebo 
inštaláciu nástennej EV nabíjačky.

Nabíjačky pre autá namontované na stĺpoch verejného osvetlenia komunikujú so 
systémom riadenia SEAK SMART CITY a zisťujú dostupnú kapacitu pre nabíjanie 
áut. Počas dňa zostane osvetlenie v uliciach v pohotovostnom režime pod 
elektrickým napätím a celá kapacita je tak k dispozícii pre autá. V noci sa časť 
kapacity použije na svietenie, zvyšok pre autá. Inteligentným stmievaním svetla (v 
časoch a na miestach, kde nie je potrebná 100% intenzita po celú noc) sa ešte viac 
zvyšuje kapacita, ktorú môžeme dodať do vozidiel. Čo je dôležité, systém spotrebu 
svetiel a áut automaticky reguluje.

Všetky navrhované funkcionality inteligentného verejného osvetlenia sú 
vzhľadom na ich potenciálne významný prínos pre obyvateľov miest a obcí, ako 
aj samosprávu kraja vysoko odporúčané.

VÍZIU ENERGETICKY ÚSPORNÝCH A UDRŽATEĽNÝCH SMART RIEŠENÍ TÝKAJÚCICH 
SA VEREJNÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE TTSK je možné v  dlhodobom horizonte 
dosiahnuť nasledovným vhodným mixom postupov a opatrení:

∙ realizácia budúcich rekonštrukčných prác či výstavba nových stavebných 
objektov s ohľadom na dodržanie tzv. pasívneho štandardu

∙ zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (napr. pokrytím striech 
budov solárnymi panelmi či inštaláciou malých fotovoltaických elektrární na 
strechách priľahlých budov)

∙ inštalácia systému riadeného vetrania s rekuperáciou tepla do jednotlivých 
zariadení v správe kraja

∙ zavedenie energetického manažmentu jednotlivých budov s  využitím 
metódy „smart metering“ za pomoci využívania a predikcií dát zo Smart Grid 
systému 

∙ modernizácia verejného osvetlenia zameraného na nové technológie s 
pridanými hodnotami ich využitia pre občanov, akými sú: integrované 
nabíjacie stanice pre elektromobily, wifi pripojenie, inštalované snímače 
monitorovania kvality ovzdušia (po vzore Barcelony), kamerové vybavenie 
zabezpečujúce bezproblémovú parkovaciu politiku i  bezpečný verejný 
priestor.

zdroj: seakenenergetics.com
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3.1.2 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE

Súčasťou energetického manažmentu by mala byť taktiež optimalizácia 
nákladov za správu a  prevádzku verejného osvetlenia formou modernizácie 
verejného osvetlenia zameraného na nové technológie znižujúce prevádzkové 
náklady, tepelné emisie a  straty. Keďže Trnavský samosprávny kraj nie je 
prevádzkovateľom verejného osvetlenia, jeho modernizácia by mala smerovať 
predovšetkým do objektov administratívnych budov, školských areálov a  ďalších 
zariadení v správe kraja.

Pre začiatok si ale zadefinujme pojem osvetľovacia sústava, pretože, ak hovoríme o 
verejnom osvetlení, máme na mysli súbor prvkov, ktorý tvoria svietidlá, podporné a 
nosné prvky, elektrický rozvod, rozvádzače a  v  neposlednom rade aj ovládací 
systém. Všeobecne môžeme konštatovať, že vo väčšine prípadov osvetľovacích 
sústav miest a  obcí na území Trnavského samosprávneho kraja sú používané 
svietidlá, ktorých technologická úroveň je dnes už dávno prekonaná a je možné 
ich nahradiť efektívnejšími zdrojmi so zvýšenou kvalitou osvetlenia. Zastaralé 
osvetľovacie sústavy, ktoré sú častokrát na sklonku svojej životnosti sa okrem ich 
nehospodárnej prevádzky vyznačujú aj neefektívnym smerovaním svetelného 
toku či v mnohých prípadoch znečistením polykarbonátových krytov, čím sa opäť 
výrazným spôsobom znižuje ich efektivita. Samozrejme, nájdu sa aj svetlé výnimky, 
prevažne v uliciach krajského a okresných miest, prípadne vybraných obcí, ktorých 
čiastočná modernizácia verejného osvetlenia bola v minulom období podporená 
financovaním z  európskych štrukturálnych a  investičných fondov (napr. Holice, 
Horná Potôň, Červeník, Malženice, Dubovany, Borský Svätý Jur a mnoho ďalších). Tu 
zas vidíme nevýhodu v podobe čiastočného osádzania LED svietidiel v ich nesúrodej 
farbe, kedy studená biela nekorešponduje s  farbou ostatných svietidiel, čím je do 
istej miery narušený vizuálny komfort. V  rámci nami vykonaného prieskumu 
zavádzania moderného a úsporného LED osvetlenia sme sa vo viacerých prípadoch 
stretli aj s  negatívnymi postrehmi občanov v  zmysle rušivého vplyvu zosilnenej 
intenzity nových svetelných zdrojov v nočných hodinách. Daný problém by mal byť 
odstránený práve zavádzaním inteligentných riešení, ktoré si priblížime v ďalšej časti 
tejto podkapitoly.

Ak hovoríme o  modernizácii verejného osvetlenia resp. jeho sústavy, je potrebné 
uvažovať v dvoch technických rovinách. Prvou z nich sú infraštruktúrne investície, 
ktorých cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľnú službu verejnosti v podobe verejného 
osvetlenia a ktoré sú nevyhnutné na udržanie správnej a optimálnej funkčnosti celej 
sústavy verejného osvetlenia. Investície sú v  tomto prípade smerované do 
infraštruktúry osvetľovacej sústavy (stožiare, vedenia, rozvádzače) a modernizácia 
týchto prvkov nepredstavuje zvýšenie energetickej efektívnosti, prípadne je len 

zanedbateľná, avšak napríklad výmena skorodovaných stožiarov, obzvlášť tých  v 
havarijnom stave, za žiarovo zinkované nielen predĺži ich životnosť, ale odvráti taktiež 
stále hroziace riziko pádu stožiaru či zásahu elektrickým prúdom v rámci aktuálne 
nevyhovujúceho technického stavu. Zanedbateľný nie je ani vek podzemných 
káblov, ktorý je zvyčajne zhodný s vekom stožiarov, nakoľko tie boli predmetom 
výstavby v rovnakom období. V  prípade potreby výmeny starých káblov 
podzemného vedenia vysokého napätia sa jednoznačne odporúča aj uloženie 
chráničiek pre budúce zafúknutie optických káblov. Vplyvom poveternostných 
podmienok a  tepelných rozťažností sa častokrát znehodnocuje aj vodivý spoj v 
prípade nadzemných káblových rozvodov, čo ma za následok opakované poruchy 
na sústave verejného osvetlenia, ktorých identifikáciu a odstránenie považujeme za 
ďalšie časové a finančné straty.

To, čo nás bude z  pohľadu zavádzania inteligentných riešení väčšmi zaujímať, je 
druhá skupina investícií zameraných celkovo na zvýšenie energetickej efektívnosti 
(svetelné zdroje, svietidlá, systém riadenia) vrátane využitia tzv. chrbtice 
verejného osvetlenia ako sekundárnej dátovej siete.  

V  prvom kroku je potrebné čo najskôr vymeniť všetky zostávajúce svietidlá s 
ortuťovými výbojkami, nakoľko ortuťové výbojky už v  súčasnosti patria medzi 
najmenej hospodárne svetelné zdroje vo verejnom osvetlení. Prevažná väčšina 
svietidiel s ortuťovými výbojkami je parkového typu, s difúzorom guľového tvaru. 
Tieto svietidlá slúžia na osvetlenie parkových oblastí, námestí a iných spevnených 
plôch, komunikácií pre chodcov a výnimočne aj niektorých komunikácií s 
motorizovanou dopravou. Pri zameraní na ďalší segment svietidiel, kde môžeme 
dosiahnuť významných úspor, je určite výmena všetkých svietidiel so sodíkovými 
výbojkami do 70 W na existujúcich svetelných miestach. Alternatívou pre výmenu 
oboch zastaraných typov osvetlení je moderné LED osvetlenie s  menovitou 
životnosťou až 20 rokov. Pred výmenou svietidiel je zároveň potrebné zvážiť aj 
technický stav jednotlivých oceľových, betónových či dokonca niekde ešte aj 
drevených stožiarov a ich prípadnú výmenu v  zmysle vyššie uvedeného 
infraštruktúrneho opatrenia. Pri eventuálnom inštalovaní nových 
oceľových/pozinkovaných stožiarov treba zvážiť ich umiestnenie a počet tak, aby 
spolu s príkonom a optikou svietidiel vytvorili optimálne rozloženie a využitie 
svetelného toku. V prípade výmeny väčšieho množstva svetelných stožiarov by mala 
ich nová inštalácia podliehať svetelno-technickým meraniam a skúškam za účelom 
lepšieho a efektívnejšieho využitie svetelného toku s menšími stratami.

Neodmysliteľnou súčasťou modernizácie každej osvetľovacej sústavy verejného 
osvetlenia v podmienkach konceptu smart city je jeho adaptívne riadenie. Riadenie 
osvetlenia môže priniesť dodatočné úspory energie obmedzením času svietenia a 

úrovne osvetlenia v súlade s aktuálnymi potrebami. V prvom rade je to čas 
prevádzky osvetlenia, kde čas zapnutia a vypnutia má byť prispôsobený úrovni 
denného svetla (t.j. po západe a pred východom slnka) s ohľadom na úrovne 
osvetlenia vyžadované pre príslušné triedy osvetlenia na základe súčasných 
platných noriem. Druhá rovina adaptívneho riadenia by mala brať v  úvahu 
stmievanie osvetlenia v čase zníženej intenzity premávky. V dnešnej dobe nám už 
trh ponúka mnohé uplatniteľné platformy inštalovania LED osvetlenia  za pomoci 
inteligentného riadenia vďaka zabudovaným snímačom či modulom. Spomedzi 
úspešne etablovaných platforiem spomenieme SEAK (Barcelona, Tel Aviv, Východná 
- SR) alebo napríklad City Touch, ktorého služby využíva aj okresné mesto Hlohovec. 
To v rokoch 2015 až 2018 v rámci modernizácie verejného osvetlenia namontovalo 
2542 LED svietidiel s inteligentným riadiacim systémom, vďaka čomu sa vyšplhala 
úspora elektrickej energie až na viac ako 50 %.

V prípade plne funkčného SEAK online riadenia osvetlenia v meste je potrebné mať 
v existujúcej sieti použité  demodulátory (prijímače) v svietidlách a modulátory 
(vysielače) v elektrických rozvádzačoch. SEAK SMART je spoľahlivý systém riadenia 
osvetlenia, ktorý využíva na komunikáciu existujúce 230 V napájacie vedenie. Okrem 
osvetlenia je riadiaci systém možné prepojiť aj s nabíjačkami pre elektrické vozidlá a 
inými IoT zariadeniami.

Technická infrašturktúra - Vonkajšie osvetlenie

Princíp inteligentného riadenia funguje nasledovne: 

Aby mohlo svietidlo prijímať príkazy zasielané po napájacej sieti, musí každé 
svietidlo obsahovať SEAK demodulátor. Demodulátor je inštalovaný vo vnútri alebo 
na vrchu svietidiel (zásuvka NEMA) a pripojený k ovládaču LED. Riadiaca jednotka 
LUMiMASTER poskytuje vzdialenú správu a zabezpečovanie diagnostických funkcií 
v systéme. Má dve samostatné linky RS485 na komunikáciu s elektromerom a IO 
modulmi. Každá powerline linka, na ktorej sú pripojené svietidlá, musí obsahovať aj 
modulačnú jednotku. V ponuke je niekoľko modelov v závislosti od úrovne max. 
prúdu. V rozvodnej skrini môžu byť kombinované podľa potreby viaceré modulačné 
jednotky. Komplexné inteligentné riadenie verejného osvetlenia prebieha 
prostredníctvom užívateľskej aplikácie StreetLite, ktorú je možné používať v 
cloude. Pre riadenie osvetlenia nie je potrebná žiadna inštalácia, vyžaduje sa len 
webový prehliadač. Pomocou aplikácie je pre užívateľa možné:

∙ definovať logické skupiny svietidiel v rámci celého mesta 

∙ nastavovať harmonogram stmievania podľa určeného času alebo západu a 
východu slnka 

∙ nastavovať úroveň intenzity osvetlenia pre určené mesto individuálne alebo 
po skupinách 

∙ kontrolovať status jednotlivých svietidiel 

∙ získať správy o spotrebe a úsporách

Kombináciou výmeny starých typov svietidiel za nové moderné LED svietidlá s 
využitím ich inteligentného riadenia by sme miestami mohli dosiahnuť úsporu 
elektrickej energie až na úrovni 50 %.

Využívanie platforiem IoT sa dá dnes už využiť na rôznych úrovniach heterogénnych 
objektov, ktoré umožňujú automatizovanie bežných aktivít. Prostredníctvom trans-
formácie bežných aktivít do dát a informácií spolu s prepojením na technológie IoT 
je možné využiť internet na široké poskytovanie služieb prostredníctvom webového 
rozhrania. Možností je neúrekom:  okrem prezentovanej možnosti  verejného osvet-
lenia schopného plynule meniť intenzitu osvetlenia, vedia inteligentné lampy okoloi-
dúcim ponúknuť obsah na stiahnutie alebo online prehliadanie; vybavené sú tiež 
snímačmi na meranie hustoty premávky v prípade počtu chodcov či rôznymi mete-
orologickými senzormi za účelom detekovania nepriaznivej smogovej situácie v 
mestách. Samozrejme, prioritou zostáva primárne šetrenie energie a bezpečnosť 
obyvateľstva. Úspora elektrickej energie sa dosiahne na základe výmeny menej 

efektívnych zdrojov svietenia za úsporné LED zdroje svietenia s možnosťou regulácie 
výkonu jednotlivých svietidiel. Odhaduje sa, že využívanie foriem inteligentného 
osvetlenia dokáže znížiť spotrebu energie na osvetlenie až o 45 %. Konkrétne vyčís-
lenie úspory bude samozrejme závisieť od východiskového technického stavu 
verejného osvetlenia v jednotlivých mestách a obciach na území kraja a špecifiká-
cie ich smart využitia do budúcna. Na druhej strane, paralelná inštalácia bezpeč-
nostných kamier na kritických miestach dokáže preukázateľne zredukovať kriminali-
tu a eliminovať riziko potenciálnych hrozieb v podobe verejných incidentov. Pridaná 
hodnota inteligentných lámp, na ktorú prudko tlačí inovatívna doba 21. storočia, 
spočíva v možnosti ich využitia ako sekundárnej dátovej siete v podobe verejných 
prístupových bodov na wifi pripojenie pre obyvateľov miest a obcí Trnavského 
samosprávneho kraja či vyššie uvádzaného rôznorodého monitorovania – od voľ-
ných parkovací miest (napr. v kombinácii s overeným softvérom ParkDots), kvality 
ovzdušia (napr. EnviTech, Antik), zberu odpadov v  reálnom čase až po celkovú 
dopravnú situáciu na križovatkách ciest. Nespornými výhodami, ktoré hovoria v 
prospech ich viacúrovňového využitia, sú najmä rozsiahla vybudovaná infraštruktúra 
a dostupný monitoring z prehľadnej a bezpečnej vzdialenosti. Umiestnenie kamero-
vých zariadení a ďalších snímačov v značných výškach zaručeným spôsobom elimi-
nuje ich možné poškodenie či odcudzenie.

Budúcnosťou inteligentného verejného osvetlenia v  Trnavskom samosprávnom 
kraji by mali byť aj integrované nabíjacie stanice pre elektromobily. Takýmto šikov-
ným spôsobom by sa opäť vedela využiť všadeprítomná sieť verejného osvetlenia, 
kedy nie je nutné kvôli nabíjačkám rozkopávať celé ulice. Pre technickú ilustráciu si 
opäť pomôžeme inteligentným riešením SEAK, za ktoré boli autori ocenení na 
výstave Urbis Smart City 2018 zlatou medailou za najinovatívnejší produkt. V zásade 
nám toto riešenie ponúka 3 možnosti využívania nabíjačiek: konektor integrovaný 
do stĺpu verejného osvetlenia; samostatný stĺpik (jeden alebo dva konektory) alebo 
inštaláciu nástennej EV nabíjačky.

Nabíjačky pre autá namontované na stĺpoch verejného osvetlenia komunikujú so 
systémom riadenia SEAK SMART CITY a zisťujú dostupnú kapacitu pre nabíjanie 
áut. Počas dňa zostane osvetlenie v uliciach v pohotovostnom režime pod 
elektrickým napätím a celá kapacita je tak k dispozícii pre autá. V noci sa časť 
kapacity použije na svietenie, zvyšok pre autá. Inteligentným stmievaním svetla (v 
časoch a na miestach, kde nie je potrebná 100% intenzita po celú noc) sa ešte viac 
zvyšuje kapacita, ktorú môžeme dodať do vozidiel. Čo je dôležité, systém spotrebu 
svetiel a áut automaticky reguluje.

Všetky navrhované funkcionality inteligentného verejného osvetlenia sú 
vzhľadom na ich potenciálne významný prínos pre obyvateľov miest a obcí, ako 
aj samosprávu kraja vysoko odporúčané.

VÍZIU ENERGETICKY ÚSPORNÝCH A UDRŽATEĽNÝCH SMART RIEŠENÍ TÝKAJÚCICH 
SA VEREJNÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE TTSK je možné v  dlhodobom horizonte 
dosiahnuť nasledovným vhodným mixom postupov a opatrení:

∙ realizácia budúcich rekonštrukčných prác či výstavba nových stavebných 
objektov s ohľadom na dodržanie tzv. pasívneho štandardu

∙ zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (napr. pokrytím striech 
budov solárnymi panelmi či inštaláciou malých fotovoltaických elektrární na 
strechách priľahlých budov)

∙ inštalácia systému riadeného vetrania s rekuperáciou tepla do jednotlivých 
zariadení v správe kraja

∙ zavedenie energetického manažmentu jednotlivých budov s  využitím 
metódy „smart metering“ za pomoci využívania a predikcií dát zo Smart Grid 
systému 

∙ modernizácia verejného osvetlenia zameraného na nové technológie s 
pridanými hodnotami ich využitia pre občanov, akými sú: integrované 
nabíjacie stanice pre elektromobily, wifi pripojenie, inštalované snímače 
monitorovania kvality ovzdušia (po vzore Barcelony), kamerové vybavenie 
zabezpečujúce bezproblémovú parkovaciu politiku i  bezpečný verejný 
priestor.
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3.1.2 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE

Súčasťou energetického manažmentu by mala byť taktiež optimalizácia 
nákladov za správu a  prevádzku verejného osvetlenia formou modernizácie 
verejného osvetlenia zameraného na nové technológie znižujúce prevádzkové 
náklady, tepelné emisie a  straty. Keďže Trnavský samosprávny kraj nie je 
prevádzkovateľom verejného osvetlenia, jeho modernizácia by mala smerovať 
predovšetkým do objektov administratívnych budov, školských areálov a  ďalších 
zariadení v správe kraja.

Pre začiatok si ale zadefinujme pojem osvetľovacia sústava, pretože, ak hovoríme o 
verejnom osvetlení, máme na mysli súbor prvkov, ktorý tvoria svietidlá, podporné a 
nosné prvky, elektrický rozvod, rozvádzače a  v  neposlednom rade aj ovládací 
systém. Všeobecne môžeme konštatovať, že vo väčšine prípadov osvetľovacích 
sústav miest a  obcí na území Trnavského samosprávneho kraja sú používané 
svietidlá, ktorých technologická úroveň je dnes už dávno prekonaná a je možné 
ich nahradiť efektívnejšími zdrojmi so zvýšenou kvalitou osvetlenia. Zastaralé 
osvetľovacie sústavy, ktoré sú častokrát na sklonku svojej životnosti sa okrem ich 
nehospodárnej prevádzky vyznačujú aj neefektívnym smerovaním svetelného 
toku či v mnohých prípadoch znečistením polykarbonátových krytov, čím sa opäť 
výrazným spôsobom znižuje ich efektivita. Samozrejme, nájdu sa aj svetlé výnimky, 
prevažne v uliciach krajského a okresných miest, prípadne vybraných obcí, ktorých 
čiastočná modernizácia verejného osvetlenia bola v minulom období podporená 
financovaním z  európskych štrukturálnych a  investičných fondov (napr. Holice, 
Horná Potôň, Červeník, Malženice, Dubovany, Borský Svätý Jur a mnoho ďalších). Tu 
zas vidíme nevýhodu v podobe čiastočného osádzania LED svietidiel v ich nesúrodej 
farbe, kedy studená biela nekorešponduje s  farbou ostatných svietidiel, čím je do 
istej miery narušený vizuálny komfort. V  rámci nami vykonaného prieskumu 
zavádzania moderného a úsporného LED osvetlenia sme sa vo viacerých prípadoch 
stretli aj s  negatívnymi postrehmi občanov v  zmysle rušivého vplyvu zosilnenej 
intenzity nových svetelných zdrojov v nočných hodinách. Daný problém by mal byť 
odstránený práve zavádzaním inteligentných riešení, ktoré si priblížime v ďalšej časti 
tejto podkapitoly.

Ak hovoríme o  modernizácii verejného osvetlenia resp. jeho sústavy, je potrebné 
uvažovať v dvoch technických rovinách. Prvou z nich sú infraštruktúrne investície, 
ktorých cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľnú službu verejnosti v podobe verejného 
osvetlenia a ktoré sú nevyhnutné na udržanie správnej a optimálnej funkčnosti celej 
sústavy verejného osvetlenia. Investície sú v  tomto prípade smerované do 
infraštruktúry osvetľovacej sústavy (stožiare, vedenia, rozvádzače) a modernizácia 
týchto prvkov nepredstavuje zvýšenie energetickej efektívnosti, prípadne je len 

zanedbateľná, avšak napríklad výmena skorodovaných stožiarov, obzvlášť tých  v 
havarijnom stave, za žiarovo zinkované nielen predĺži ich životnosť, ale odvráti taktiež 
stále hroziace riziko pádu stožiaru či zásahu elektrickým prúdom v rámci aktuálne 
nevyhovujúceho technického stavu. Zanedbateľný nie je ani vek podzemných 
káblov, ktorý je zvyčajne zhodný s vekom stožiarov, nakoľko tie boli predmetom 
výstavby v rovnakom období. V  prípade potreby výmeny starých káblov 
podzemného vedenia vysokého napätia sa jednoznačne odporúča aj uloženie 
chráničiek pre budúce zafúknutie optických káblov. Vplyvom poveternostných 
podmienok a  tepelných rozťažností sa častokrát znehodnocuje aj vodivý spoj v 
prípade nadzemných káblových rozvodov, čo ma za následok opakované poruchy 
na sústave verejného osvetlenia, ktorých identifikáciu a odstránenie považujeme za 
ďalšie časové a finančné straty.

To, čo nás bude z  pohľadu zavádzania inteligentných riešení väčšmi zaujímať, je 
druhá skupina investícií zameraných celkovo na zvýšenie energetickej efektívnosti 
(svetelné zdroje, svietidlá, systém riadenia) vrátane využitia tzv. chrbtice 
verejného osvetlenia ako sekundárnej dátovej siete.  

V  prvom kroku je potrebné čo najskôr vymeniť všetky zostávajúce svietidlá s 
ortuťovými výbojkami, nakoľko ortuťové výbojky už v  súčasnosti patria medzi 
najmenej hospodárne svetelné zdroje vo verejnom osvetlení. Prevažná väčšina 
svietidiel s ortuťovými výbojkami je parkového typu, s difúzorom guľového tvaru. 
Tieto svietidlá slúžia na osvetlenie parkových oblastí, námestí a iných spevnených 
plôch, komunikácií pre chodcov a výnimočne aj niektorých komunikácií s 
motorizovanou dopravou. Pri zameraní na ďalší segment svietidiel, kde môžeme 
dosiahnuť významných úspor, je určite výmena všetkých svietidiel so sodíkovými 
výbojkami do 70 W na existujúcich svetelných miestach. Alternatívou pre výmenu 
oboch zastaraných typov osvetlení je moderné LED osvetlenie s  menovitou 
životnosťou až 20 rokov. Pred výmenou svietidiel je zároveň potrebné zvážiť aj 
technický stav jednotlivých oceľových, betónových či dokonca niekde ešte aj 
drevených stožiarov a ich prípadnú výmenu v  zmysle vyššie uvedeného 
infraštruktúrneho opatrenia. Pri eventuálnom inštalovaní nových 
oceľových/pozinkovaných stožiarov treba zvážiť ich umiestnenie a počet tak, aby 
spolu s príkonom a optikou svietidiel vytvorili optimálne rozloženie a využitie 
svetelného toku. V prípade výmeny väčšieho množstva svetelných stožiarov by mala 
ich nová inštalácia podliehať svetelno-technickým meraniam a skúškam za účelom 
lepšieho a efektívnejšieho využitie svetelného toku s menšími stratami.

Neodmysliteľnou súčasťou modernizácie každej osvetľovacej sústavy verejného 
osvetlenia v podmienkach konceptu smart city je jeho adaptívne riadenie. Riadenie 
osvetlenia môže priniesť dodatočné úspory energie obmedzením času svietenia a 

úrovne osvetlenia v súlade s aktuálnymi potrebami. V prvom rade je to čas 
prevádzky osvetlenia, kde čas zapnutia a vypnutia má byť prispôsobený úrovni 
denného svetla (t.j. po západe a pred východom slnka) s ohľadom na úrovne 
osvetlenia vyžadované pre príslušné triedy osvetlenia na základe súčasných 
platných noriem. Druhá rovina adaptívneho riadenia by mala brať v  úvahu 
stmievanie osvetlenia v čase zníženej intenzity premávky. V dnešnej dobe nám už 
trh ponúka mnohé uplatniteľné platformy inštalovania LED osvetlenia  za pomoci 
inteligentného riadenia vďaka zabudovaným snímačom či modulom. Spomedzi 
úspešne etablovaných platforiem spomenieme SEAK (Barcelona, Tel Aviv, Východná 
- SR) alebo napríklad City Touch, ktorého služby využíva aj okresné mesto Hlohovec. 
To v rokoch 2015 až 2018 v rámci modernizácie verejného osvetlenia namontovalo 
2542 LED svietidiel s inteligentným riadiacim systémom, vďaka čomu sa vyšplhala 
úspora elektrickej energie až na viac ako 50 %.

V prípade plne funkčného SEAK online riadenia osvetlenia v meste je potrebné mať 
v existujúcej sieti použité  demodulátory (prijímače) v svietidlách a modulátory 
(vysielače) v elektrických rozvádzačoch. SEAK SMART je spoľahlivý systém riadenia 
osvetlenia, ktorý využíva na komunikáciu existujúce 230 V napájacie vedenie. Okrem 
osvetlenia je riadiaci systém možné prepojiť aj s nabíjačkami pre elektrické vozidlá a 
inými IoT zariadeniami.

Technická infrašturktúra - Vonkajšie osvetlenie

Princíp inteligentného riadenia funguje nasledovne: 

Aby mohlo svietidlo prijímať príkazy zasielané po napájacej sieti, musí každé 
svietidlo obsahovať SEAK demodulátor. Demodulátor je inštalovaný vo vnútri alebo 
na vrchu svietidiel (zásuvka NEMA) a pripojený k ovládaču LED. Riadiaca jednotka 
LUMiMASTER poskytuje vzdialenú správu a zabezpečovanie diagnostických funkcií 
v systéme. Má dve samostatné linky RS485 na komunikáciu s elektromerom a IO 
modulmi. Každá powerline linka, na ktorej sú pripojené svietidlá, musí obsahovať aj 
modulačnú jednotku. V ponuke je niekoľko modelov v závislosti od úrovne max. 
prúdu. V rozvodnej skrini môžu byť kombinované podľa potreby viaceré modulačné 
jednotky. Komplexné inteligentné riadenie verejného osvetlenia prebieha 
prostredníctvom užívateľskej aplikácie StreetLite, ktorú je možné používať v 
cloude. Pre riadenie osvetlenia nie je potrebná žiadna inštalácia, vyžaduje sa len 
webový prehliadač. Pomocou aplikácie je pre užívateľa možné:

∙ definovať logické skupiny svietidiel v rámci celého mesta 

∙ nastavovať harmonogram stmievania podľa určeného času alebo západu a 
východu slnka 

∙ nastavovať úroveň intenzity osvetlenia pre určené mesto individuálne alebo 
po skupinách 

∙ kontrolovať status jednotlivých svietidiel 

∙ získať správy o spotrebe a úsporách

Kombináciou výmeny starých typov svietidiel za nové moderné LED svietidlá s 
využitím ich inteligentného riadenia by sme miestami mohli dosiahnuť úsporu 
elektrickej energie až na úrovni 50 %.

Využívanie platforiem IoT sa dá dnes už využiť na rôznych úrovniach heterogénnych 
objektov, ktoré umožňujú automatizovanie bežných aktivít. Prostredníctvom trans-
formácie bežných aktivít do dát a informácií spolu s prepojením na technológie IoT 
je možné využiť internet na široké poskytovanie služieb prostredníctvom webového 
rozhrania. Možností je neúrekom:  okrem prezentovanej možnosti  verejného osvet-
lenia schopného plynule meniť intenzitu osvetlenia, vedia inteligentné lampy okoloi-
dúcim ponúknuť obsah na stiahnutie alebo online prehliadanie; vybavené sú tiež 
snímačmi na meranie hustoty premávky v prípade počtu chodcov či rôznymi mete-
orologickými senzormi za účelom detekovania nepriaznivej smogovej situácie v 
mestách. Samozrejme, prioritou zostáva primárne šetrenie energie a bezpečnosť 
obyvateľstva. Úspora elektrickej energie sa dosiahne na základe výmeny menej 

efektívnych zdrojov svietenia za úsporné LED zdroje svietenia s možnosťou regulácie 
výkonu jednotlivých svietidiel. Odhaduje sa, že využívanie foriem inteligentného 
osvetlenia dokáže znížiť spotrebu energie na osvetlenie až o 45 %. Konkrétne vyčís-
lenie úspory bude samozrejme závisieť od východiskového technického stavu 
verejného osvetlenia v jednotlivých mestách a obciach na území kraja a špecifiká-
cie ich smart využitia do budúcna. Na druhej strane, paralelná inštalácia bezpeč-
nostných kamier na kritických miestach dokáže preukázateľne zredukovať kriminali-
tu a eliminovať riziko potenciálnych hrozieb v podobe verejných incidentov. Pridaná 
hodnota inteligentných lámp, na ktorú prudko tlačí inovatívna doba 21. storočia, 
spočíva v možnosti ich využitia ako sekundárnej dátovej siete v podobe verejných 
prístupových bodov na wifi pripojenie pre obyvateľov miest a obcí Trnavského 
samosprávneho kraja či vyššie uvádzaného rôznorodého monitorovania – od voľ-
ných parkovací miest (napr. v kombinácii s overeným softvérom ParkDots), kvality 
ovzdušia (napr. EnviTech, Antik), zberu odpadov v  reálnom čase až po celkovú 
dopravnú situáciu na križovatkách ciest. Nespornými výhodami, ktoré hovoria v 
prospech ich viacúrovňového využitia, sú najmä rozsiahla vybudovaná infraštruktúra 
a dostupný monitoring z prehľadnej a bezpečnej vzdialenosti. Umiestnenie kamero-
vých zariadení a ďalších snímačov v značných výškach zaručeným spôsobom elimi-
nuje ich možné poškodenie či odcudzenie.

Budúcnosťou inteligentného verejného osvetlenia v  Trnavskom samosprávnom 
kraji by mali byť aj integrované nabíjacie stanice pre elektromobily. Takýmto šikov-
ným spôsobom by sa opäť vedela využiť všadeprítomná sieť verejného osvetlenia, 
kedy nie je nutné kvôli nabíjačkám rozkopávať celé ulice. Pre technickú ilustráciu si 
opäť pomôžeme inteligentným riešením SEAK, za ktoré boli autori ocenení na 
výstave Urbis Smart City 2018 zlatou medailou za najinovatívnejší produkt. V zásade 
nám toto riešenie ponúka 3 možnosti využívania nabíjačiek: konektor integrovaný 
do stĺpu verejného osvetlenia; samostatný stĺpik (jeden alebo dva konektory) alebo 
inštaláciu nástennej EV nabíjačky.

Nabíjačky pre autá namontované na stĺpoch verejného osvetlenia komunikujú so 
systémom riadenia SEAK SMART CITY a zisťujú dostupnú kapacitu pre nabíjanie 
áut. Počas dňa zostane osvetlenie v uliciach v pohotovostnom režime pod 
elektrickým napätím a celá kapacita je tak k dispozícii pre autá. V noci sa časť 
kapacity použije na svietenie, zvyšok pre autá. Inteligentným stmievaním svetla (v 
časoch a na miestach, kde nie je potrebná 100% intenzita po celú noc) sa ešte viac 
zvyšuje kapacita, ktorú môžeme dodať do vozidiel. Čo je dôležité, systém spotrebu 
svetiel a áut automaticky reguluje.

Všetky navrhované funkcionality inteligentného verejného osvetlenia sú 
vzhľadom na ich potenciálne významný prínos pre obyvateľov miest a obcí, ako 
aj samosprávu kraja vysoko odporúčané.

VÍZIU ENERGETICKY ÚSPORNÝCH A UDRŽATEĽNÝCH SMART RIEŠENÍ TÝKAJÚCICH 
SA VEREJNÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE TTSK je možné v  dlhodobom horizonte 
dosiahnuť nasledovným vhodným mixom postupov a opatrení:

∙ realizácia budúcich rekonštrukčných prác či výstavba nových stavebných 
objektov s ohľadom na dodržanie tzv. pasívneho štandardu

∙ zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (napr. pokrytím striech 
budov solárnymi panelmi či inštaláciou malých fotovoltaických elektrární na 
strechách priľahlých budov)

∙ inštalácia systému riadeného vetrania s rekuperáciou tepla do jednotlivých 
zariadení v správe kraja

∙ zavedenie energetického manažmentu jednotlivých budov s  využitím 
metódy „smart metering“ za pomoci využívania a predikcií dát zo Smart Grid 
systému 

∙ modernizácia verejného osvetlenia zameraného na nové technológie s 
pridanými hodnotami ich využitia pre občanov, akými sú: integrované 
nabíjacie stanice pre elektromobily, wifi pripojenie, inštalované snímače 
monitorovania kvality ovzdušia (po vzore Barcelony), kamerové vybavenie 
zabezpečujúce bezproblémovú parkovaciu politiku i  bezpečný verejný 
priestor.

3.2 MOBILITA BUDÚCNOSTI

 Vo všeobecnosti má doprava veľmi zvláštne postavenie v  energetickom 
sektore, nakoľko vzniknuté emisie v  tejto kategórii sú veľmi ťažko regulovateľné. 
Regulácia emisií v  oblasti dopravy  je z  pohľadu samosprávneho kraja veľmi 
komplikovaná, ba priam nemožná. Samosprávny kraj má už, ako bolo naznačené 
na úvod, obmedzené kompetencie a do tejto oblasti môže vstupovať len čiastkovo. 
Jedným dychom je potrebné dodať, že napriek všetkému, určité čiastkové opatrenia 
vo svojej kompetencii má.

V  poslednom období zaznamenávame trend v  oblasti presunu cestujúcich z 
verejnej osobnej dopravy do individuálnej, samozrejme na pár výnimiek, ktoré môžu 
popierať súčasný trend. Tomuto trendu bohužiaľ napomáha aj súčasná pandemická 
situácia, ktorá prinútila obyvateľov pracovať z  domu a  obmedziť svoj pohyb na 
minimum. Verejná osobná doprava sa stala akýmsi strašiakom, z  čoho sa sektor 
dopravy, ako aj samotní dopravcovia budú spamätávať ešte dlhé obdobie. Dlhodobý 
trend je oproti väčšine sektorov opačný, teda stúpajúca produkcia emisií, čo 
predstavuje značné riziko v snahe dosiahnuť klimatickú neutralitu, respektíve čo i 
len mierny pokles. Preto by sa mala práve tejto oblasti venovať zvýšená pozornosť v 
rámci napĺňania stanovených cieľov.

Z  pohľadu Trnavského samosprávneho kraja môžeme oblasť dopravy rozdeliť do 
základných oblastí, a to cestnú, železničnú a verejnú osobnú dopravu. Absentuje 
oblasť leteckej a  vodnej dopravy, čo viac menej vychádza z  geografickej polohy 
kraja, ako aj samotnej Slovenskej republiky. V  neposlednom rade však netreba 
zabúdať ani na nemotorovú dopravu zameranú na potreby obyvateľstva. 

3.2.1 VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA

 So zameraním na koncepčné riešenie pre dlhodobé zavedenie Smart Cities v 
pôsobnosti Trnavského kraja je potrebné zamerať sa na verejnú osobnú dopravu, 
ktorá by mala tvoriť chrbticu celého dopravného systému a v rámci ktorej má TTSK 
dostatočné kompetenčné nástroje na jej modelovanie a  prispôsobovanie v 
prospech stanovených cieľov. 

Na začiatok by sme zhodnotili súčasnú situáciu v oblasti VOD, ktorá je kritická a 
vytvára dokonalé predpoklady k neustálemu zvyšovaniu preferencie individuálnej 
osobnej dopravy. Stav vozidlového parku hromadnej dopravy sa každoročne 
zhoršuje, čo je spôsobené predovšetkým zvyšujúcim sa vekom vozidlového parku. 
Tento problém je typický nielen pre mestskú hromadnú dopravy, ale aj dopravcov v 
oblasti železničnej a autobusovej dopravy. K ďalším z nepriaznivých faktorov patrí 
stav infraštruktúry, a  to cestnej, a  rovnako aj železničnej, ktorá je dlhodobo 
podfinancovaná, čo sa prirodzene premieta aj do jej technického stavu. Chýbajú 
prestupové terminály, ako aj atraktívne prestupové body vybavené v  súlade s 
požiadavkami vzťahujúcimi sa na súčasné potreby cestujúcich. Nakoniec netreba 
zabúdať ani na cyklistickú a pešiu dopravu na miestnej a regionálnej úrovni, ktorá je 
z  hľadiska rozlohy miest v  rámci Trnavského samosprávneho kraja 
najpreferovanejšia. Keďže sa výstavba dopravnej infraštruktúry na Slovensku 
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dlhodobo orientovala na výstavbu mestských komunikácií, rýchlostných ciest, 
diaľnic a obchvatov miest, na potreby rýchlej automobilovej dopravy s veľkými 
nárokmi na kapacitu je v slovenských mestách prakticky nemožná bezpečná 
premávka bicyklov a zhoršili sa aj podmienky na chôdzu. Rozvoj cyklistickej 
infraštruktúry zaznamenal svoj rozmach až príchodom nového eurofondového 
programového obdobia 2014 – 2020, avšak bol poznačený nedostatočným 
plánovaním s  následnou prepojenosťou jednotlivých trás. Zároveň nám dodnes 
absentujú podmienky pre podporu cyklistickej dopravy v  rámci mestskej 
infraštruktúry.

Pri tvorbe koncepcie a zavádzania prvkov SMART CITY do praxe v oblasti dopravy 
s  cieľom znižovania tvorby emisií je potrebné klásť dôraz predovšetkým na 
vytváranie podmienok potrebných pre zavádzanie komplexného integrovaného 
dopravného systému (ďalej aj „IDS“).

Vízia dopravy v  prepojení na IDS v  rámci Trnavského samosprávneho kraja musí 
obsahovať prioritné prvky celého systému, a to:
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3.1.2 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE

Súčasťou energetického manažmentu by mala byť taktiež optimalizácia 
nákladov za správu a  prevádzku verejného osvetlenia formou modernizácie 
verejného osvetlenia zameraného na nové technológie znižujúce prevádzkové 
náklady, tepelné emisie a  straty. Keďže Trnavský samosprávny kraj nie je 
prevádzkovateľom verejného osvetlenia, jeho modernizácia by mala smerovať 
predovšetkým do objektov administratívnych budov, školských areálov a  ďalších 
zariadení v správe kraja.

Pre začiatok si ale zadefinujme pojem osvetľovacia sústava, pretože, ak hovoríme o 
verejnom osvetlení, máme na mysli súbor prvkov, ktorý tvoria svietidlá, podporné a 
nosné prvky, elektrický rozvod, rozvádzače a  v  neposlednom rade aj ovládací 
systém. Všeobecne môžeme konštatovať, že vo väčšine prípadov osvetľovacích 
sústav miest a  obcí na území Trnavského samosprávneho kraja sú používané 
svietidlá, ktorých technologická úroveň je dnes už dávno prekonaná a je možné 
ich nahradiť efektívnejšími zdrojmi so zvýšenou kvalitou osvetlenia. Zastaralé 
osvetľovacie sústavy, ktoré sú častokrát na sklonku svojej životnosti sa okrem ich 
nehospodárnej prevádzky vyznačujú aj neefektívnym smerovaním svetelného 
toku či v mnohých prípadoch znečistením polykarbonátových krytov, čím sa opäť 
výrazným spôsobom znižuje ich efektivita. Samozrejme, nájdu sa aj svetlé výnimky, 
prevažne v uliciach krajského a okresných miest, prípadne vybraných obcí, ktorých 
čiastočná modernizácia verejného osvetlenia bola v minulom období podporená 
financovaním z  európskych štrukturálnych a  investičných fondov (napr. Holice, 
Horná Potôň, Červeník, Malženice, Dubovany, Borský Svätý Jur a mnoho ďalších). Tu 
zas vidíme nevýhodu v podobe čiastočného osádzania LED svietidiel v ich nesúrodej 
farbe, kedy studená biela nekorešponduje s  farbou ostatných svietidiel, čím je do 
istej miery narušený vizuálny komfort. V  rámci nami vykonaného prieskumu 
zavádzania moderného a úsporného LED osvetlenia sme sa vo viacerých prípadoch 
stretli aj s  negatívnymi postrehmi občanov v  zmysle rušivého vplyvu zosilnenej 
intenzity nových svetelných zdrojov v nočných hodinách. Daný problém by mal byť 
odstránený práve zavádzaním inteligentných riešení, ktoré si priblížime v ďalšej časti 
tejto podkapitoly.

Ak hovoríme o  modernizácii verejného osvetlenia resp. jeho sústavy, je potrebné 
uvažovať v dvoch technických rovinách. Prvou z nich sú infraštruktúrne investície, 
ktorých cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľnú službu verejnosti v podobe verejného 
osvetlenia a ktoré sú nevyhnutné na udržanie správnej a optimálnej funkčnosti celej 
sústavy verejného osvetlenia. Investície sú v  tomto prípade smerované do 
infraštruktúry osvetľovacej sústavy (stožiare, vedenia, rozvádzače) a modernizácia 
týchto prvkov nepredstavuje zvýšenie energetickej efektívnosti, prípadne je len 

zanedbateľná, avšak napríklad výmena skorodovaných stožiarov, obzvlášť tých  v 
havarijnom stave, za žiarovo zinkované nielen predĺži ich životnosť, ale odvráti taktiež 
stále hroziace riziko pádu stožiaru či zásahu elektrickým prúdom v rámci aktuálne 
nevyhovujúceho technického stavu. Zanedbateľný nie je ani vek podzemných 
káblov, ktorý je zvyčajne zhodný s vekom stožiarov, nakoľko tie boli predmetom 
výstavby v rovnakom období. V  prípade potreby výmeny starých káblov 
podzemného vedenia vysokého napätia sa jednoznačne odporúča aj uloženie 
chráničiek pre budúce zafúknutie optických káblov. Vplyvom poveternostných 
podmienok a  tepelných rozťažností sa častokrát znehodnocuje aj vodivý spoj v 
prípade nadzemných káblových rozvodov, čo ma za následok opakované poruchy 
na sústave verejného osvetlenia, ktorých identifikáciu a odstránenie považujeme za 
ďalšie časové a finančné straty.

To, čo nás bude z  pohľadu zavádzania inteligentných riešení väčšmi zaujímať, je 
druhá skupina investícií zameraných celkovo na zvýšenie energetickej efektívnosti 
(svetelné zdroje, svietidlá, systém riadenia) vrátane využitia tzv. chrbtice 
verejného osvetlenia ako sekundárnej dátovej siete.  

V  prvom kroku je potrebné čo najskôr vymeniť všetky zostávajúce svietidlá s 
ortuťovými výbojkami, nakoľko ortuťové výbojky už v  súčasnosti patria medzi 
najmenej hospodárne svetelné zdroje vo verejnom osvetlení. Prevažná väčšina 
svietidiel s ortuťovými výbojkami je parkového typu, s difúzorom guľového tvaru. 
Tieto svietidlá slúžia na osvetlenie parkových oblastí, námestí a iných spevnených 
plôch, komunikácií pre chodcov a výnimočne aj niektorých komunikácií s 
motorizovanou dopravou. Pri zameraní na ďalší segment svietidiel, kde môžeme 
dosiahnuť významných úspor, je určite výmena všetkých svietidiel so sodíkovými 
výbojkami do 70 W na existujúcich svetelných miestach. Alternatívou pre výmenu 
oboch zastaraných typov osvetlení je moderné LED osvetlenie s  menovitou 
životnosťou až 20 rokov. Pred výmenou svietidiel je zároveň potrebné zvážiť aj 
technický stav jednotlivých oceľových, betónových či dokonca niekde ešte aj 
drevených stožiarov a ich prípadnú výmenu v  zmysle vyššie uvedeného 
infraštruktúrneho opatrenia. Pri eventuálnom inštalovaní nových 
oceľových/pozinkovaných stožiarov treba zvážiť ich umiestnenie a počet tak, aby 
spolu s príkonom a optikou svietidiel vytvorili optimálne rozloženie a využitie 
svetelného toku. V prípade výmeny väčšieho množstva svetelných stožiarov by mala 
ich nová inštalácia podliehať svetelno-technickým meraniam a skúškam za účelom 
lepšieho a efektívnejšieho využitie svetelného toku s menšími stratami.

Neodmysliteľnou súčasťou modernizácie každej osvetľovacej sústavy verejného 
osvetlenia v podmienkach konceptu smart city je jeho adaptívne riadenie. Riadenie 
osvetlenia môže priniesť dodatočné úspory energie obmedzením času svietenia a 

úrovne osvetlenia v súlade s aktuálnymi potrebami. V prvom rade je to čas 
prevádzky osvetlenia, kde čas zapnutia a vypnutia má byť prispôsobený úrovni 
denného svetla (t.j. po západe a pred východom slnka) s ohľadom na úrovne 
osvetlenia vyžadované pre príslušné triedy osvetlenia na základe súčasných 
platných noriem. Druhá rovina adaptívneho riadenia by mala brať v  úvahu 
stmievanie osvetlenia v čase zníženej intenzity premávky. V dnešnej dobe nám už 
trh ponúka mnohé uplatniteľné platformy inštalovania LED osvetlenia  za pomoci 
inteligentného riadenia vďaka zabudovaným snímačom či modulom. Spomedzi 
úspešne etablovaných platforiem spomenieme SEAK (Barcelona, Tel Aviv, Východná 
- SR) alebo napríklad City Touch, ktorého služby využíva aj okresné mesto Hlohovec. 
To v rokoch 2015 až 2018 v rámci modernizácie verejného osvetlenia namontovalo 
2542 LED svietidiel s inteligentným riadiacim systémom, vďaka čomu sa vyšplhala 
úspora elektrickej energie až na viac ako 50 %.

V prípade plne funkčného SEAK online riadenia osvetlenia v meste je potrebné mať 
v existujúcej sieti použité  demodulátory (prijímače) v svietidlách a modulátory 
(vysielače) v elektrických rozvádzačoch. SEAK SMART je spoľahlivý systém riadenia 
osvetlenia, ktorý využíva na komunikáciu existujúce 230 V napájacie vedenie. Okrem 
osvetlenia je riadiaci systém možné prepojiť aj s nabíjačkami pre elektrické vozidlá a 
inými IoT zariadeniami.

Technická infrašturktúra - Vonkajšie osvetlenie

Princíp inteligentného riadenia funguje nasledovne: 

Aby mohlo svietidlo prijímať príkazy zasielané po napájacej sieti, musí každé 
svietidlo obsahovať SEAK demodulátor. Demodulátor je inštalovaný vo vnútri alebo 
na vrchu svietidiel (zásuvka NEMA) a pripojený k ovládaču LED. Riadiaca jednotka 
LUMiMASTER poskytuje vzdialenú správu a zabezpečovanie diagnostických funkcií 
v systéme. Má dve samostatné linky RS485 na komunikáciu s elektromerom a IO 
modulmi. Každá powerline linka, na ktorej sú pripojené svietidlá, musí obsahovať aj 
modulačnú jednotku. V ponuke je niekoľko modelov v závislosti od úrovne max. 
prúdu. V rozvodnej skrini môžu byť kombinované podľa potreby viaceré modulačné 
jednotky. Komplexné inteligentné riadenie verejného osvetlenia prebieha 
prostredníctvom užívateľskej aplikácie StreetLite, ktorú je možné používať v 
cloude. Pre riadenie osvetlenia nie je potrebná žiadna inštalácia, vyžaduje sa len 
webový prehliadač. Pomocou aplikácie je pre užívateľa možné:

∙ definovať logické skupiny svietidiel v rámci celého mesta 

∙ nastavovať harmonogram stmievania podľa určeného času alebo západu a 
východu slnka 

∙ nastavovať úroveň intenzity osvetlenia pre určené mesto individuálne alebo 
po skupinách 

∙ kontrolovať status jednotlivých svietidiel 

∙ získať správy o spotrebe a úsporách

Kombináciou výmeny starých typov svietidiel za nové moderné LED svietidlá s 
využitím ich inteligentného riadenia by sme miestami mohli dosiahnuť úsporu 
elektrickej energie až na úrovni 50 %.

Využívanie platforiem IoT sa dá dnes už využiť na rôznych úrovniach heterogénnych 
objektov, ktoré umožňujú automatizovanie bežných aktivít. Prostredníctvom trans-
formácie bežných aktivít do dát a informácií spolu s prepojením na technológie IoT 
je možné využiť internet na široké poskytovanie služieb prostredníctvom webového 
rozhrania. Možností je neúrekom:  okrem prezentovanej možnosti  verejného osvet-
lenia schopného plynule meniť intenzitu osvetlenia, vedia inteligentné lampy okoloi-
dúcim ponúknuť obsah na stiahnutie alebo online prehliadanie; vybavené sú tiež 
snímačmi na meranie hustoty premávky v prípade počtu chodcov či rôznymi mete-
orologickými senzormi za účelom detekovania nepriaznivej smogovej situácie v 
mestách. Samozrejme, prioritou zostáva primárne šetrenie energie a bezpečnosť 
obyvateľstva. Úspora elektrickej energie sa dosiahne na základe výmeny menej 

efektívnych zdrojov svietenia za úsporné LED zdroje svietenia s možnosťou regulácie 
výkonu jednotlivých svietidiel. Odhaduje sa, že využívanie foriem inteligentného 
osvetlenia dokáže znížiť spotrebu energie na osvetlenie až o 45 %. Konkrétne vyčís-
lenie úspory bude samozrejme závisieť od východiskového technického stavu 
verejného osvetlenia v jednotlivých mestách a obciach na území kraja a špecifiká-
cie ich smart využitia do budúcna. Na druhej strane, paralelná inštalácia bezpeč-
nostných kamier na kritických miestach dokáže preukázateľne zredukovať kriminali-
tu a eliminovať riziko potenciálnych hrozieb v podobe verejných incidentov. Pridaná 
hodnota inteligentných lámp, na ktorú prudko tlačí inovatívna doba 21. storočia, 
spočíva v možnosti ich využitia ako sekundárnej dátovej siete v podobe verejných 
prístupových bodov na wifi pripojenie pre obyvateľov miest a obcí Trnavského 
samosprávneho kraja či vyššie uvádzaného rôznorodého monitorovania – od voľ-
ných parkovací miest (napr. v kombinácii s overeným softvérom ParkDots), kvality 
ovzdušia (napr. EnviTech, Antik), zberu odpadov v  reálnom čase až po celkovú 
dopravnú situáciu na križovatkách ciest. Nespornými výhodami, ktoré hovoria v 
prospech ich viacúrovňového využitia, sú najmä rozsiahla vybudovaná infraštruktúra 
a dostupný monitoring z prehľadnej a bezpečnej vzdialenosti. Umiestnenie kamero-
vých zariadení a ďalších snímačov v značných výškach zaručeným spôsobom elimi-
nuje ich možné poškodenie či odcudzenie.

Budúcnosťou inteligentného verejného osvetlenia v  Trnavskom samosprávnom 
kraji by mali byť aj integrované nabíjacie stanice pre elektromobily. Takýmto šikov-
ným spôsobom by sa opäť vedela využiť všadeprítomná sieť verejného osvetlenia, 
kedy nie je nutné kvôli nabíjačkám rozkopávať celé ulice. Pre technickú ilustráciu si 
opäť pomôžeme inteligentným riešením SEAK, za ktoré boli autori ocenení na 
výstave Urbis Smart City 2018 zlatou medailou za najinovatívnejší produkt. V zásade 
nám toto riešenie ponúka 3 možnosti využívania nabíjačiek: konektor integrovaný 
do stĺpu verejného osvetlenia; samostatný stĺpik (jeden alebo dva konektory) alebo 
inštaláciu nástennej EV nabíjačky.

Nabíjačky pre autá namontované na stĺpoch verejného osvetlenia komunikujú so 
systémom riadenia SEAK SMART CITY a zisťujú dostupnú kapacitu pre nabíjanie 
áut. Počas dňa zostane osvetlenie v uliciach v pohotovostnom režime pod 
elektrickým napätím a celá kapacita je tak k dispozícii pre autá. V noci sa časť 
kapacity použije na svietenie, zvyšok pre autá. Inteligentným stmievaním svetla (v 
časoch a na miestach, kde nie je potrebná 100% intenzita po celú noc) sa ešte viac 
zvyšuje kapacita, ktorú môžeme dodať do vozidiel. Čo je dôležité, systém spotrebu 
svetiel a áut automaticky reguluje.

Všetky navrhované funkcionality inteligentného verejného osvetlenia sú 
vzhľadom na ich potenciálne významný prínos pre obyvateľov miest a obcí, ako 
aj samosprávu kraja vysoko odporúčané.

VÍZIU ENERGETICKY ÚSPORNÝCH A UDRŽATEĽNÝCH SMART RIEŠENÍ TÝKAJÚCICH 
SA VEREJNÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE TTSK je možné v  dlhodobom horizonte 
dosiahnuť nasledovným vhodným mixom postupov a opatrení:

∙ realizácia budúcich rekonštrukčných prác či výstavba nových stavebných 
objektov s ohľadom na dodržanie tzv. pasívneho štandardu

∙ zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (napr. pokrytím striech 
budov solárnymi panelmi či inštaláciou malých fotovoltaických elektrární na 
strechách priľahlých budov)

∙ inštalácia systému riadeného vetrania s rekuperáciou tepla do jednotlivých 
zariadení v správe kraja

∙ zavedenie energetického manažmentu jednotlivých budov s  využitím 
metódy „smart metering“ za pomoci využívania a predikcií dát zo Smart Grid 
systému 

∙ modernizácia verejného osvetlenia zameraného na nové technológie s 
pridanými hodnotami ich využitia pre občanov, akými sú: integrované 
nabíjacie stanice pre elektromobily, wifi pripojenie, inštalované snímače 
monitorovania kvality ovzdušia (po vzore Barcelony), kamerové vybavenie 
zabezpečujúce bezproblémovú parkovaciu politiku i  bezpečný verejný 
priestor.

Z  pohľadu Trnavského samosprávneho kraja môžeme oblasť dopravy rozdeliť do 
základných oblastí, a to cestnú, železničnú a verejnú osobnú dopravu. Absentuje 
oblasť leteckej a  vodnej dopravy, čo viac menej vychádza z  geografickej polohy 
kraja, ako aj samotnej Slovenskej republiky. V  neposlednom rade však netreba 
zabúdať ani na nemotorovú dopravu zameranú na potreby obyvateľstva. 

3.2.1 VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA

 So zameraním na koncepčné riešenie pre dlhodobé zavedenie Smart Cities v 
pôsobnosti Trnavského kraja je potrebné zamerať sa na verejnú osobnú dopravu, 
ktorá by mala tvoriť chrbticu celého dopravného systému a v rámci ktorej má TTSK 
dostatočné kompetenčné nástroje na jej modelovanie a  prispôsobovanie v 
prospech stanovených cieľov. 

Na začiatok by sme zhodnotili súčasnú situáciu v oblasti VOD, ktorá je kritická a 
vytvára dokonalé predpoklady k neustálemu zvyšovaniu preferencie individuálnej 
osobnej dopravy. Stav vozidlového parku hromadnej dopravy sa každoročne 
zhoršuje, čo je spôsobené predovšetkým zvyšujúcim sa vekom vozidlového parku. 
Tento problém je typický nielen pre mestskú hromadnú dopravy, ale aj dopravcov v 
oblasti železničnej a autobusovej dopravy. K ďalším z nepriaznivých faktorov patrí 
stav infraštruktúry, a  to cestnej, a  rovnako aj železničnej, ktorá je dlhodobo 
podfinancovaná, čo sa prirodzene premieta aj do jej technického stavu. Chýbajú 
prestupové terminály, ako aj atraktívne prestupové body vybavené v  súlade s 
požiadavkami vzťahujúcimi sa na súčasné potreby cestujúcich. Nakoniec netreba 
zabúdať ani na cyklistickú a pešiu dopravu na miestnej a regionálnej úrovni, ktorá je 
z  hľadiska rozlohy miest v  rámci Trnavského samosprávneho kraja 
najpreferovanejšia. Keďže sa výstavba dopravnej infraštruktúry na Slovensku 

zdroj: unsplash.com

dlhodobo orientovala na výstavbu mestských komunikácií, rýchlostných ciest, 
diaľnic a obchvatov miest, na potreby rýchlej automobilovej dopravy s veľkými 
nárokmi na kapacitu je v slovenských mestách prakticky nemožná bezpečná 
premávka bicyklov a zhoršili sa aj podmienky na chôdzu. Rozvoj cyklistickej 
infraštruktúry zaznamenal svoj rozmach až príchodom nového eurofondového 
programového obdobia 2014 – 2020, avšak bol poznačený nedostatočným 
plánovaním s  následnou prepojenosťou jednotlivých trás. Zároveň nám dodnes 
absentujú podmienky pre podporu cyklistickej dopravy v  rámci mestskej 
infraštruktúry.

Pri tvorbe koncepcie a zavádzania prvkov SMART CITY do praxe v oblasti dopravy 
s  cieľom znižovania tvorby emisií je potrebné klásť dôraz predovšetkým na 
vytváranie podmienok potrebných pre zavádzanie komplexného integrovaného 
dopravného systému (ďalej aj „IDS“).

Vízia dopravy v  prepojení na IDS v  rámci Trnavského samosprávneho kraja musí 
obsahovať prioritné prvky celého systému, a to:
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3.1.2 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE

Súčasťou energetického manažmentu by mala byť taktiež optimalizácia 
nákladov za správu a  prevádzku verejného osvetlenia formou modernizácie 
verejného osvetlenia zameraného na nové technológie znižujúce prevádzkové 
náklady, tepelné emisie a  straty. Keďže Trnavský samosprávny kraj nie je 
prevádzkovateľom verejného osvetlenia, jeho modernizácia by mala smerovať 
predovšetkým do objektov administratívnych budov, školských areálov a  ďalších 
zariadení v správe kraja.

Pre začiatok si ale zadefinujme pojem osvetľovacia sústava, pretože, ak hovoríme o 
verejnom osvetlení, máme na mysli súbor prvkov, ktorý tvoria svietidlá, podporné a 
nosné prvky, elektrický rozvod, rozvádzače a  v  neposlednom rade aj ovládací 
systém. Všeobecne môžeme konštatovať, že vo väčšine prípadov osvetľovacích 
sústav miest a  obcí na území Trnavského samosprávneho kraja sú používané 
svietidlá, ktorých technologická úroveň je dnes už dávno prekonaná a je možné 
ich nahradiť efektívnejšími zdrojmi so zvýšenou kvalitou osvetlenia. Zastaralé 
osvetľovacie sústavy, ktoré sú častokrát na sklonku svojej životnosti sa okrem ich 
nehospodárnej prevádzky vyznačujú aj neefektívnym smerovaním svetelného 
toku či v mnohých prípadoch znečistením polykarbonátových krytov, čím sa opäť 
výrazným spôsobom znižuje ich efektivita. Samozrejme, nájdu sa aj svetlé výnimky, 
prevažne v uliciach krajského a okresných miest, prípadne vybraných obcí, ktorých 
čiastočná modernizácia verejného osvetlenia bola v minulom období podporená 
financovaním z  európskych štrukturálnych a  investičných fondov (napr. Holice, 
Horná Potôň, Červeník, Malženice, Dubovany, Borský Svätý Jur a mnoho ďalších). Tu 
zas vidíme nevýhodu v podobe čiastočného osádzania LED svietidiel v ich nesúrodej 
farbe, kedy studená biela nekorešponduje s  farbou ostatných svietidiel, čím je do 
istej miery narušený vizuálny komfort. V  rámci nami vykonaného prieskumu 
zavádzania moderného a úsporného LED osvetlenia sme sa vo viacerých prípadoch 
stretli aj s  negatívnymi postrehmi občanov v  zmysle rušivého vplyvu zosilnenej 
intenzity nových svetelných zdrojov v nočných hodinách. Daný problém by mal byť 
odstránený práve zavádzaním inteligentných riešení, ktoré si priblížime v ďalšej časti 
tejto podkapitoly.

Ak hovoríme o  modernizácii verejného osvetlenia resp. jeho sústavy, je potrebné 
uvažovať v dvoch technických rovinách. Prvou z nich sú infraštruktúrne investície, 
ktorých cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľnú službu verejnosti v podobe verejného 
osvetlenia a ktoré sú nevyhnutné na udržanie správnej a optimálnej funkčnosti celej 
sústavy verejného osvetlenia. Investície sú v  tomto prípade smerované do 
infraštruktúry osvetľovacej sústavy (stožiare, vedenia, rozvádzače) a modernizácia 
týchto prvkov nepredstavuje zvýšenie energetickej efektívnosti, prípadne je len 

zanedbateľná, avšak napríklad výmena skorodovaných stožiarov, obzvlášť tých  v 
havarijnom stave, za žiarovo zinkované nielen predĺži ich životnosť, ale odvráti taktiež 
stále hroziace riziko pádu stožiaru či zásahu elektrickým prúdom v rámci aktuálne 
nevyhovujúceho technického stavu. Zanedbateľný nie je ani vek podzemných 
káblov, ktorý je zvyčajne zhodný s vekom stožiarov, nakoľko tie boli predmetom 
výstavby v rovnakom období. V  prípade potreby výmeny starých káblov 
podzemného vedenia vysokého napätia sa jednoznačne odporúča aj uloženie 
chráničiek pre budúce zafúknutie optických káblov. Vplyvom poveternostných 
podmienok a  tepelných rozťažností sa častokrát znehodnocuje aj vodivý spoj v 
prípade nadzemných káblových rozvodov, čo ma za následok opakované poruchy 
na sústave verejného osvetlenia, ktorých identifikáciu a odstránenie považujeme za 
ďalšie časové a finančné straty.

To, čo nás bude z  pohľadu zavádzania inteligentných riešení väčšmi zaujímať, je 
druhá skupina investícií zameraných celkovo na zvýšenie energetickej efektívnosti 
(svetelné zdroje, svietidlá, systém riadenia) vrátane využitia tzv. chrbtice 
verejného osvetlenia ako sekundárnej dátovej siete.  

V  prvom kroku je potrebné čo najskôr vymeniť všetky zostávajúce svietidlá s 
ortuťovými výbojkami, nakoľko ortuťové výbojky už v  súčasnosti patria medzi 
najmenej hospodárne svetelné zdroje vo verejnom osvetlení. Prevažná väčšina 
svietidiel s ortuťovými výbojkami je parkového typu, s difúzorom guľového tvaru. 
Tieto svietidlá slúžia na osvetlenie parkových oblastí, námestí a iných spevnených 
plôch, komunikácií pre chodcov a výnimočne aj niektorých komunikácií s 
motorizovanou dopravou. Pri zameraní na ďalší segment svietidiel, kde môžeme 
dosiahnuť významných úspor, je určite výmena všetkých svietidiel so sodíkovými 
výbojkami do 70 W na existujúcich svetelných miestach. Alternatívou pre výmenu 
oboch zastaraných typov osvetlení je moderné LED osvetlenie s  menovitou 
životnosťou až 20 rokov. Pred výmenou svietidiel je zároveň potrebné zvážiť aj 
technický stav jednotlivých oceľových, betónových či dokonca niekde ešte aj 
drevených stožiarov a ich prípadnú výmenu v  zmysle vyššie uvedeného 
infraštruktúrneho opatrenia. Pri eventuálnom inštalovaní nových 
oceľových/pozinkovaných stožiarov treba zvážiť ich umiestnenie a počet tak, aby 
spolu s príkonom a optikou svietidiel vytvorili optimálne rozloženie a využitie 
svetelného toku. V prípade výmeny väčšieho množstva svetelných stožiarov by mala 
ich nová inštalácia podliehať svetelno-technickým meraniam a skúškam za účelom 
lepšieho a efektívnejšieho využitie svetelného toku s menšími stratami.

Neodmysliteľnou súčasťou modernizácie každej osvetľovacej sústavy verejného 
osvetlenia v podmienkach konceptu smart city je jeho adaptívne riadenie. Riadenie 
osvetlenia môže priniesť dodatočné úspory energie obmedzením času svietenia a 

úrovne osvetlenia v súlade s aktuálnymi potrebami. V prvom rade je to čas 
prevádzky osvetlenia, kde čas zapnutia a vypnutia má byť prispôsobený úrovni 
denného svetla (t.j. po západe a pred východom slnka) s ohľadom na úrovne 
osvetlenia vyžadované pre príslušné triedy osvetlenia na základe súčasných 
platných noriem. Druhá rovina adaptívneho riadenia by mala brať v  úvahu 
stmievanie osvetlenia v čase zníženej intenzity premávky. V dnešnej dobe nám už 
trh ponúka mnohé uplatniteľné platformy inštalovania LED osvetlenia  za pomoci 
inteligentného riadenia vďaka zabudovaným snímačom či modulom. Spomedzi 
úspešne etablovaných platforiem spomenieme SEAK (Barcelona, Tel Aviv, Východná 
- SR) alebo napríklad City Touch, ktorého služby využíva aj okresné mesto Hlohovec. 
To v rokoch 2015 až 2018 v rámci modernizácie verejného osvetlenia namontovalo 
2542 LED svietidiel s inteligentným riadiacim systémom, vďaka čomu sa vyšplhala 
úspora elektrickej energie až na viac ako 50 %.

V prípade plne funkčného SEAK online riadenia osvetlenia v meste je potrebné mať 
v existujúcej sieti použité  demodulátory (prijímače) v svietidlách a modulátory 
(vysielače) v elektrických rozvádzačoch. SEAK SMART je spoľahlivý systém riadenia 
osvetlenia, ktorý využíva na komunikáciu existujúce 230 V napájacie vedenie. Okrem 
osvetlenia je riadiaci systém možné prepojiť aj s nabíjačkami pre elektrické vozidlá a 
inými IoT zariadeniami.

Technická infrašturktúra - Vonkajšie osvetlenie

Princíp inteligentného riadenia funguje nasledovne: 

Aby mohlo svietidlo prijímať príkazy zasielané po napájacej sieti, musí každé 
svietidlo obsahovať SEAK demodulátor. Demodulátor je inštalovaný vo vnútri alebo 
na vrchu svietidiel (zásuvka NEMA) a pripojený k ovládaču LED. Riadiaca jednotka 
LUMiMASTER poskytuje vzdialenú správu a zabezpečovanie diagnostických funkcií 
v systéme. Má dve samostatné linky RS485 na komunikáciu s elektromerom a IO 
modulmi. Každá powerline linka, na ktorej sú pripojené svietidlá, musí obsahovať aj 
modulačnú jednotku. V ponuke je niekoľko modelov v závislosti od úrovne max. 
prúdu. V rozvodnej skrini môžu byť kombinované podľa potreby viaceré modulačné 
jednotky. Komplexné inteligentné riadenie verejného osvetlenia prebieha 
prostredníctvom užívateľskej aplikácie StreetLite, ktorú je možné používať v 
cloude. Pre riadenie osvetlenia nie je potrebná žiadna inštalácia, vyžaduje sa len 
webový prehliadač. Pomocou aplikácie je pre užívateľa možné:

∙ definovať logické skupiny svietidiel v rámci celého mesta 

∙ nastavovať harmonogram stmievania podľa určeného času alebo západu a 
východu slnka 

∙ nastavovať úroveň intenzity osvetlenia pre určené mesto individuálne alebo 
po skupinách 

∙ kontrolovať status jednotlivých svietidiel 

∙ získať správy o spotrebe a úsporách

Kombináciou výmeny starých typov svietidiel za nové moderné LED svietidlá s 
využitím ich inteligentného riadenia by sme miestami mohli dosiahnuť úsporu 
elektrickej energie až na úrovni 50 %.

Využívanie platforiem IoT sa dá dnes už využiť na rôznych úrovniach heterogénnych 
objektov, ktoré umožňujú automatizovanie bežných aktivít. Prostredníctvom trans-
formácie bežných aktivít do dát a informácií spolu s prepojením na technológie IoT 
je možné využiť internet na široké poskytovanie služieb prostredníctvom webového 
rozhrania. Možností je neúrekom:  okrem prezentovanej možnosti  verejného osvet-
lenia schopného plynule meniť intenzitu osvetlenia, vedia inteligentné lampy okoloi-
dúcim ponúknuť obsah na stiahnutie alebo online prehliadanie; vybavené sú tiež 
snímačmi na meranie hustoty premávky v prípade počtu chodcov či rôznymi mete-
orologickými senzormi za účelom detekovania nepriaznivej smogovej situácie v 
mestách. Samozrejme, prioritou zostáva primárne šetrenie energie a bezpečnosť 
obyvateľstva. Úspora elektrickej energie sa dosiahne na základe výmeny menej 

efektívnych zdrojov svietenia za úsporné LED zdroje svietenia s možnosťou regulácie 
výkonu jednotlivých svietidiel. Odhaduje sa, že využívanie foriem inteligentného 
osvetlenia dokáže znížiť spotrebu energie na osvetlenie až o 45 %. Konkrétne vyčís-
lenie úspory bude samozrejme závisieť od východiskového technického stavu 
verejného osvetlenia v jednotlivých mestách a obciach na území kraja a špecifiká-
cie ich smart využitia do budúcna. Na druhej strane, paralelná inštalácia bezpeč-
nostných kamier na kritických miestach dokáže preukázateľne zredukovať kriminali-
tu a eliminovať riziko potenciálnych hrozieb v podobe verejných incidentov. Pridaná 
hodnota inteligentných lámp, na ktorú prudko tlačí inovatívna doba 21. storočia, 
spočíva v možnosti ich využitia ako sekundárnej dátovej siete v podobe verejných 
prístupových bodov na wifi pripojenie pre obyvateľov miest a obcí Trnavského 
samosprávneho kraja či vyššie uvádzaného rôznorodého monitorovania – od voľ-
ných parkovací miest (napr. v kombinácii s overeným softvérom ParkDots), kvality 
ovzdušia (napr. EnviTech, Antik), zberu odpadov v  reálnom čase až po celkovú 
dopravnú situáciu na križovatkách ciest. Nespornými výhodami, ktoré hovoria v 
prospech ich viacúrovňového využitia, sú najmä rozsiahla vybudovaná infraštruktúra 
a dostupný monitoring z prehľadnej a bezpečnej vzdialenosti. Umiestnenie kamero-
vých zariadení a ďalších snímačov v značných výškach zaručeným spôsobom elimi-
nuje ich možné poškodenie či odcudzenie.

Budúcnosťou inteligentného verejného osvetlenia v  Trnavskom samosprávnom 
kraji by mali byť aj integrované nabíjacie stanice pre elektromobily. Takýmto šikov-
ným spôsobom by sa opäť vedela využiť všadeprítomná sieť verejného osvetlenia, 
kedy nie je nutné kvôli nabíjačkám rozkopávať celé ulice. Pre technickú ilustráciu si 
opäť pomôžeme inteligentným riešením SEAK, za ktoré boli autori ocenení na 
výstave Urbis Smart City 2018 zlatou medailou za najinovatívnejší produkt. V zásade 
nám toto riešenie ponúka 3 možnosti využívania nabíjačiek: konektor integrovaný 
do stĺpu verejného osvetlenia; samostatný stĺpik (jeden alebo dva konektory) alebo 
inštaláciu nástennej EV nabíjačky.

Nabíjačky pre autá namontované na stĺpoch verejného osvetlenia komunikujú so 
systémom riadenia SEAK SMART CITY a zisťujú dostupnú kapacitu pre nabíjanie 
áut. Počas dňa zostane osvetlenie v uliciach v pohotovostnom režime pod 
elektrickým napätím a celá kapacita je tak k dispozícii pre autá. V noci sa časť 
kapacity použije na svietenie, zvyšok pre autá. Inteligentným stmievaním svetla (v 
časoch a na miestach, kde nie je potrebná 100% intenzita po celú noc) sa ešte viac 
zvyšuje kapacita, ktorú môžeme dodať do vozidiel. Čo je dôležité, systém spotrebu 
svetiel a áut automaticky reguluje.

Všetky navrhované funkcionality inteligentného verejného osvetlenia sú 
vzhľadom na ich potenciálne významný prínos pre obyvateľov miest a obcí, ako 
aj samosprávu kraja vysoko odporúčané.

VÍZIU ENERGETICKY ÚSPORNÝCH A UDRŽATEĽNÝCH SMART RIEŠENÍ TÝKAJÚCICH 
SA VEREJNÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE TTSK je možné v  dlhodobom horizonte 
dosiahnuť nasledovným vhodným mixom postupov a opatrení:

∙ realizácia budúcich rekonštrukčných prác či výstavba nových stavebných 
objektov s ohľadom na dodržanie tzv. pasívneho štandardu

∙ zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (napr. pokrytím striech 
budov solárnymi panelmi či inštaláciou malých fotovoltaických elektrární na 
strechách priľahlých budov)

∙ inštalácia systému riadeného vetrania s rekuperáciou tepla do jednotlivých 
zariadení v správe kraja

∙ zavedenie energetického manažmentu jednotlivých budov s  využitím 
metódy „smart metering“ za pomoci využívania a predikcií dát zo Smart Grid 
systému 

∙ modernizácia verejného osvetlenia zameraného na nové technológie s 
pridanými hodnotami ich využitia pre občanov, akými sú: integrované 
nabíjacie stanice pre elektromobily, wifi pripojenie, inštalované snímače 
monitorovania kvality ovzdušia (po vzore Barcelony), kamerové vybavenie 
zabezpečujúce bezproblémovú parkovaciu politiku i  bezpečný verejný 
priestor.

Z  pohľadu Trnavského samosprávneho kraja môžeme oblasť dopravy rozdeliť do 
základných oblastí, a to cestnú, železničnú a verejnú osobnú dopravu. Absentuje 
oblasť leteckej a  vodnej dopravy, čo viac menej vychádza z  geografickej polohy 
kraja, ako aj samotnej Slovenskej republiky. V  neposlednom rade však netreba 
zabúdať ani na nemotorovú dopravu zameranú na potreby obyvateľstva. 

3.2.1 VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA

 So zameraním na koncepčné riešenie pre dlhodobé zavedenie Smart Cities v 
pôsobnosti Trnavského kraja je potrebné zamerať sa na verejnú osobnú dopravu, 
ktorá by mala tvoriť chrbticu celého dopravného systému a v rámci ktorej má TTSK 
dostatočné kompetenčné nástroje na jej modelovanie a  prispôsobovanie v 
prospech stanovených cieľov. 

Na začiatok by sme zhodnotili súčasnú situáciu v oblasti VOD, ktorá je kritická a 
vytvára dokonalé predpoklady k neustálemu zvyšovaniu preferencie individuálnej 
osobnej dopravy. Stav vozidlového parku hromadnej dopravy sa každoročne 
zhoršuje, čo je spôsobené predovšetkým zvyšujúcim sa vekom vozidlového parku. 
Tento problém je typický nielen pre mestskú hromadnú dopravy, ale aj dopravcov v 
oblasti železničnej a autobusovej dopravy. K ďalším z nepriaznivých faktorov patrí 
stav infraštruktúry, a  to cestnej, a  rovnako aj železničnej, ktorá je dlhodobo 
podfinancovaná, čo sa prirodzene premieta aj do jej technického stavu. Chýbajú 
prestupové terminály, ako aj atraktívne prestupové body vybavené v  súlade s 
požiadavkami vzťahujúcimi sa na súčasné potreby cestujúcich. Nakoniec netreba 
zabúdať ani na cyklistickú a pešiu dopravu na miestnej a regionálnej úrovni, ktorá je 
z  hľadiska rozlohy miest v  rámci Trnavského samosprávneho kraja 
najpreferovanejšia. Keďže sa výstavba dopravnej infraštruktúry na Slovensku 
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dlhodobo orientovala na výstavbu mestských komunikácií, rýchlostných ciest, 
diaľnic a obchvatov miest, na potreby rýchlej automobilovej dopravy s veľkými 
nárokmi na kapacitu je v slovenských mestách prakticky nemožná bezpečná 
premávka bicyklov a zhoršili sa aj podmienky na chôdzu. Rozvoj cyklistickej 
infraštruktúry zaznamenal svoj rozmach až príchodom nového eurofondového 
programového obdobia 2014 – 2020, avšak bol poznačený nedostatočným 
plánovaním s  následnou prepojenosťou jednotlivých trás. Zároveň nám dodnes 
absentujú podmienky pre podporu cyklistickej dopravy v  rámci mestskej 
infraštruktúry.

Pri tvorbe koncepcie a zavádzania prvkov SMART CITY do praxe v oblasti dopravy 
s  cieľom znižovania tvorby emisií je potrebné klásť dôraz predovšetkým na 
vytváranie podmienok potrebných pre zavádzanie komplexného integrovaného 
dopravného systému (ďalej aj „IDS“).

Vízia dopravy v  prepojení na IDS v  rámci Trnavského samosprávneho kraja musí 
obsahovať prioritné prvky celého systému, a to:

zdroj: vlastné spracovanie
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3.1.2 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE

Súčasťou energetického manažmentu by mala byť taktiež optimalizácia 
nákladov za správu a  prevádzku verejného osvetlenia formou modernizácie 
verejného osvetlenia zameraného na nové technológie znižujúce prevádzkové 
náklady, tepelné emisie a  straty. Keďže Trnavský samosprávny kraj nie je 
prevádzkovateľom verejného osvetlenia, jeho modernizácia by mala smerovať 
predovšetkým do objektov administratívnych budov, školských areálov a  ďalších 
zariadení v správe kraja.

Pre začiatok si ale zadefinujme pojem osvetľovacia sústava, pretože, ak hovoríme o 
verejnom osvetlení, máme na mysli súbor prvkov, ktorý tvoria svietidlá, podporné a 
nosné prvky, elektrický rozvod, rozvádzače a  v  neposlednom rade aj ovládací 
systém. Všeobecne môžeme konštatovať, že vo väčšine prípadov osvetľovacích 
sústav miest a  obcí na území Trnavského samosprávneho kraja sú používané 
svietidlá, ktorých technologická úroveň je dnes už dávno prekonaná a je možné 
ich nahradiť efektívnejšími zdrojmi so zvýšenou kvalitou osvetlenia. Zastaralé 
osvetľovacie sústavy, ktoré sú častokrát na sklonku svojej životnosti sa okrem ich 
nehospodárnej prevádzky vyznačujú aj neefektívnym smerovaním svetelného 
toku či v mnohých prípadoch znečistením polykarbonátových krytov, čím sa opäť 
výrazným spôsobom znižuje ich efektivita. Samozrejme, nájdu sa aj svetlé výnimky, 
prevažne v uliciach krajského a okresných miest, prípadne vybraných obcí, ktorých 
čiastočná modernizácia verejného osvetlenia bola v minulom období podporená 
financovaním z  európskych štrukturálnych a  investičných fondov (napr. Holice, 
Horná Potôň, Červeník, Malženice, Dubovany, Borský Svätý Jur a mnoho ďalších). Tu 
zas vidíme nevýhodu v podobe čiastočného osádzania LED svietidiel v ich nesúrodej 
farbe, kedy studená biela nekorešponduje s  farbou ostatných svietidiel, čím je do 
istej miery narušený vizuálny komfort. V  rámci nami vykonaného prieskumu 
zavádzania moderného a úsporného LED osvetlenia sme sa vo viacerých prípadoch 
stretli aj s  negatívnymi postrehmi občanov v  zmysle rušivého vplyvu zosilnenej 
intenzity nových svetelných zdrojov v nočných hodinách. Daný problém by mal byť 
odstránený práve zavádzaním inteligentných riešení, ktoré si priblížime v ďalšej časti 
tejto podkapitoly.

Ak hovoríme o  modernizácii verejného osvetlenia resp. jeho sústavy, je potrebné 
uvažovať v dvoch technických rovinách. Prvou z nich sú infraštruktúrne investície, 
ktorých cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľnú službu verejnosti v podobe verejného 
osvetlenia a ktoré sú nevyhnutné na udržanie správnej a optimálnej funkčnosti celej 
sústavy verejného osvetlenia. Investície sú v  tomto prípade smerované do 
infraštruktúry osvetľovacej sústavy (stožiare, vedenia, rozvádzače) a modernizácia 
týchto prvkov nepredstavuje zvýšenie energetickej efektívnosti, prípadne je len 

zanedbateľná, avšak napríklad výmena skorodovaných stožiarov, obzvlášť tých  v 
havarijnom stave, za žiarovo zinkované nielen predĺži ich životnosť, ale odvráti taktiež 
stále hroziace riziko pádu stožiaru či zásahu elektrickým prúdom v rámci aktuálne 
nevyhovujúceho technického stavu. Zanedbateľný nie je ani vek podzemných 
káblov, ktorý je zvyčajne zhodný s vekom stožiarov, nakoľko tie boli predmetom 
výstavby v rovnakom období. V  prípade potreby výmeny starých káblov 
podzemného vedenia vysokého napätia sa jednoznačne odporúča aj uloženie 
chráničiek pre budúce zafúknutie optických káblov. Vplyvom poveternostných 
podmienok a  tepelných rozťažností sa častokrát znehodnocuje aj vodivý spoj v 
prípade nadzemných káblových rozvodov, čo ma za následok opakované poruchy 
na sústave verejného osvetlenia, ktorých identifikáciu a odstránenie považujeme za 
ďalšie časové a finančné straty.

To, čo nás bude z  pohľadu zavádzania inteligentných riešení väčšmi zaujímať, je 
druhá skupina investícií zameraných celkovo na zvýšenie energetickej efektívnosti 
(svetelné zdroje, svietidlá, systém riadenia) vrátane využitia tzv. chrbtice 
verejného osvetlenia ako sekundárnej dátovej siete.  

V  prvom kroku je potrebné čo najskôr vymeniť všetky zostávajúce svietidlá s 
ortuťovými výbojkami, nakoľko ortuťové výbojky už v  súčasnosti patria medzi 
najmenej hospodárne svetelné zdroje vo verejnom osvetlení. Prevažná väčšina 
svietidiel s ortuťovými výbojkami je parkového typu, s difúzorom guľového tvaru. 
Tieto svietidlá slúžia na osvetlenie parkových oblastí, námestí a iných spevnených 
plôch, komunikácií pre chodcov a výnimočne aj niektorých komunikácií s 
motorizovanou dopravou. Pri zameraní na ďalší segment svietidiel, kde môžeme 
dosiahnuť významných úspor, je určite výmena všetkých svietidiel so sodíkovými 
výbojkami do 70 W na existujúcich svetelných miestach. Alternatívou pre výmenu 
oboch zastaraných typov osvetlení je moderné LED osvetlenie s  menovitou 
životnosťou až 20 rokov. Pred výmenou svietidiel je zároveň potrebné zvážiť aj 
technický stav jednotlivých oceľových, betónových či dokonca niekde ešte aj 
drevených stožiarov a ich prípadnú výmenu v  zmysle vyššie uvedeného 
infraštruktúrneho opatrenia. Pri eventuálnom inštalovaní nových 
oceľových/pozinkovaných stožiarov treba zvážiť ich umiestnenie a počet tak, aby 
spolu s príkonom a optikou svietidiel vytvorili optimálne rozloženie a využitie 
svetelného toku. V prípade výmeny väčšieho množstva svetelných stožiarov by mala 
ich nová inštalácia podliehať svetelno-technickým meraniam a skúškam za účelom 
lepšieho a efektívnejšieho využitie svetelného toku s menšími stratami.

Neodmysliteľnou súčasťou modernizácie každej osvetľovacej sústavy verejného 
osvetlenia v podmienkach konceptu smart city je jeho adaptívne riadenie. Riadenie 
osvetlenia môže priniesť dodatočné úspory energie obmedzením času svietenia a 

úrovne osvetlenia v súlade s aktuálnymi potrebami. V prvom rade je to čas 
prevádzky osvetlenia, kde čas zapnutia a vypnutia má byť prispôsobený úrovni 
denného svetla (t.j. po západe a pred východom slnka) s ohľadom na úrovne 
osvetlenia vyžadované pre príslušné triedy osvetlenia na základe súčasných 
platných noriem. Druhá rovina adaptívneho riadenia by mala brať v  úvahu 
stmievanie osvetlenia v čase zníženej intenzity premávky. V dnešnej dobe nám už 
trh ponúka mnohé uplatniteľné platformy inštalovania LED osvetlenia  za pomoci 
inteligentného riadenia vďaka zabudovaným snímačom či modulom. Spomedzi 
úspešne etablovaných platforiem spomenieme SEAK (Barcelona, Tel Aviv, Východná 
- SR) alebo napríklad City Touch, ktorého služby využíva aj okresné mesto Hlohovec. 
To v rokoch 2015 až 2018 v rámci modernizácie verejného osvetlenia namontovalo 
2542 LED svietidiel s inteligentným riadiacim systémom, vďaka čomu sa vyšplhala 
úspora elektrickej energie až na viac ako 50 %.

V prípade plne funkčného SEAK online riadenia osvetlenia v meste je potrebné mať 
v existujúcej sieti použité  demodulátory (prijímače) v svietidlách a modulátory 
(vysielače) v elektrických rozvádzačoch. SEAK SMART je spoľahlivý systém riadenia 
osvetlenia, ktorý využíva na komunikáciu existujúce 230 V napájacie vedenie. Okrem 
osvetlenia je riadiaci systém možné prepojiť aj s nabíjačkami pre elektrické vozidlá a 
inými IoT zariadeniami.

Technická infrašturktúra - Vonkajšie osvetlenie

Princíp inteligentného riadenia funguje nasledovne: 

Aby mohlo svietidlo prijímať príkazy zasielané po napájacej sieti, musí každé 
svietidlo obsahovať SEAK demodulátor. Demodulátor je inštalovaný vo vnútri alebo 
na vrchu svietidiel (zásuvka NEMA) a pripojený k ovládaču LED. Riadiaca jednotka 
LUMiMASTER poskytuje vzdialenú správu a zabezpečovanie diagnostických funkcií 
v systéme. Má dve samostatné linky RS485 na komunikáciu s elektromerom a IO 
modulmi. Každá powerline linka, na ktorej sú pripojené svietidlá, musí obsahovať aj 
modulačnú jednotku. V ponuke je niekoľko modelov v závislosti od úrovne max. 
prúdu. V rozvodnej skrini môžu byť kombinované podľa potreby viaceré modulačné 
jednotky. Komplexné inteligentné riadenie verejného osvetlenia prebieha 
prostredníctvom užívateľskej aplikácie StreetLite, ktorú je možné používať v 
cloude. Pre riadenie osvetlenia nie je potrebná žiadna inštalácia, vyžaduje sa len 
webový prehliadač. Pomocou aplikácie je pre užívateľa možné:

∙ definovať logické skupiny svietidiel v rámci celého mesta 

∙ nastavovať harmonogram stmievania podľa určeného času alebo západu a 
východu slnka 

∙ nastavovať úroveň intenzity osvetlenia pre určené mesto individuálne alebo 
po skupinách 

∙ kontrolovať status jednotlivých svietidiel 

∙ získať správy o spotrebe a úsporách

Kombináciou výmeny starých typov svietidiel za nové moderné LED svietidlá s 
využitím ich inteligentného riadenia by sme miestami mohli dosiahnuť úsporu 
elektrickej energie až na úrovni 50 %.

Využívanie platforiem IoT sa dá dnes už využiť na rôznych úrovniach heterogénnych 
objektov, ktoré umožňujú automatizovanie bežných aktivít. Prostredníctvom trans-
formácie bežných aktivít do dát a informácií spolu s prepojením na technológie IoT 
je možné využiť internet na široké poskytovanie služieb prostredníctvom webového 
rozhrania. Možností je neúrekom:  okrem prezentovanej možnosti  verejného osvet-
lenia schopného plynule meniť intenzitu osvetlenia, vedia inteligentné lampy okoloi-
dúcim ponúknuť obsah na stiahnutie alebo online prehliadanie; vybavené sú tiež 
snímačmi na meranie hustoty premávky v prípade počtu chodcov či rôznymi mete-
orologickými senzormi za účelom detekovania nepriaznivej smogovej situácie v 
mestách. Samozrejme, prioritou zostáva primárne šetrenie energie a bezpečnosť 
obyvateľstva. Úspora elektrickej energie sa dosiahne na základe výmeny menej 

efektívnych zdrojov svietenia za úsporné LED zdroje svietenia s možnosťou regulácie 
výkonu jednotlivých svietidiel. Odhaduje sa, že využívanie foriem inteligentného 
osvetlenia dokáže znížiť spotrebu energie na osvetlenie až o 45 %. Konkrétne vyčís-
lenie úspory bude samozrejme závisieť od východiskového technického stavu 
verejného osvetlenia v jednotlivých mestách a obciach na území kraja a špecifiká-
cie ich smart využitia do budúcna. Na druhej strane, paralelná inštalácia bezpeč-
nostných kamier na kritických miestach dokáže preukázateľne zredukovať kriminali-
tu a eliminovať riziko potenciálnych hrozieb v podobe verejných incidentov. Pridaná 
hodnota inteligentných lámp, na ktorú prudko tlačí inovatívna doba 21. storočia, 
spočíva v možnosti ich využitia ako sekundárnej dátovej siete v podobe verejných 
prístupových bodov na wifi pripojenie pre obyvateľov miest a obcí Trnavského 
samosprávneho kraja či vyššie uvádzaného rôznorodého monitorovania – od voľ-
ných parkovací miest (napr. v kombinácii s overeným softvérom ParkDots), kvality 
ovzdušia (napr. EnviTech, Antik), zberu odpadov v  reálnom čase až po celkovú 
dopravnú situáciu na križovatkách ciest. Nespornými výhodami, ktoré hovoria v 
prospech ich viacúrovňového využitia, sú najmä rozsiahla vybudovaná infraštruktúra 
a dostupný monitoring z prehľadnej a bezpečnej vzdialenosti. Umiestnenie kamero-
vých zariadení a ďalších snímačov v značných výškach zaručeným spôsobom elimi-
nuje ich možné poškodenie či odcudzenie.

Budúcnosťou inteligentného verejného osvetlenia v  Trnavskom samosprávnom 
kraji by mali byť aj integrované nabíjacie stanice pre elektromobily. Takýmto šikov-
ným spôsobom by sa opäť vedela využiť všadeprítomná sieť verejného osvetlenia, 
kedy nie je nutné kvôli nabíjačkám rozkopávať celé ulice. Pre technickú ilustráciu si 
opäť pomôžeme inteligentným riešením SEAK, za ktoré boli autori ocenení na 
výstave Urbis Smart City 2018 zlatou medailou za najinovatívnejší produkt. V zásade 
nám toto riešenie ponúka 3 možnosti využívania nabíjačiek: konektor integrovaný 
do stĺpu verejného osvetlenia; samostatný stĺpik (jeden alebo dva konektory) alebo 
inštaláciu nástennej EV nabíjačky.

Nabíjačky pre autá namontované na stĺpoch verejného osvetlenia komunikujú so 
systémom riadenia SEAK SMART CITY a zisťujú dostupnú kapacitu pre nabíjanie 
áut. Počas dňa zostane osvetlenie v uliciach v pohotovostnom režime pod 
elektrickým napätím a celá kapacita je tak k dispozícii pre autá. V noci sa časť 
kapacity použije na svietenie, zvyšok pre autá. Inteligentným stmievaním svetla (v 
časoch a na miestach, kde nie je potrebná 100% intenzita po celú noc) sa ešte viac 
zvyšuje kapacita, ktorú môžeme dodať do vozidiel. Čo je dôležité, systém spotrebu 
svetiel a áut automaticky reguluje.

Všetky navrhované funkcionality inteligentného verejného osvetlenia sú 
vzhľadom na ich potenciálne významný prínos pre obyvateľov miest a obcí, ako 
aj samosprávu kraja vysoko odporúčané.

VÍZIU ENERGETICKY ÚSPORNÝCH A UDRŽATEĽNÝCH SMART RIEŠENÍ TÝKAJÚCICH 
SA VEREJNÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE TTSK je možné v  dlhodobom horizonte 
dosiahnuť nasledovným vhodným mixom postupov a opatrení:

∙ realizácia budúcich rekonštrukčných prác či výstavba nových stavebných 
objektov s ohľadom na dodržanie tzv. pasívneho štandardu

∙ zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (napr. pokrytím striech 
budov solárnymi panelmi či inštaláciou malých fotovoltaických elektrární na 
strechách priľahlých budov)

∙ inštalácia systému riadeného vetrania s rekuperáciou tepla do jednotlivých 
zariadení v správe kraja

∙ zavedenie energetického manažmentu jednotlivých budov s  využitím 
metódy „smart metering“ za pomoci využívania a predikcií dát zo Smart Grid 
systému 

∙ modernizácia verejného osvetlenia zameraného na nové technológie s 
pridanými hodnotami ich využitia pre občanov, akými sú: integrované 
nabíjacie stanice pre elektromobily, wifi pripojenie, inštalované snímače 
monitorovania kvality ovzdušia (po vzore Barcelony), kamerové vybavenie 
zabezpečujúce bezproblémovú parkovaciu politiku i  bezpečný verejný 
priestor.

ČISTÁ: mobilita založená na koncepcii SMART CITY v  rámci celého Trnavského 
samosprávneho kraja musí byť zameraná na znižovanie využívania pohonu 
založeného na spaľovaní ropy a podpora a plynulý prechod na alternatívne formy 
pohonu, ako napríklad elektrická energia, vodík, podpora nemotorovej dopravy. Aj v 
tomto smere je potrebný fokus na oblasť kompetenčného rámca TTSK, a  to 
predovšetkým oblasť nemotorovej dopravy a vytváranie podmienok pre zavádzanie 
IDS a VOD spĺňajúce stanovené požiadavky kraja v rámci koncepcie. 

ZDIEĽANÁ: zameranie sa na vytvorenie podmienok pre znižovanie rastu 
vlastníctva osobných automobilov v  rámci TTSK prostredníctvom kvalitnej VOD v 
okresných mestách, vytvorenie a  modernizácia prestupových terminálov, 
informatizácia procesov, poskytovanie údajov v reálnom čase  pre cestujúcich a iné. 
Cieľom je vytvorenie podmienok posilňujúcich postavenie verejnej osobnej dopravy 
s cieľom zvyšovania podielu jej využívania na úkor individuálnej dopravy. 

INTELIGENTNÁ: mobilita blízkej budúcnosti musí byť postavená na dátach ako na 
strane prevádzkovateľa/ poskytovateľa, tak aj na strane cestujúcej verejnosti. 
Technologický pokrok nie je možné zastaviť, a  preto je potrebné vytvorenie 
podmienok s  cieľom čo najvýraznejšej adaptácie sa na súčasné podmienky. 
Dopravcovia musia cestujúcej verejnosti poskytovať služby, ktoré budú zodpovedať 
požiadavkám súčasnej doby. Riadenie prevádzky, ako aj nasadzovanie a 
nastavovanie prevádzkových potrieb musí vychádzať z reálnych údajov. 

SAMORIADIACA: tento pilier vízie mobility budúcnosti nie je možné v 
podmienkach Slovenskej republiky dosiahnuť v priebehu pár rokov, najmä z dôvodu 
dlhodobého podfinancovania oblasti dopravy ako takej. Na druhej strane však TTSK 
predstavuje v rámci Slovenskej republiky inovačného lídra v porovnaní s ostatnými 
samosprávnymi krajmi.
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3.1.2 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE

Súčasťou energetického manažmentu by mala byť taktiež optimalizácia 
nákladov za správu a  prevádzku verejného osvetlenia formou modernizácie 
verejného osvetlenia zameraného na nové technológie znižujúce prevádzkové 
náklady, tepelné emisie a  straty. Keďže Trnavský samosprávny kraj nie je 
prevádzkovateľom verejného osvetlenia, jeho modernizácia by mala smerovať 
predovšetkým do objektov administratívnych budov, školských areálov a  ďalších 
zariadení v správe kraja.

Pre začiatok si ale zadefinujme pojem osvetľovacia sústava, pretože, ak hovoríme o 
verejnom osvetlení, máme na mysli súbor prvkov, ktorý tvoria svietidlá, podporné a 
nosné prvky, elektrický rozvod, rozvádzače a  v  neposlednom rade aj ovládací 
systém. Všeobecne môžeme konštatovať, že vo väčšine prípadov osvetľovacích 
sústav miest a  obcí na území Trnavského samosprávneho kraja sú používané 
svietidlá, ktorých technologická úroveň je dnes už dávno prekonaná a je možné 
ich nahradiť efektívnejšími zdrojmi so zvýšenou kvalitou osvetlenia. Zastaralé 
osvetľovacie sústavy, ktoré sú častokrát na sklonku svojej životnosti sa okrem ich 
nehospodárnej prevádzky vyznačujú aj neefektívnym smerovaním svetelného 
toku či v mnohých prípadoch znečistením polykarbonátových krytov, čím sa opäť 
výrazným spôsobom znižuje ich efektivita. Samozrejme, nájdu sa aj svetlé výnimky, 
prevažne v uliciach krajského a okresných miest, prípadne vybraných obcí, ktorých 
čiastočná modernizácia verejného osvetlenia bola v minulom období podporená 
financovaním z  európskych štrukturálnych a  investičných fondov (napr. Holice, 
Horná Potôň, Červeník, Malženice, Dubovany, Borský Svätý Jur a mnoho ďalších). Tu 
zas vidíme nevýhodu v podobe čiastočného osádzania LED svietidiel v ich nesúrodej 
farbe, kedy studená biela nekorešponduje s  farbou ostatných svietidiel, čím je do 
istej miery narušený vizuálny komfort. V  rámci nami vykonaného prieskumu 
zavádzania moderného a úsporného LED osvetlenia sme sa vo viacerých prípadoch 
stretli aj s  negatívnymi postrehmi občanov v  zmysle rušivého vplyvu zosilnenej 
intenzity nových svetelných zdrojov v nočných hodinách. Daný problém by mal byť 
odstránený práve zavádzaním inteligentných riešení, ktoré si priblížime v ďalšej časti 
tejto podkapitoly.

Ak hovoríme o  modernizácii verejného osvetlenia resp. jeho sústavy, je potrebné 
uvažovať v dvoch technických rovinách. Prvou z nich sú infraštruktúrne investície, 
ktorých cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľnú službu verejnosti v podobe verejného 
osvetlenia a ktoré sú nevyhnutné na udržanie správnej a optimálnej funkčnosti celej 
sústavy verejného osvetlenia. Investície sú v  tomto prípade smerované do 
infraštruktúry osvetľovacej sústavy (stožiare, vedenia, rozvádzače) a modernizácia 
týchto prvkov nepredstavuje zvýšenie energetickej efektívnosti, prípadne je len 

zanedbateľná, avšak napríklad výmena skorodovaných stožiarov, obzvlášť tých  v 
havarijnom stave, za žiarovo zinkované nielen predĺži ich životnosť, ale odvráti taktiež 
stále hroziace riziko pádu stožiaru či zásahu elektrickým prúdom v rámci aktuálne 
nevyhovujúceho technického stavu. Zanedbateľný nie je ani vek podzemných 
káblov, ktorý je zvyčajne zhodný s vekom stožiarov, nakoľko tie boli predmetom 
výstavby v rovnakom období. V  prípade potreby výmeny starých káblov 
podzemného vedenia vysokého napätia sa jednoznačne odporúča aj uloženie 
chráničiek pre budúce zafúknutie optických káblov. Vplyvom poveternostných 
podmienok a  tepelných rozťažností sa častokrát znehodnocuje aj vodivý spoj v 
prípade nadzemných káblových rozvodov, čo ma za následok opakované poruchy 
na sústave verejného osvetlenia, ktorých identifikáciu a odstránenie považujeme za 
ďalšie časové a finančné straty.

To, čo nás bude z  pohľadu zavádzania inteligentných riešení väčšmi zaujímať, je 
druhá skupina investícií zameraných celkovo na zvýšenie energetickej efektívnosti 
(svetelné zdroje, svietidlá, systém riadenia) vrátane využitia tzv. chrbtice 
verejného osvetlenia ako sekundárnej dátovej siete.  

V  prvom kroku je potrebné čo najskôr vymeniť všetky zostávajúce svietidlá s 
ortuťovými výbojkami, nakoľko ortuťové výbojky už v  súčasnosti patria medzi 
najmenej hospodárne svetelné zdroje vo verejnom osvetlení. Prevažná väčšina 
svietidiel s ortuťovými výbojkami je parkového typu, s difúzorom guľového tvaru. 
Tieto svietidlá slúžia na osvetlenie parkových oblastí, námestí a iných spevnených 
plôch, komunikácií pre chodcov a výnimočne aj niektorých komunikácií s 
motorizovanou dopravou. Pri zameraní na ďalší segment svietidiel, kde môžeme 
dosiahnuť významných úspor, je určite výmena všetkých svietidiel so sodíkovými 
výbojkami do 70 W na existujúcich svetelných miestach. Alternatívou pre výmenu 
oboch zastaraných typov osvetlení je moderné LED osvetlenie s  menovitou 
životnosťou až 20 rokov. Pred výmenou svietidiel je zároveň potrebné zvážiť aj 
technický stav jednotlivých oceľových, betónových či dokonca niekde ešte aj 
drevených stožiarov a ich prípadnú výmenu v  zmysle vyššie uvedeného 
infraštruktúrneho opatrenia. Pri eventuálnom inštalovaní nových 
oceľových/pozinkovaných stožiarov treba zvážiť ich umiestnenie a počet tak, aby 
spolu s príkonom a optikou svietidiel vytvorili optimálne rozloženie a využitie 
svetelného toku. V prípade výmeny väčšieho množstva svetelných stožiarov by mala 
ich nová inštalácia podliehať svetelno-technickým meraniam a skúškam za účelom 
lepšieho a efektívnejšieho využitie svetelného toku s menšími stratami.

Neodmysliteľnou súčasťou modernizácie každej osvetľovacej sústavy verejného 
osvetlenia v podmienkach konceptu smart city je jeho adaptívne riadenie. Riadenie 
osvetlenia môže priniesť dodatočné úspory energie obmedzením času svietenia a 

úrovne osvetlenia v súlade s aktuálnymi potrebami. V prvom rade je to čas 
prevádzky osvetlenia, kde čas zapnutia a vypnutia má byť prispôsobený úrovni 
denného svetla (t.j. po západe a pred východom slnka) s ohľadom na úrovne 
osvetlenia vyžadované pre príslušné triedy osvetlenia na základe súčasných 
platných noriem. Druhá rovina adaptívneho riadenia by mala brať v  úvahu 
stmievanie osvetlenia v čase zníženej intenzity premávky. V dnešnej dobe nám už 
trh ponúka mnohé uplatniteľné platformy inštalovania LED osvetlenia  za pomoci 
inteligentného riadenia vďaka zabudovaným snímačom či modulom. Spomedzi 
úspešne etablovaných platforiem spomenieme SEAK (Barcelona, Tel Aviv, Východná 
- SR) alebo napríklad City Touch, ktorého služby využíva aj okresné mesto Hlohovec. 
To v rokoch 2015 až 2018 v rámci modernizácie verejného osvetlenia namontovalo 
2542 LED svietidiel s inteligentným riadiacim systémom, vďaka čomu sa vyšplhala 
úspora elektrickej energie až na viac ako 50 %.

V prípade plne funkčného SEAK online riadenia osvetlenia v meste je potrebné mať 
v existujúcej sieti použité  demodulátory (prijímače) v svietidlách a modulátory 
(vysielače) v elektrických rozvádzačoch. SEAK SMART je spoľahlivý systém riadenia 
osvetlenia, ktorý využíva na komunikáciu existujúce 230 V napájacie vedenie. Okrem 
osvetlenia je riadiaci systém možné prepojiť aj s nabíjačkami pre elektrické vozidlá a 
inými IoT zariadeniami.

Technická infrašturktúra - Vonkajšie osvetlenie

Princíp inteligentného riadenia funguje nasledovne: 

Aby mohlo svietidlo prijímať príkazy zasielané po napájacej sieti, musí každé 
svietidlo obsahovať SEAK demodulátor. Demodulátor je inštalovaný vo vnútri alebo 
na vrchu svietidiel (zásuvka NEMA) a pripojený k ovládaču LED. Riadiaca jednotka 
LUMiMASTER poskytuje vzdialenú správu a zabezpečovanie diagnostických funkcií 
v systéme. Má dve samostatné linky RS485 na komunikáciu s elektromerom a IO 
modulmi. Každá powerline linka, na ktorej sú pripojené svietidlá, musí obsahovať aj 
modulačnú jednotku. V ponuke je niekoľko modelov v závislosti od úrovne max. 
prúdu. V rozvodnej skrini môžu byť kombinované podľa potreby viaceré modulačné 
jednotky. Komplexné inteligentné riadenie verejného osvetlenia prebieha 
prostredníctvom užívateľskej aplikácie StreetLite, ktorú je možné používať v 
cloude. Pre riadenie osvetlenia nie je potrebná žiadna inštalácia, vyžaduje sa len 
webový prehliadač. Pomocou aplikácie je pre užívateľa možné:

∙ definovať logické skupiny svietidiel v rámci celého mesta 

∙ nastavovať harmonogram stmievania podľa určeného času alebo západu a 
východu slnka 

∙ nastavovať úroveň intenzity osvetlenia pre určené mesto individuálne alebo 
po skupinách 

∙ kontrolovať status jednotlivých svietidiel 

∙ získať správy o spotrebe a úsporách

Kombináciou výmeny starých typov svietidiel za nové moderné LED svietidlá s 
využitím ich inteligentného riadenia by sme miestami mohli dosiahnuť úsporu 
elektrickej energie až na úrovni 50 %.

Využívanie platforiem IoT sa dá dnes už využiť na rôznych úrovniach heterogénnych 
objektov, ktoré umožňujú automatizovanie bežných aktivít. Prostredníctvom trans-
formácie bežných aktivít do dát a informácií spolu s prepojením na technológie IoT 
je možné využiť internet na široké poskytovanie služieb prostredníctvom webového 
rozhrania. Možností je neúrekom:  okrem prezentovanej možnosti  verejného osvet-
lenia schopného plynule meniť intenzitu osvetlenia, vedia inteligentné lampy okoloi-
dúcim ponúknuť obsah na stiahnutie alebo online prehliadanie; vybavené sú tiež 
snímačmi na meranie hustoty premávky v prípade počtu chodcov či rôznymi mete-
orologickými senzormi za účelom detekovania nepriaznivej smogovej situácie v 
mestách. Samozrejme, prioritou zostáva primárne šetrenie energie a bezpečnosť 
obyvateľstva. Úspora elektrickej energie sa dosiahne na základe výmeny menej 

efektívnych zdrojov svietenia za úsporné LED zdroje svietenia s možnosťou regulácie 
výkonu jednotlivých svietidiel. Odhaduje sa, že využívanie foriem inteligentného 
osvetlenia dokáže znížiť spotrebu energie na osvetlenie až o 45 %. Konkrétne vyčís-
lenie úspory bude samozrejme závisieť od východiskového technického stavu 
verejného osvetlenia v jednotlivých mestách a obciach na území kraja a špecifiká-
cie ich smart využitia do budúcna. Na druhej strane, paralelná inštalácia bezpeč-
nostných kamier na kritických miestach dokáže preukázateľne zredukovať kriminali-
tu a eliminovať riziko potenciálnych hrozieb v podobe verejných incidentov. Pridaná 
hodnota inteligentných lámp, na ktorú prudko tlačí inovatívna doba 21. storočia, 
spočíva v možnosti ich využitia ako sekundárnej dátovej siete v podobe verejných 
prístupových bodov na wifi pripojenie pre obyvateľov miest a obcí Trnavského 
samosprávneho kraja či vyššie uvádzaného rôznorodého monitorovania – od voľ-
ných parkovací miest (napr. v kombinácii s overeným softvérom ParkDots), kvality 
ovzdušia (napr. EnviTech, Antik), zberu odpadov v  reálnom čase až po celkovú 
dopravnú situáciu na križovatkách ciest. Nespornými výhodami, ktoré hovoria v 
prospech ich viacúrovňového využitia, sú najmä rozsiahla vybudovaná infraštruktúra 
a dostupný monitoring z prehľadnej a bezpečnej vzdialenosti. Umiestnenie kamero-
vých zariadení a ďalších snímačov v značných výškach zaručeným spôsobom elimi-
nuje ich možné poškodenie či odcudzenie.

Budúcnosťou inteligentného verejného osvetlenia v  Trnavskom samosprávnom 
kraji by mali byť aj integrované nabíjacie stanice pre elektromobily. Takýmto šikov-
ným spôsobom by sa opäť vedela využiť všadeprítomná sieť verejného osvetlenia, 
kedy nie je nutné kvôli nabíjačkám rozkopávať celé ulice. Pre technickú ilustráciu si 
opäť pomôžeme inteligentným riešením SEAK, za ktoré boli autori ocenení na 
výstave Urbis Smart City 2018 zlatou medailou za najinovatívnejší produkt. V zásade 
nám toto riešenie ponúka 3 možnosti využívania nabíjačiek: konektor integrovaný 
do stĺpu verejného osvetlenia; samostatný stĺpik (jeden alebo dva konektory) alebo 
inštaláciu nástennej EV nabíjačky.

Nabíjačky pre autá namontované na stĺpoch verejného osvetlenia komunikujú so 
systémom riadenia SEAK SMART CITY a zisťujú dostupnú kapacitu pre nabíjanie 
áut. Počas dňa zostane osvetlenie v uliciach v pohotovostnom režime pod 
elektrickým napätím a celá kapacita je tak k dispozícii pre autá. V noci sa časť 
kapacity použije na svietenie, zvyšok pre autá. Inteligentným stmievaním svetla (v 
časoch a na miestach, kde nie je potrebná 100% intenzita po celú noc) sa ešte viac 
zvyšuje kapacita, ktorú môžeme dodať do vozidiel. Čo je dôležité, systém spotrebu 
svetiel a áut automaticky reguluje.

Všetky navrhované funkcionality inteligentného verejného osvetlenia sú 
vzhľadom na ich potenciálne významný prínos pre obyvateľov miest a obcí, ako 
aj samosprávu kraja vysoko odporúčané.

VÍZIU ENERGETICKY ÚSPORNÝCH A UDRŽATEĽNÝCH SMART RIEŠENÍ TÝKAJÚCICH 
SA VEREJNÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE TTSK je možné v  dlhodobom horizonte 
dosiahnuť nasledovným vhodným mixom postupov a opatrení:

∙ realizácia budúcich rekonštrukčných prác či výstavba nových stavebných 
objektov s ohľadom na dodržanie tzv. pasívneho štandardu

∙ zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (napr. pokrytím striech 
budov solárnymi panelmi či inštaláciou malých fotovoltaických elektrární na 
strechách priľahlých budov)

∙ inštalácia systému riadeného vetrania s rekuperáciou tepla do jednotlivých 
zariadení v správe kraja

∙ zavedenie energetického manažmentu jednotlivých budov s  využitím 
metódy „smart metering“ za pomoci využívania a predikcií dát zo Smart Grid 
systému 

∙ modernizácia verejného osvetlenia zameraného na nové technológie s 
pridanými hodnotami ich využitia pre občanov, akými sú: integrované 
nabíjacie stanice pre elektromobily, wifi pripojenie, inštalované snímače 
monitorovania kvality ovzdušia (po vzore Barcelony), kamerové vybavenie 
zabezpečujúce bezproblémovú parkovaciu politiku i  bezpečný verejný 
priestor.

zdroj: www.sonda.com

 Víziu mobility budúcnosti aplikovanú v  rámci Trnavského samosprávneho 
kraja môžeme rozdeliť do piatich tematických okruhov vrátane návrhu projektového 
riešenia konkrétnej oblasti. Zameranie na projektové riešenie by malo byť plne v 
kompetencii novovytvoreného gestorského útvaru v  pôsobnosti TTSK, ktorého 
význam a kompetenčný rámec bol popísaný v úvode koncepčného riešenia. 

Zdieľaná elektromobilita v rámci kraja. V rámci tematického okruhu zdieľanej elek-
tromobility by mali byť realizované projektové zámery a projekty zamerané predo-
všetkým na: 

∙ budovanie sietí elektronabíjacích staníc umožňujúcich rýchlonabíjanie elek-
tromobilov naprieč územím kraja, 

∙ vytvorenie podmienok na zavedenie zdieľaných moderných mestských 
elektromobilov v spolupráci aj so súkromným sektorom po vzore zahranič-
ných miest, 
∙ vytvorenie spolupráce so súkromným sektorom s cieľom zdieľania nákladov 
na budovanie potrebnej elektroinfraštruktúry a technického zabezpečenia

Čistá a ekologická verejná osobná doprava:

∙ podpora alternatívnych zdrojov pohonu v rámci VOD na alternatívne formy 
ako LPG, elektrická energia, vodík, 

∙ zvýšenie požiadaviek v rámci verejných obstarávaní na súkromných doprav-
cov v oblasti zvyšovania štandardu pre cestujúcu verejnosť, ako aj požiada-
viek v oblasti produkcie CO₂  - preferencia tzv. „zelených dopravcov“,
∙ realizácia projektov podporujúcich modernizáciu vozového parku jednotli-
vých dopravných podnikov, ako aj samotnú elektrifikáciu MHD
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3.1.2 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE

Súčasťou energetického manažmentu by mala byť taktiež optimalizácia 
nákladov za správu a  prevádzku verejného osvetlenia formou modernizácie 
verejného osvetlenia zameraného na nové technológie znižujúce prevádzkové 
náklady, tepelné emisie a  straty. Keďže Trnavský samosprávny kraj nie je 
prevádzkovateľom verejného osvetlenia, jeho modernizácia by mala smerovať 
predovšetkým do objektov administratívnych budov, školských areálov a  ďalších 
zariadení v správe kraja.

Pre začiatok si ale zadefinujme pojem osvetľovacia sústava, pretože, ak hovoríme o 
verejnom osvetlení, máme na mysli súbor prvkov, ktorý tvoria svietidlá, podporné a 
nosné prvky, elektrický rozvod, rozvádzače a  v  neposlednom rade aj ovládací 
systém. Všeobecne môžeme konštatovať, že vo väčšine prípadov osvetľovacích 
sústav miest a  obcí na území Trnavského samosprávneho kraja sú používané 
svietidlá, ktorých technologická úroveň je dnes už dávno prekonaná a je možné 
ich nahradiť efektívnejšími zdrojmi so zvýšenou kvalitou osvetlenia. Zastaralé 
osvetľovacie sústavy, ktoré sú častokrát na sklonku svojej životnosti sa okrem ich 
nehospodárnej prevádzky vyznačujú aj neefektívnym smerovaním svetelného 
toku či v mnohých prípadoch znečistením polykarbonátových krytov, čím sa opäť 
výrazným spôsobom znižuje ich efektivita. Samozrejme, nájdu sa aj svetlé výnimky, 
prevažne v uliciach krajského a okresných miest, prípadne vybraných obcí, ktorých 
čiastočná modernizácia verejného osvetlenia bola v minulom období podporená 
financovaním z  európskych štrukturálnych a  investičných fondov (napr. Holice, 
Horná Potôň, Červeník, Malženice, Dubovany, Borský Svätý Jur a mnoho ďalších). Tu 
zas vidíme nevýhodu v podobe čiastočného osádzania LED svietidiel v ich nesúrodej 
farbe, kedy studená biela nekorešponduje s  farbou ostatných svietidiel, čím je do 
istej miery narušený vizuálny komfort. V  rámci nami vykonaného prieskumu 
zavádzania moderného a úsporného LED osvetlenia sme sa vo viacerých prípadoch 
stretli aj s  negatívnymi postrehmi občanov v  zmysle rušivého vplyvu zosilnenej 
intenzity nových svetelných zdrojov v nočných hodinách. Daný problém by mal byť 
odstránený práve zavádzaním inteligentných riešení, ktoré si priblížime v ďalšej časti 
tejto podkapitoly.

Ak hovoríme o  modernizácii verejného osvetlenia resp. jeho sústavy, je potrebné 
uvažovať v dvoch technických rovinách. Prvou z nich sú infraštruktúrne investície, 
ktorých cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľnú službu verejnosti v podobe verejného 
osvetlenia a ktoré sú nevyhnutné na udržanie správnej a optimálnej funkčnosti celej 
sústavy verejného osvetlenia. Investície sú v  tomto prípade smerované do 
infraštruktúry osvetľovacej sústavy (stožiare, vedenia, rozvádzače) a modernizácia 
týchto prvkov nepredstavuje zvýšenie energetickej efektívnosti, prípadne je len 

zanedbateľná, avšak napríklad výmena skorodovaných stožiarov, obzvlášť tých  v 
havarijnom stave, za žiarovo zinkované nielen predĺži ich životnosť, ale odvráti taktiež 
stále hroziace riziko pádu stožiaru či zásahu elektrickým prúdom v rámci aktuálne 
nevyhovujúceho technického stavu. Zanedbateľný nie je ani vek podzemných 
káblov, ktorý je zvyčajne zhodný s vekom stožiarov, nakoľko tie boli predmetom 
výstavby v rovnakom období. V  prípade potreby výmeny starých káblov 
podzemného vedenia vysokého napätia sa jednoznačne odporúča aj uloženie 
chráničiek pre budúce zafúknutie optických káblov. Vplyvom poveternostných 
podmienok a  tepelných rozťažností sa častokrát znehodnocuje aj vodivý spoj v 
prípade nadzemných káblových rozvodov, čo ma za následok opakované poruchy 
na sústave verejného osvetlenia, ktorých identifikáciu a odstránenie považujeme za 
ďalšie časové a finančné straty.

To, čo nás bude z  pohľadu zavádzania inteligentných riešení väčšmi zaujímať, je 
druhá skupina investícií zameraných celkovo na zvýšenie energetickej efektívnosti 
(svetelné zdroje, svietidlá, systém riadenia) vrátane využitia tzv. chrbtice 
verejného osvetlenia ako sekundárnej dátovej siete.  

V  prvom kroku je potrebné čo najskôr vymeniť všetky zostávajúce svietidlá s 
ortuťovými výbojkami, nakoľko ortuťové výbojky už v  súčasnosti patria medzi 
najmenej hospodárne svetelné zdroje vo verejnom osvetlení. Prevažná väčšina 
svietidiel s ortuťovými výbojkami je parkového typu, s difúzorom guľového tvaru. 
Tieto svietidlá slúžia na osvetlenie parkových oblastí, námestí a iných spevnených 
plôch, komunikácií pre chodcov a výnimočne aj niektorých komunikácií s 
motorizovanou dopravou. Pri zameraní na ďalší segment svietidiel, kde môžeme 
dosiahnuť významných úspor, je určite výmena všetkých svietidiel so sodíkovými 
výbojkami do 70 W na existujúcich svetelných miestach. Alternatívou pre výmenu 
oboch zastaraných typov osvetlení je moderné LED osvetlenie s  menovitou 
životnosťou až 20 rokov. Pred výmenou svietidiel je zároveň potrebné zvážiť aj 
technický stav jednotlivých oceľových, betónových či dokonca niekde ešte aj 
drevených stožiarov a ich prípadnú výmenu v  zmysle vyššie uvedeného 
infraštruktúrneho opatrenia. Pri eventuálnom inštalovaní nových 
oceľových/pozinkovaných stožiarov treba zvážiť ich umiestnenie a počet tak, aby 
spolu s príkonom a optikou svietidiel vytvorili optimálne rozloženie a využitie 
svetelného toku. V prípade výmeny väčšieho množstva svetelných stožiarov by mala 
ich nová inštalácia podliehať svetelno-technickým meraniam a skúškam za účelom 
lepšieho a efektívnejšieho využitie svetelného toku s menšími stratami.

Neodmysliteľnou súčasťou modernizácie každej osvetľovacej sústavy verejného 
osvetlenia v podmienkach konceptu smart city je jeho adaptívne riadenie. Riadenie 
osvetlenia môže priniesť dodatočné úspory energie obmedzením času svietenia a 

úrovne osvetlenia v súlade s aktuálnymi potrebami. V prvom rade je to čas 
prevádzky osvetlenia, kde čas zapnutia a vypnutia má byť prispôsobený úrovni 
denného svetla (t.j. po západe a pred východom slnka) s ohľadom na úrovne 
osvetlenia vyžadované pre príslušné triedy osvetlenia na základe súčasných 
platných noriem. Druhá rovina adaptívneho riadenia by mala brať v  úvahu 
stmievanie osvetlenia v čase zníženej intenzity premávky. V dnešnej dobe nám už 
trh ponúka mnohé uplatniteľné platformy inštalovania LED osvetlenia  za pomoci 
inteligentného riadenia vďaka zabudovaným snímačom či modulom. Spomedzi 
úspešne etablovaných platforiem spomenieme SEAK (Barcelona, Tel Aviv, Východná 
- SR) alebo napríklad City Touch, ktorého služby využíva aj okresné mesto Hlohovec. 
To v rokoch 2015 až 2018 v rámci modernizácie verejného osvetlenia namontovalo 
2542 LED svietidiel s inteligentným riadiacim systémom, vďaka čomu sa vyšplhala 
úspora elektrickej energie až na viac ako 50 %.

V prípade plne funkčného SEAK online riadenia osvetlenia v meste je potrebné mať 
v existujúcej sieti použité  demodulátory (prijímače) v svietidlách a modulátory 
(vysielače) v elektrických rozvádzačoch. SEAK SMART je spoľahlivý systém riadenia 
osvetlenia, ktorý využíva na komunikáciu existujúce 230 V napájacie vedenie. Okrem 
osvetlenia je riadiaci systém možné prepojiť aj s nabíjačkami pre elektrické vozidlá a 
inými IoT zariadeniami.

Technická infrašturktúra - Vonkajšie osvetlenie

Princíp inteligentného riadenia funguje nasledovne: 

Aby mohlo svietidlo prijímať príkazy zasielané po napájacej sieti, musí každé 
svietidlo obsahovať SEAK demodulátor. Demodulátor je inštalovaný vo vnútri alebo 
na vrchu svietidiel (zásuvka NEMA) a pripojený k ovládaču LED. Riadiaca jednotka 
LUMiMASTER poskytuje vzdialenú správu a zabezpečovanie diagnostických funkcií 
v systéme. Má dve samostatné linky RS485 na komunikáciu s elektromerom a IO 
modulmi. Každá powerline linka, na ktorej sú pripojené svietidlá, musí obsahovať aj 
modulačnú jednotku. V ponuke je niekoľko modelov v závislosti od úrovne max. 
prúdu. V rozvodnej skrini môžu byť kombinované podľa potreby viaceré modulačné 
jednotky. Komplexné inteligentné riadenie verejného osvetlenia prebieha 
prostredníctvom užívateľskej aplikácie StreetLite, ktorú je možné používať v 
cloude. Pre riadenie osvetlenia nie je potrebná žiadna inštalácia, vyžaduje sa len 
webový prehliadač. Pomocou aplikácie je pre užívateľa možné:

∙ definovať logické skupiny svietidiel v rámci celého mesta 

∙ nastavovať harmonogram stmievania podľa určeného času alebo západu a 
východu slnka 

∙ nastavovať úroveň intenzity osvetlenia pre určené mesto individuálne alebo 
po skupinách 

∙ kontrolovať status jednotlivých svietidiel 

∙ získať správy o spotrebe a úsporách

Kombináciou výmeny starých typov svietidiel za nové moderné LED svietidlá s 
využitím ich inteligentného riadenia by sme miestami mohli dosiahnuť úsporu 
elektrickej energie až na úrovni 50 %.

Využívanie platforiem IoT sa dá dnes už využiť na rôznych úrovniach heterogénnych 
objektov, ktoré umožňujú automatizovanie bežných aktivít. Prostredníctvom trans-
formácie bežných aktivít do dát a informácií spolu s prepojením na technológie IoT 
je možné využiť internet na široké poskytovanie služieb prostredníctvom webového 
rozhrania. Možností je neúrekom:  okrem prezentovanej možnosti  verejného osvet-
lenia schopného plynule meniť intenzitu osvetlenia, vedia inteligentné lampy okoloi-
dúcim ponúknuť obsah na stiahnutie alebo online prehliadanie; vybavené sú tiež 
snímačmi na meranie hustoty premávky v prípade počtu chodcov či rôznymi mete-
orologickými senzormi za účelom detekovania nepriaznivej smogovej situácie v 
mestách. Samozrejme, prioritou zostáva primárne šetrenie energie a bezpečnosť 
obyvateľstva. Úspora elektrickej energie sa dosiahne na základe výmeny menej 

efektívnych zdrojov svietenia za úsporné LED zdroje svietenia s možnosťou regulácie 
výkonu jednotlivých svietidiel. Odhaduje sa, že využívanie foriem inteligentného 
osvetlenia dokáže znížiť spotrebu energie na osvetlenie až o 45 %. Konkrétne vyčís-
lenie úspory bude samozrejme závisieť od východiskového technického stavu 
verejného osvetlenia v jednotlivých mestách a obciach na území kraja a špecifiká-
cie ich smart využitia do budúcna. Na druhej strane, paralelná inštalácia bezpeč-
nostných kamier na kritických miestach dokáže preukázateľne zredukovať kriminali-
tu a eliminovať riziko potenciálnych hrozieb v podobe verejných incidentov. Pridaná 
hodnota inteligentných lámp, na ktorú prudko tlačí inovatívna doba 21. storočia, 
spočíva v možnosti ich využitia ako sekundárnej dátovej siete v podobe verejných 
prístupových bodov na wifi pripojenie pre obyvateľov miest a obcí Trnavského 
samosprávneho kraja či vyššie uvádzaného rôznorodého monitorovania – od voľ-
ných parkovací miest (napr. v kombinácii s overeným softvérom ParkDots), kvality 
ovzdušia (napr. EnviTech, Antik), zberu odpadov v  reálnom čase až po celkovú 
dopravnú situáciu na križovatkách ciest. Nespornými výhodami, ktoré hovoria v 
prospech ich viacúrovňového využitia, sú najmä rozsiahla vybudovaná infraštruktúra 
a dostupný monitoring z prehľadnej a bezpečnej vzdialenosti. Umiestnenie kamero-
vých zariadení a ďalších snímačov v značných výškach zaručeným spôsobom elimi-
nuje ich možné poškodenie či odcudzenie.

Budúcnosťou inteligentného verejného osvetlenia v  Trnavskom samosprávnom 
kraji by mali byť aj integrované nabíjacie stanice pre elektromobily. Takýmto šikov-
ným spôsobom by sa opäť vedela využiť všadeprítomná sieť verejného osvetlenia, 
kedy nie je nutné kvôli nabíjačkám rozkopávať celé ulice. Pre technickú ilustráciu si 
opäť pomôžeme inteligentným riešením SEAK, za ktoré boli autori ocenení na 
výstave Urbis Smart City 2018 zlatou medailou za najinovatívnejší produkt. V zásade 
nám toto riešenie ponúka 3 možnosti využívania nabíjačiek: konektor integrovaný 
do stĺpu verejného osvetlenia; samostatný stĺpik (jeden alebo dva konektory) alebo 
inštaláciu nástennej EV nabíjačky.

Nabíjačky pre autá namontované na stĺpoch verejného osvetlenia komunikujú so 
systémom riadenia SEAK SMART CITY a zisťujú dostupnú kapacitu pre nabíjanie 
áut. Počas dňa zostane osvetlenie v uliciach v pohotovostnom režime pod 
elektrickým napätím a celá kapacita je tak k dispozícii pre autá. V noci sa časť 
kapacity použije na svietenie, zvyšok pre autá. Inteligentným stmievaním svetla (v 
časoch a na miestach, kde nie je potrebná 100% intenzita po celú noc) sa ešte viac 
zvyšuje kapacita, ktorú môžeme dodať do vozidiel. Čo je dôležité, systém spotrebu 
svetiel a áut automaticky reguluje.

Všetky navrhované funkcionality inteligentného verejného osvetlenia sú 
vzhľadom na ich potenciálne významný prínos pre obyvateľov miest a obcí, ako 
aj samosprávu kraja vysoko odporúčané.

VÍZIU ENERGETICKY ÚSPORNÝCH A UDRŽATEĽNÝCH SMART RIEŠENÍ TÝKAJÚCICH 
SA VEREJNÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE TTSK je možné v  dlhodobom horizonte 
dosiahnuť nasledovným vhodným mixom postupov a opatrení:

∙ realizácia budúcich rekonštrukčných prác či výstavba nových stavebných 
objektov s ohľadom na dodržanie tzv. pasívneho štandardu

∙ zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (napr. pokrytím striech 
budov solárnymi panelmi či inštaláciou malých fotovoltaických elektrární na 
strechách priľahlých budov)

∙ inštalácia systému riadeného vetrania s rekuperáciou tepla do jednotlivých 
zariadení v správe kraja

∙ zavedenie energetického manažmentu jednotlivých budov s  využitím 
metódy „smart metering“ za pomoci využívania a predikcií dát zo Smart Grid 
systému 

∙ modernizácia verejného osvetlenia zameraného na nové technológie s 
pridanými hodnotami ich využitia pre občanov, akými sú: integrované 
nabíjacie stanice pre elektromobily, wifi pripojenie, inštalované snímače 
monitorovania kvality ovzdušia (po vzore Barcelony), kamerové vybavenie 
zabezpečujúce bezproblémovú parkovaciu politiku i  bezpečný verejný 
priestor.

Inteligentná doprava: 
∙ zavádzanie adaptívneho riadenia svetelných signalizačných zariadení prio-
ritne na najfrekventovanejších križovatkách situovaných predovšetkým na 
vstupoch do miest v rámci kraja, ako aj samotných centrách miest, 
∙ poskytovanie informácií o dostupnosti parkovacích miest v reálnom čase s 
cieľom informovať vodičov už pred vstupom do konkrétnych mestských častí 
prostredníctvom informačných systémov, aplikačného rozhrania, informač-
ných tabúľ a iných využívaných metód, 
∙ vytvorenie informačného systému v  rámci IDS Trnavského kraja, ktorý 
urýchli a zatraktívni VOD predovšetkým v okresných mestách, kde je nápor 
na dopravu najvýraznejší, 
∙ integrácia všetkých dostupných dopravných údajov do jednej aplikačnej 
platformy slúžiacej na podporu a  rozvoj IDS po vzore veľkých európskych 
miest v  spolupráci so všetkými poskytovateľmi verejnej osobnej dopravy v 
rámci kraja

Budovanie infraštruktúry potrebnej pre zavádzanie SMART CITY: 
∙ vytvárane zelených zón, tzv. nulové emisné zóny, 
∙ budovanie prednostných zelených pruhov pre rozvoj elektromobility v mes-
tách, 
∙ budovanie prednostných pruhov pre VOD, 
∙ výstavba B+R, P+R, prestupných terminálov, 
∙ výstavba mobiliáru pre podporu rozvoja cyklistickej dopravy predovšetkým 
na miestach s  vysokou frekvenciou občanov – výstavba parkovacích miest 
pre bicykle, cykloveže v blízkosti železničných a autobusových staníc, veľkých 
zamestnávateľov, 
∙ budovanie a rozvoj cyklotrás so zameraním predovšetkým na mestskú cyk-
lodopravu

Samoriadiaca mobilita: 
∙ vytvorenie stratégie zameranej na prechod a  implementáciu pre pilotné 
typy dopravných prostriedkov v rámci kraja, 
∙ podpora skúšobných iniciatív so zámerom získavania potrebných údajov 
pre budúcu implementáciu, 
∙ vytvorenie spolupráce so súkromným sektorom so zameraním na verejnú 
osobnú dopravu a  akademickými inštitúciami v  procese prípravy a  tvorby 
stratégie, ako aj samotnej implementácie projektov
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3.1.2 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE

Súčasťou energetického manažmentu by mala byť taktiež optimalizácia 
nákladov za správu a  prevádzku verejného osvetlenia formou modernizácie 
verejného osvetlenia zameraného na nové technológie znižujúce prevádzkové 
náklady, tepelné emisie a  straty. Keďže Trnavský samosprávny kraj nie je 
prevádzkovateľom verejného osvetlenia, jeho modernizácia by mala smerovať 
predovšetkým do objektov administratívnych budov, školských areálov a  ďalších 
zariadení v správe kraja.

Pre začiatok si ale zadefinujme pojem osvetľovacia sústava, pretože, ak hovoríme o 
verejnom osvetlení, máme na mysli súbor prvkov, ktorý tvoria svietidlá, podporné a 
nosné prvky, elektrický rozvod, rozvádzače a  v  neposlednom rade aj ovládací 
systém. Všeobecne môžeme konštatovať, že vo väčšine prípadov osvetľovacích 
sústav miest a  obcí na území Trnavského samosprávneho kraja sú používané 
svietidlá, ktorých technologická úroveň je dnes už dávno prekonaná a je možné 
ich nahradiť efektívnejšími zdrojmi so zvýšenou kvalitou osvetlenia. Zastaralé 
osvetľovacie sústavy, ktoré sú častokrát na sklonku svojej životnosti sa okrem ich 
nehospodárnej prevádzky vyznačujú aj neefektívnym smerovaním svetelného 
toku či v mnohých prípadoch znečistením polykarbonátových krytov, čím sa opäť 
výrazným spôsobom znižuje ich efektivita. Samozrejme, nájdu sa aj svetlé výnimky, 
prevažne v uliciach krajského a okresných miest, prípadne vybraných obcí, ktorých 
čiastočná modernizácia verejného osvetlenia bola v minulom období podporená 
financovaním z  európskych štrukturálnych a  investičných fondov (napr. Holice, 
Horná Potôň, Červeník, Malženice, Dubovany, Borský Svätý Jur a mnoho ďalších). Tu 
zas vidíme nevýhodu v podobe čiastočného osádzania LED svietidiel v ich nesúrodej 
farbe, kedy studená biela nekorešponduje s  farbou ostatných svietidiel, čím je do 
istej miery narušený vizuálny komfort. V  rámci nami vykonaného prieskumu 
zavádzania moderného a úsporného LED osvetlenia sme sa vo viacerých prípadoch 
stretli aj s  negatívnymi postrehmi občanov v  zmysle rušivého vplyvu zosilnenej 
intenzity nových svetelných zdrojov v nočných hodinách. Daný problém by mal byť 
odstránený práve zavádzaním inteligentných riešení, ktoré si priblížime v ďalšej časti 
tejto podkapitoly.

Ak hovoríme o  modernizácii verejného osvetlenia resp. jeho sústavy, je potrebné 
uvažovať v dvoch technických rovinách. Prvou z nich sú infraštruktúrne investície, 
ktorých cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľnú službu verejnosti v podobe verejného 
osvetlenia a ktoré sú nevyhnutné na udržanie správnej a optimálnej funkčnosti celej 
sústavy verejného osvetlenia. Investície sú v  tomto prípade smerované do 
infraštruktúry osvetľovacej sústavy (stožiare, vedenia, rozvádzače) a modernizácia 
týchto prvkov nepredstavuje zvýšenie energetickej efektívnosti, prípadne je len 

zanedbateľná, avšak napríklad výmena skorodovaných stožiarov, obzvlášť tých  v 
havarijnom stave, za žiarovo zinkované nielen predĺži ich životnosť, ale odvráti taktiež 
stále hroziace riziko pádu stožiaru či zásahu elektrickým prúdom v rámci aktuálne 
nevyhovujúceho technického stavu. Zanedbateľný nie je ani vek podzemných 
káblov, ktorý je zvyčajne zhodný s vekom stožiarov, nakoľko tie boli predmetom 
výstavby v rovnakom období. V  prípade potreby výmeny starých káblov 
podzemného vedenia vysokého napätia sa jednoznačne odporúča aj uloženie 
chráničiek pre budúce zafúknutie optických káblov. Vplyvom poveternostných 
podmienok a  tepelných rozťažností sa častokrát znehodnocuje aj vodivý spoj v 
prípade nadzemných káblových rozvodov, čo ma za následok opakované poruchy 
na sústave verejného osvetlenia, ktorých identifikáciu a odstránenie považujeme za 
ďalšie časové a finančné straty.

To, čo nás bude z  pohľadu zavádzania inteligentných riešení väčšmi zaujímať, je 
druhá skupina investícií zameraných celkovo na zvýšenie energetickej efektívnosti 
(svetelné zdroje, svietidlá, systém riadenia) vrátane využitia tzv. chrbtice 
verejného osvetlenia ako sekundárnej dátovej siete.  

V  prvom kroku je potrebné čo najskôr vymeniť všetky zostávajúce svietidlá s 
ortuťovými výbojkami, nakoľko ortuťové výbojky už v  súčasnosti patria medzi 
najmenej hospodárne svetelné zdroje vo verejnom osvetlení. Prevažná väčšina 
svietidiel s ortuťovými výbojkami je parkového typu, s difúzorom guľového tvaru. 
Tieto svietidlá slúžia na osvetlenie parkových oblastí, námestí a iných spevnených 
plôch, komunikácií pre chodcov a výnimočne aj niektorých komunikácií s 
motorizovanou dopravou. Pri zameraní na ďalší segment svietidiel, kde môžeme 
dosiahnuť významných úspor, je určite výmena všetkých svietidiel so sodíkovými 
výbojkami do 70 W na existujúcich svetelných miestach. Alternatívou pre výmenu 
oboch zastaraných typov osvetlení je moderné LED osvetlenie s  menovitou 
životnosťou až 20 rokov. Pred výmenou svietidiel je zároveň potrebné zvážiť aj 
technický stav jednotlivých oceľových, betónových či dokonca niekde ešte aj 
drevených stožiarov a ich prípadnú výmenu v  zmysle vyššie uvedeného 
infraštruktúrneho opatrenia. Pri eventuálnom inštalovaní nových 
oceľových/pozinkovaných stožiarov treba zvážiť ich umiestnenie a počet tak, aby 
spolu s príkonom a optikou svietidiel vytvorili optimálne rozloženie a využitie 
svetelného toku. V prípade výmeny väčšieho množstva svetelných stožiarov by mala 
ich nová inštalácia podliehať svetelno-technickým meraniam a skúškam za účelom 
lepšieho a efektívnejšieho využitie svetelného toku s menšími stratami.

Neodmysliteľnou súčasťou modernizácie každej osvetľovacej sústavy verejného 
osvetlenia v podmienkach konceptu smart city je jeho adaptívne riadenie. Riadenie 
osvetlenia môže priniesť dodatočné úspory energie obmedzením času svietenia a 

úrovne osvetlenia v súlade s aktuálnymi potrebami. V prvom rade je to čas 
prevádzky osvetlenia, kde čas zapnutia a vypnutia má byť prispôsobený úrovni 
denného svetla (t.j. po západe a pred východom slnka) s ohľadom na úrovne 
osvetlenia vyžadované pre príslušné triedy osvetlenia na základe súčasných 
platných noriem. Druhá rovina adaptívneho riadenia by mala brať v  úvahu 
stmievanie osvetlenia v čase zníženej intenzity premávky. V dnešnej dobe nám už 
trh ponúka mnohé uplatniteľné platformy inštalovania LED osvetlenia  za pomoci 
inteligentného riadenia vďaka zabudovaným snímačom či modulom. Spomedzi 
úspešne etablovaných platforiem spomenieme SEAK (Barcelona, Tel Aviv, Východná 
- SR) alebo napríklad City Touch, ktorého služby využíva aj okresné mesto Hlohovec. 
To v rokoch 2015 až 2018 v rámci modernizácie verejného osvetlenia namontovalo 
2542 LED svietidiel s inteligentným riadiacim systémom, vďaka čomu sa vyšplhala 
úspora elektrickej energie až na viac ako 50 %.

V prípade plne funkčného SEAK online riadenia osvetlenia v meste je potrebné mať 
v existujúcej sieti použité  demodulátory (prijímače) v svietidlách a modulátory 
(vysielače) v elektrických rozvádzačoch. SEAK SMART je spoľahlivý systém riadenia 
osvetlenia, ktorý využíva na komunikáciu existujúce 230 V napájacie vedenie. Okrem 
osvetlenia je riadiaci systém možné prepojiť aj s nabíjačkami pre elektrické vozidlá a 
inými IoT zariadeniami.

Technická infrašturktúra - Vonkajšie osvetlenie

Princíp inteligentného riadenia funguje nasledovne: 

Aby mohlo svietidlo prijímať príkazy zasielané po napájacej sieti, musí každé 
svietidlo obsahovať SEAK demodulátor. Demodulátor je inštalovaný vo vnútri alebo 
na vrchu svietidiel (zásuvka NEMA) a pripojený k ovládaču LED. Riadiaca jednotka 
LUMiMASTER poskytuje vzdialenú správu a zabezpečovanie diagnostických funkcií 
v systéme. Má dve samostatné linky RS485 na komunikáciu s elektromerom a IO 
modulmi. Každá powerline linka, na ktorej sú pripojené svietidlá, musí obsahovať aj 
modulačnú jednotku. V ponuke je niekoľko modelov v závislosti od úrovne max. 
prúdu. V rozvodnej skrini môžu byť kombinované podľa potreby viaceré modulačné 
jednotky. Komplexné inteligentné riadenie verejného osvetlenia prebieha 
prostredníctvom užívateľskej aplikácie StreetLite, ktorú je možné používať v 
cloude. Pre riadenie osvetlenia nie je potrebná žiadna inštalácia, vyžaduje sa len 
webový prehliadač. Pomocou aplikácie je pre užívateľa možné:

∙ definovať logické skupiny svietidiel v rámci celého mesta 

∙ nastavovať harmonogram stmievania podľa určeného času alebo západu a 
východu slnka 

∙ nastavovať úroveň intenzity osvetlenia pre určené mesto individuálne alebo 
po skupinách 

∙ kontrolovať status jednotlivých svietidiel 

∙ získať správy o spotrebe a úsporách

Kombináciou výmeny starých typov svietidiel za nové moderné LED svietidlá s 
využitím ich inteligentného riadenia by sme miestami mohli dosiahnuť úsporu 
elektrickej energie až na úrovni 50 %.

Využívanie platforiem IoT sa dá dnes už využiť na rôznych úrovniach heterogénnych 
objektov, ktoré umožňujú automatizovanie bežných aktivít. Prostredníctvom trans-
formácie bežných aktivít do dát a informácií spolu s prepojením na technológie IoT 
je možné využiť internet na široké poskytovanie služieb prostredníctvom webového 
rozhrania. Možností je neúrekom:  okrem prezentovanej možnosti  verejného osvet-
lenia schopného plynule meniť intenzitu osvetlenia, vedia inteligentné lampy okoloi-
dúcim ponúknuť obsah na stiahnutie alebo online prehliadanie; vybavené sú tiež 
snímačmi na meranie hustoty premávky v prípade počtu chodcov či rôznymi mete-
orologickými senzormi za účelom detekovania nepriaznivej smogovej situácie v 
mestách. Samozrejme, prioritou zostáva primárne šetrenie energie a bezpečnosť 
obyvateľstva. Úspora elektrickej energie sa dosiahne na základe výmeny menej 

efektívnych zdrojov svietenia za úsporné LED zdroje svietenia s možnosťou regulácie 
výkonu jednotlivých svietidiel. Odhaduje sa, že využívanie foriem inteligentného 
osvetlenia dokáže znížiť spotrebu energie na osvetlenie až o 45 %. Konkrétne vyčís-
lenie úspory bude samozrejme závisieť od východiskového technického stavu 
verejného osvetlenia v jednotlivých mestách a obciach na území kraja a špecifiká-
cie ich smart využitia do budúcna. Na druhej strane, paralelná inštalácia bezpeč-
nostných kamier na kritických miestach dokáže preukázateľne zredukovať kriminali-
tu a eliminovať riziko potenciálnych hrozieb v podobe verejných incidentov. Pridaná 
hodnota inteligentných lámp, na ktorú prudko tlačí inovatívna doba 21. storočia, 
spočíva v možnosti ich využitia ako sekundárnej dátovej siete v podobe verejných 
prístupových bodov na wifi pripojenie pre obyvateľov miest a obcí Trnavského 
samosprávneho kraja či vyššie uvádzaného rôznorodého monitorovania – od voľ-
ných parkovací miest (napr. v kombinácii s overeným softvérom ParkDots), kvality 
ovzdušia (napr. EnviTech, Antik), zberu odpadov v  reálnom čase až po celkovú 
dopravnú situáciu na križovatkách ciest. Nespornými výhodami, ktoré hovoria v 
prospech ich viacúrovňového využitia, sú najmä rozsiahla vybudovaná infraštruktúra 
a dostupný monitoring z prehľadnej a bezpečnej vzdialenosti. Umiestnenie kamero-
vých zariadení a ďalších snímačov v značných výškach zaručeným spôsobom elimi-
nuje ich možné poškodenie či odcudzenie.

Budúcnosťou inteligentného verejného osvetlenia v  Trnavskom samosprávnom 
kraji by mali byť aj integrované nabíjacie stanice pre elektromobily. Takýmto šikov-
ným spôsobom by sa opäť vedela využiť všadeprítomná sieť verejného osvetlenia, 
kedy nie je nutné kvôli nabíjačkám rozkopávať celé ulice. Pre technickú ilustráciu si 
opäť pomôžeme inteligentným riešením SEAK, za ktoré boli autori ocenení na 
výstave Urbis Smart City 2018 zlatou medailou za najinovatívnejší produkt. V zásade 
nám toto riešenie ponúka 3 možnosti využívania nabíjačiek: konektor integrovaný 
do stĺpu verejného osvetlenia; samostatný stĺpik (jeden alebo dva konektory) alebo 
inštaláciu nástennej EV nabíjačky.

Nabíjačky pre autá namontované na stĺpoch verejného osvetlenia komunikujú so 
systémom riadenia SEAK SMART CITY a zisťujú dostupnú kapacitu pre nabíjanie 
áut. Počas dňa zostane osvetlenie v uliciach v pohotovostnom režime pod 
elektrickým napätím a celá kapacita je tak k dispozícii pre autá. V noci sa časť 
kapacity použije na svietenie, zvyšok pre autá. Inteligentným stmievaním svetla (v 
časoch a na miestach, kde nie je potrebná 100% intenzita po celú noc) sa ešte viac 
zvyšuje kapacita, ktorú môžeme dodať do vozidiel. Čo je dôležité, systém spotrebu 
svetiel a áut automaticky reguluje.

Všetky navrhované funkcionality inteligentného verejného osvetlenia sú 
vzhľadom na ich potenciálne významný prínos pre obyvateľov miest a obcí, ako 
aj samosprávu kraja vysoko odporúčané.

VÍZIU ENERGETICKY ÚSPORNÝCH A UDRŽATEĽNÝCH SMART RIEŠENÍ TÝKAJÚCICH 
SA VEREJNÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE TTSK je možné v  dlhodobom horizonte 
dosiahnuť nasledovným vhodným mixom postupov a opatrení:

∙ realizácia budúcich rekonštrukčných prác či výstavba nových stavebných 
objektov s ohľadom na dodržanie tzv. pasívneho štandardu

∙ zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (napr. pokrytím striech 
budov solárnymi panelmi či inštaláciou malých fotovoltaických elektrární na 
strechách priľahlých budov)

∙ inštalácia systému riadeného vetrania s rekuperáciou tepla do jednotlivých 
zariadení v správe kraja

∙ zavedenie energetického manažmentu jednotlivých budov s  využitím 
metódy „smart metering“ za pomoci využívania a predikcií dát zo Smart Grid 
systému 

∙ modernizácia verejného osvetlenia zameraného na nové technológie s 
pridanými hodnotami ich využitia pre občanov, akými sú: integrované 
nabíjacie stanice pre elektromobily, wifi pripojenie, inštalované snímače 
monitorovania kvality ovzdušia (po vzore Barcelony), kamerové vybavenie 
zabezpečujúce bezproblémovú parkovaciu politiku i  bezpečný verejný 
priestor.

V  rámci VOD so zameraním na koncepčné riešenia zavádzania Smart prvkov v 
podmienkach TTSK s prepojením na gestorský útvar TTSK je potrebné a nutné sa 
zamerať predovšetkým na oblasť plánovania trasy jednotlivých prvkov VOD s 
cieľom dosiahnutia ich prepojenosti v  zmysle požiadaviek obyvateľstva a 
transferových prúdov. Dôraz musí byť kladený na predikciu riadenia a  robotiky 
zahustenia taktu dopravy v  zmysle každodenných požiadaviek. V  súčasnosti je 
nedostatočné rozdelenie grafikonov VOD na pracovné dni a  sviatky a  dni 
pracovného pokoja. Situácia a  zavádzanie smart riešení musí byť založené na 
predikcii riadenia a  plánovania založenej na dostatočných vstupných údajoch. 
Zahustenie taktu musí vychádzať z každodenných potrieb obyvateľstva. Ďalšou z 
otázok je zavádzanie vnútornej zónovosti jednotlivých spojov VOD po vzore 
zahraničných veľkomiest.

Preferenciu VOD, čím sa dosiahne zvýšenie jej atraktivity, je možné docieliť 
zavádzaním premenlivého dopravného značenia, ktorého cieľom bude 
uprednostňovanie VOD a  jej prioritizácia. Prioritou TTSK musí byť vytvorenie 
podmienok, ktoré zrýchlia a zefektívnia verejnú osobnú dopravu ako nosný celok 
dopravného systému. Využívanie verejnej osobnej dopravy na každodennej báze 
nesmie byť hanbou, musí taktiež spĺňať funkcie spoľahlivosti, rýchlosti a komfortu. 

Verejná osobná doprava v súčasnosti zažíva nepriaznivé obdobie, čo sa vo výraznej 
miere bude prejavovať ešte dlhé obdobie. Nepriaznivá situácia vyvolaná ochorením 
COVID -19 dostáva VOD na úroveň z pred niekoľkých rokov. Dopravcovia bojujú o 
každého cestujúceho a krok po kroku si získavajú cestujúcich na úkor individuálnej 
osobnej dopravy. Pandemická situácia vytvára tlak na dopravcov, s  cieľom 
zabezpečenia bezpečnej prevádzky. Hneď po vypuknutí celosvetovej pandemickej 
situácie bolo maximálnou prioritou všetkých prevádzkovateľov verejnej osobnej 
prepravy zabezpečiť bezpečnosť cestujúcej verejnosti bez ohľadu na ekonomické a 
prevádzkové dopady v zmysle zásady „zdravie je najvyššou prioritou“. Pozornosť 
dopravcov je sústredená na dôslednú mechanickú dezinfekciu všetkých povrchov, 
ktoré prichádzajú do styku s cestujúcimi a tiež pravidelnú dezinfekciu v strediskách 
údržby s prenosnými rozprašovačmi, ktoré aplikujú dezinfekčný prostriedok v celom 
objeme vozidiel. Všetky opatrenia sú mimoriadne náročné z pohľadu nárokov na 
personál. Nielen s ohľadom na potreby zabezpečenia dostatočného počtu, ale 
najmä s  ohľadom na precíznosť aplikácie dezinfekčných prostriedkov na všetky 
povrchy. V časoch najhoršej pandemickej situácie bolo práve množstvo týchto 
zamestnancov vyradených z pracovného procesu z dôvodov karanténnych opatrení 
ich samotných alebo rodinných príslušníkov. Všetky tieto skutočnosti znamenajú z 
pohľadu dopravcu obrovské dodatočné náklady a niekedy nedostatok personálu na 
hygienickú údržbu aj nemožnosť vypravenia dostatočného počtu virologicky 

bezpečných vozidiel do prevádzky. Ďalším podstatným rozmerom je efektivita a 
precíznosť týchto rutinných prác. Z povahy týchto činností je zrejme akési 
„poľavovanie“ v ostražitosti a dôslednosti pri dlhodobom výkone prirodzené, čo ale 
následne vytvára potencionálne epidemiologické riziko. Väčšina dopravcov 
zabezpečuje osobitné kontrolné mechanizmy a dohľad nad výkonom dezinfekcie, 
čo ešte zvyšuje personálnu, ale najmä finančnú náročnosť prevádzky osobnej 
železničnej dopravy.

Riešenie aktuálnej situácie s  presahom na oblasť VOD je vo využívaní 
najmodernejších IKT a  robotizácie po vzore predovšetkým ázijských a západných 
veľmocí. Cieľom do budúcna musí byť prevádzkovanie virologicky bezpečných 
vozidiel za pomoci využívania robotických postrekovacích a  dezinfekčných 
mechanizmov založených na báze ozónu či germicídnej sterilizácie priestorov 
vozidiel. Do popredia sa dostávajú taktiež robotické systémy zabezpečujúce 
aplikáciu dezinfekčných roztokov bez prítomnosti a  potreby zásahu ľudského 
faktoru. Úlohou gestorského útvaru by malo byť prepojenie a vytvorenie podmienok 
pre spoluprácu v  rámci akademického sektora zabezpečujúceho technické 
vyhotovenie a  riešenie so zameraním sa na požiadavky jednotlivých dopravcov, 
súkromného sektora zastupujúceho dodávky dielov a  servis využívaných 
technológií, ako aj samotné softvérové riešenie a v neposlednom rade zástupcov 
dopravcov zabezpečujúcich VOD na území TTSK.
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3.1.2 INTELIGENTNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE

Súčasťou energetického manažmentu by mala byť taktiež optimalizácia 
nákladov za správu a  prevádzku verejného osvetlenia formou modernizácie 
verejného osvetlenia zameraného na nové technológie znižujúce prevádzkové 
náklady, tepelné emisie a  straty. Keďže Trnavský samosprávny kraj nie je 
prevádzkovateľom verejného osvetlenia, jeho modernizácia by mala smerovať 
predovšetkým do objektov administratívnych budov, školských areálov a  ďalších 
zariadení v správe kraja.

Pre začiatok si ale zadefinujme pojem osvetľovacia sústava, pretože, ak hovoríme o 
verejnom osvetlení, máme na mysli súbor prvkov, ktorý tvoria svietidlá, podporné a 
nosné prvky, elektrický rozvod, rozvádzače a  v  neposlednom rade aj ovládací 
systém. Všeobecne môžeme konštatovať, že vo väčšine prípadov osvetľovacích 
sústav miest a  obcí na území Trnavského samosprávneho kraja sú používané 
svietidlá, ktorých technologická úroveň je dnes už dávno prekonaná a je možné 
ich nahradiť efektívnejšími zdrojmi so zvýšenou kvalitou osvetlenia. Zastaralé 
osvetľovacie sústavy, ktoré sú častokrát na sklonku svojej životnosti sa okrem ich 
nehospodárnej prevádzky vyznačujú aj neefektívnym smerovaním svetelného 
toku či v mnohých prípadoch znečistením polykarbonátových krytov, čím sa opäť 
výrazným spôsobom znižuje ich efektivita. Samozrejme, nájdu sa aj svetlé výnimky, 
prevažne v uliciach krajského a okresných miest, prípadne vybraných obcí, ktorých 
čiastočná modernizácia verejného osvetlenia bola v minulom období podporená 
financovaním z  európskych štrukturálnych a  investičných fondov (napr. Holice, 
Horná Potôň, Červeník, Malženice, Dubovany, Borský Svätý Jur a mnoho ďalších). Tu 
zas vidíme nevýhodu v podobe čiastočného osádzania LED svietidiel v ich nesúrodej 
farbe, kedy studená biela nekorešponduje s  farbou ostatných svietidiel, čím je do 
istej miery narušený vizuálny komfort. V  rámci nami vykonaného prieskumu 
zavádzania moderného a úsporného LED osvetlenia sme sa vo viacerých prípadoch 
stretli aj s  negatívnymi postrehmi občanov v  zmysle rušivého vplyvu zosilnenej 
intenzity nových svetelných zdrojov v nočných hodinách. Daný problém by mal byť 
odstránený práve zavádzaním inteligentných riešení, ktoré si priblížime v ďalšej časti 
tejto podkapitoly.

Ak hovoríme o  modernizácii verejného osvetlenia resp. jeho sústavy, je potrebné 
uvažovať v dvoch technických rovinách. Prvou z nich sú infraštruktúrne investície, 
ktorých cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľnú službu verejnosti v podobe verejného 
osvetlenia a ktoré sú nevyhnutné na udržanie správnej a optimálnej funkčnosti celej 
sústavy verejného osvetlenia. Investície sú v  tomto prípade smerované do 
infraštruktúry osvetľovacej sústavy (stožiare, vedenia, rozvádzače) a modernizácia 
týchto prvkov nepredstavuje zvýšenie energetickej efektívnosti, prípadne je len 

zanedbateľná, avšak napríklad výmena skorodovaných stožiarov, obzvlášť tých  v 
havarijnom stave, za žiarovo zinkované nielen predĺži ich životnosť, ale odvráti taktiež 
stále hroziace riziko pádu stožiaru či zásahu elektrickým prúdom v rámci aktuálne 
nevyhovujúceho technického stavu. Zanedbateľný nie je ani vek podzemných 
káblov, ktorý je zvyčajne zhodný s vekom stožiarov, nakoľko tie boli predmetom 
výstavby v rovnakom období. V  prípade potreby výmeny starých káblov 
podzemného vedenia vysokého napätia sa jednoznačne odporúča aj uloženie 
chráničiek pre budúce zafúknutie optických káblov. Vplyvom poveternostných 
podmienok a  tepelných rozťažností sa častokrát znehodnocuje aj vodivý spoj v 
prípade nadzemných káblových rozvodov, čo ma za následok opakované poruchy 
na sústave verejného osvetlenia, ktorých identifikáciu a odstránenie považujeme za 
ďalšie časové a finančné straty.

To, čo nás bude z  pohľadu zavádzania inteligentných riešení väčšmi zaujímať, je 
druhá skupina investícií zameraných celkovo na zvýšenie energetickej efektívnosti 
(svetelné zdroje, svietidlá, systém riadenia) vrátane využitia tzv. chrbtice 
verejného osvetlenia ako sekundárnej dátovej siete.  

V  prvom kroku je potrebné čo najskôr vymeniť všetky zostávajúce svietidlá s 
ortuťovými výbojkami, nakoľko ortuťové výbojky už v  súčasnosti patria medzi 
najmenej hospodárne svetelné zdroje vo verejnom osvetlení. Prevažná väčšina 
svietidiel s ortuťovými výbojkami je parkového typu, s difúzorom guľového tvaru. 
Tieto svietidlá slúžia na osvetlenie parkových oblastí, námestí a iných spevnených 
plôch, komunikácií pre chodcov a výnimočne aj niektorých komunikácií s 
motorizovanou dopravou. Pri zameraní na ďalší segment svietidiel, kde môžeme 
dosiahnuť významných úspor, je určite výmena všetkých svietidiel so sodíkovými 
výbojkami do 70 W na existujúcich svetelných miestach. Alternatívou pre výmenu 
oboch zastaraných typov osvetlení je moderné LED osvetlenie s  menovitou 
životnosťou až 20 rokov. Pred výmenou svietidiel je zároveň potrebné zvážiť aj 
technický stav jednotlivých oceľových, betónových či dokonca niekde ešte aj 
drevených stožiarov a ich prípadnú výmenu v  zmysle vyššie uvedeného 
infraštruktúrneho opatrenia. Pri eventuálnom inštalovaní nových 
oceľových/pozinkovaných stožiarov treba zvážiť ich umiestnenie a počet tak, aby 
spolu s príkonom a optikou svietidiel vytvorili optimálne rozloženie a využitie 
svetelného toku. V prípade výmeny väčšieho množstva svetelných stožiarov by mala 
ich nová inštalácia podliehať svetelno-technickým meraniam a skúškam za účelom 
lepšieho a efektívnejšieho využitie svetelného toku s menšími stratami.

Neodmysliteľnou súčasťou modernizácie každej osvetľovacej sústavy verejného 
osvetlenia v podmienkach konceptu smart city je jeho adaptívne riadenie. Riadenie 
osvetlenia môže priniesť dodatočné úspory energie obmedzením času svietenia a 

úrovne osvetlenia v súlade s aktuálnymi potrebami. V prvom rade je to čas 
prevádzky osvetlenia, kde čas zapnutia a vypnutia má byť prispôsobený úrovni 
denného svetla (t.j. po západe a pred východom slnka) s ohľadom na úrovne 
osvetlenia vyžadované pre príslušné triedy osvetlenia na základe súčasných 
platných noriem. Druhá rovina adaptívneho riadenia by mala brať v  úvahu 
stmievanie osvetlenia v čase zníženej intenzity premávky. V dnešnej dobe nám už 
trh ponúka mnohé uplatniteľné platformy inštalovania LED osvetlenia  za pomoci 
inteligentného riadenia vďaka zabudovaným snímačom či modulom. Spomedzi 
úspešne etablovaných platforiem spomenieme SEAK (Barcelona, Tel Aviv, Východná 
- SR) alebo napríklad City Touch, ktorého služby využíva aj okresné mesto Hlohovec. 
To v rokoch 2015 až 2018 v rámci modernizácie verejného osvetlenia namontovalo 
2542 LED svietidiel s inteligentným riadiacim systémom, vďaka čomu sa vyšplhala 
úspora elektrickej energie až na viac ako 50 %.

V prípade plne funkčného SEAK online riadenia osvetlenia v meste je potrebné mať 
v existujúcej sieti použité  demodulátory (prijímače) v svietidlách a modulátory 
(vysielače) v elektrických rozvádzačoch. SEAK SMART je spoľahlivý systém riadenia 
osvetlenia, ktorý využíva na komunikáciu existujúce 230 V napájacie vedenie. Okrem 
osvetlenia je riadiaci systém možné prepojiť aj s nabíjačkami pre elektrické vozidlá a 
inými IoT zariadeniami.

Technická infrašturktúra - Vonkajšie osvetlenie

Princíp inteligentného riadenia funguje nasledovne: 

Aby mohlo svietidlo prijímať príkazy zasielané po napájacej sieti, musí každé 
svietidlo obsahovať SEAK demodulátor. Demodulátor je inštalovaný vo vnútri alebo 
na vrchu svietidiel (zásuvka NEMA) a pripojený k ovládaču LED. Riadiaca jednotka 
LUMiMASTER poskytuje vzdialenú správu a zabezpečovanie diagnostických funkcií 
v systéme. Má dve samostatné linky RS485 na komunikáciu s elektromerom a IO 
modulmi. Každá powerline linka, na ktorej sú pripojené svietidlá, musí obsahovať aj 
modulačnú jednotku. V ponuke je niekoľko modelov v závislosti od úrovne max. 
prúdu. V rozvodnej skrini môžu byť kombinované podľa potreby viaceré modulačné 
jednotky. Komplexné inteligentné riadenie verejného osvetlenia prebieha 
prostredníctvom užívateľskej aplikácie StreetLite, ktorú je možné používať v 
cloude. Pre riadenie osvetlenia nie je potrebná žiadna inštalácia, vyžaduje sa len 
webový prehliadač. Pomocou aplikácie je pre užívateľa možné:

∙ definovať logické skupiny svietidiel v rámci celého mesta 

∙ nastavovať harmonogram stmievania podľa určeného času alebo západu a 
východu slnka 

∙ nastavovať úroveň intenzity osvetlenia pre určené mesto individuálne alebo 
po skupinách 

∙ kontrolovať status jednotlivých svietidiel 

∙ získať správy o spotrebe a úsporách

Kombináciou výmeny starých typov svietidiel za nové moderné LED svietidlá s 
využitím ich inteligentného riadenia by sme miestami mohli dosiahnuť úsporu 
elektrickej energie až na úrovni 50 %.

Využívanie platforiem IoT sa dá dnes už využiť na rôznych úrovniach heterogénnych 
objektov, ktoré umožňujú automatizovanie bežných aktivít. Prostredníctvom trans-
formácie bežných aktivít do dát a informácií spolu s prepojením na technológie IoT 
je možné využiť internet na široké poskytovanie služieb prostredníctvom webového 
rozhrania. Možností je neúrekom:  okrem prezentovanej možnosti  verejného osvet-
lenia schopného plynule meniť intenzitu osvetlenia, vedia inteligentné lampy okoloi-
dúcim ponúknuť obsah na stiahnutie alebo online prehliadanie; vybavené sú tiež 
snímačmi na meranie hustoty premávky v prípade počtu chodcov či rôznymi mete-
orologickými senzormi za účelom detekovania nepriaznivej smogovej situácie v 
mestách. Samozrejme, prioritou zostáva primárne šetrenie energie a bezpečnosť 
obyvateľstva. Úspora elektrickej energie sa dosiahne na základe výmeny menej 

efektívnych zdrojov svietenia za úsporné LED zdroje svietenia s možnosťou regulácie 
výkonu jednotlivých svietidiel. Odhaduje sa, že využívanie foriem inteligentného 
osvetlenia dokáže znížiť spotrebu energie na osvetlenie až o 45 %. Konkrétne vyčís-
lenie úspory bude samozrejme závisieť od východiskového technického stavu 
verejného osvetlenia v jednotlivých mestách a obciach na území kraja a špecifiká-
cie ich smart využitia do budúcna. Na druhej strane, paralelná inštalácia bezpeč-
nostných kamier na kritických miestach dokáže preukázateľne zredukovať kriminali-
tu a eliminovať riziko potenciálnych hrozieb v podobe verejných incidentov. Pridaná 
hodnota inteligentných lámp, na ktorú prudko tlačí inovatívna doba 21. storočia, 
spočíva v možnosti ich využitia ako sekundárnej dátovej siete v podobe verejných 
prístupových bodov na wifi pripojenie pre obyvateľov miest a obcí Trnavského 
samosprávneho kraja či vyššie uvádzaného rôznorodého monitorovania – od voľ-
ných parkovací miest (napr. v kombinácii s overeným softvérom ParkDots), kvality 
ovzdušia (napr. EnviTech, Antik), zberu odpadov v  reálnom čase až po celkovú 
dopravnú situáciu na križovatkách ciest. Nespornými výhodami, ktoré hovoria v 
prospech ich viacúrovňového využitia, sú najmä rozsiahla vybudovaná infraštruktúra 
a dostupný monitoring z prehľadnej a bezpečnej vzdialenosti. Umiestnenie kamero-
vých zariadení a ďalších snímačov v značných výškach zaručeným spôsobom elimi-
nuje ich možné poškodenie či odcudzenie.

Budúcnosťou inteligentného verejného osvetlenia v  Trnavskom samosprávnom 
kraji by mali byť aj integrované nabíjacie stanice pre elektromobily. Takýmto šikov-
ným spôsobom by sa opäť vedela využiť všadeprítomná sieť verejného osvetlenia, 
kedy nie je nutné kvôli nabíjačkám rozkopávať celé ulice. Pre technickú ilustráciu si 
opäť pomôžeme inteligentným riešením SEAK, za ktoré boli autori ocenení na 
výstave Urbis Smart City 2018 zlatou medailou za najinovatívnejší produkt. V zásade 
nám toto riešenie ponúka 3 možnosti využívania nabíjačiek: konektor integrovaný 
do stĺpu verejného osvetlenia; samostatný stĺpik (jeden alebo dva konektory) alebo 
inštaláciu nástennej EV nabíjačky.

Nabíjačky pre autá namontované na stĺpoch verejného osvetlenia komunikujú so 
systémom riadenia SEAK SMART CITY a zisťujú dostupnú kapacitu pre nabíjanie 
áut. Počas dňa zostane osvetlenie v uliciach v pohotovostnom režime pod 
elektrickým napätím a celá kapacita je tak k dispozícii pre autá. V noci sa časť 
kapacity použije na svietenie, zvyšok pre autá. Inteligentným stmievaním svetla (v 
časoch a na miestach, kde nie je potrebná 100% intenzita po celú noc) sa ešte viac 
zvyšuje kapacita, ktorú môžeme dodať do vozidiel. Čo je dôležité, systém spotrebu 
svetiel a áut automaticky reguluje.

Všetky navrhované funkcionality inteligentného verejného osvetlenia sú 
vzhľadom na ich potenciálne významný prínos pre obyvateľov miest a obcí, ako 
aj samosprávu kraja vysoko odporúčané.

VÍZIU ENERGETICKY ÚSPORNÝCH A UDRŽATEĽNÝCH SMART RIEŠENÍ TÝKAJÚCICH 
SA VEREJNÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE TTSK je možné v  dlhodobom horizonte 
dosiahnuť nasledovným vhodným mixom postupov a opatrení:

∙ realizácia budúcich rekonštrukčných prác či výstavba nových stavebných 
objektov s ohľadom na dodržanie tzv. pasívneho štandardu

∙ zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (napr. pokrytím striech 
budov solárnymi panelmi či inštaláciou malých fotovoltaických elektrární na 
strechách priľahlých budov)

∙ inštalácia systému riadeného vetrania s rekuperáciou tepla do jednotlivých 
zariadení v správe kraja

∙ zavedenie energetického manažmentu jednotlivých budov s  využitím 
metódy „smart metering“ za pomoci využívania a predikcií dát zo Smart Grid 
systému 

∙ modernizácia verejného osvetlenia zameraného na nové technológie s 
pridanými hodnotami ich využitia pre občanov, akými sú: integrované 
nabíjacie stanice pre elektromobily, wifi pripojenie, inštalované snímače 
monitorovania kvality ovzdušia (po vzore Barcelony), kamerové vybavenie 
zabezpečujúce bezproblémovú parkovaciu politiku i  bezpečný verejný 
priestor.

V  rámci VOD so zameraním na koncepčné riešenia zavádzania Smart prvkov v 
podmienkach TTSK s prepojením na gestorský útvar TTSK je potrebné a nutné sa 
zamerať predovšetkým na oblasť plánovania trasy jednotlivých prvkov VOD s 
cieľom dosiahnutia ich prepojenosti v  zmysle požiadaviek obyvateľstva a 
transferových prúdov. Dôraz musí byť kladený na predikciu riadenia a  robotiky 
zahustenia taktu dopravy v  zmysle každodenných požiadaviek. V  súčasnosti je 
nedostatočné rozdelenie grafikonov VOD na pracovné dni a  sviatky a  dni 
pracovného pokoja. Situácia a  zavádzanie smart riešení musí byť založené na 
predikcii riadenia a  plánovania založenej na dostatočných vstupných údajoch. 
Zahustenie taktu musí vychádzať z každodenných potrieb obyvateľstva. Ďalšou z 
otázok je zavádzanie vnútornej zónovosti jednotlivých spojov VOD po vzore 
zahraničných veľkomiest.

Preferenciu VOD, čím sa dosiahne zvýšenie jej atraktivity, je možné docieliť 
zavádzaním premenlivého dopravného značenia, ktorého cieľom bude 
uprednostňovanie VOD a  jej prioritizácia. Prioritou TTSK musí byť vytvorenie 
podmienok, ktoré zrýchlia a zefektívnia verejnú osobnú dopravu ako nosný celok 
dopravného systému. Využívanie verejnej osobnej dopravy na každodennej báze 
nesmie byť hanbou, musí taktiež spĺňať funkcie spoľahlivosti, rýchlosti a komfortu. 

Verejná osobná doprava v súčasnosti zažíva nepriaznivé obdobie, čo sa vo výraznej 
miere bude prejavovať ešte dlhé obdobie. Nepriaznivá situácia vyvolaná ochorením 
COVID -19 dostáva VOD na úroveň z pred niekoľkých rokov. Dopravcovia bojujú o 
každého cestujúceho a krok po kroku si získavajú cestujúcich na úkor individuálnej 
osobnej dopravy. Pandemická situácia vytvára tlak na dopravcov, s  cieľom 
zabezpečenia bezpečnej prevádzky. Hneď po vypuknutí celosvetovej pandemickej 
situácie bolo maximálnou prioritou všetkých prevádzkovateľov verejnej osobnej 
prepravy zabezpečiť bezpečnosť cestujúcej verejnosti bez ohľadu na ekonomické a 
prevádzkové dopady v zmysle zásady „zdravie je najvyššou prioritou“. Pozornosť 
dopravcov je sústredená na dôslednú mechanickú dezinfekciu všetkých povrchov, 
ktoré prichádzajú do styku s cestujúcimi a tiež pravidelnú dezinfekciu v strediskách 
údržby s prenosnými rozprašovačmi, ktoré aplikujú dezinfekčný prostriedok v celom 
objeme vozidiel. Všetky opatrenia sú mimoriadne náročné z pohľadu nárokov na 
personál. Nielen s ohľadom na potreby zabezpečenia dostatočného počtu, ale 
najmä s  ohľadom na precíznosť aplikácie dezinfekčných prostriedkov na všetky 
povrchy. V časoch najhoršej pandemickej situácie bolo práve množstvo týchto 
zamestnancov vyradených z pracovného procesu z dôvodov karanténnych opatrení 
ich samotných alebo rodinných príslušníkov. Všetky tieto skutočnosti znamenajú z 
pohľadu dopravcu obrovské dodatočné náklady a niekedy nedostatok personálu na 
hygienickú údržbu aj nemožnosť vypravenia dostatočného počtu virologicky 

bezpečných vozidiel do prevádzky. Ďalším podstatným rozmerom je efektivita a 
precíznosť týchto rutinných prác. Z povahy týchto činností je zrejme akési 
„poľavovanie“ v ostražitosti a dôslednosti pri dlhodobom výkone prirodzené, čo ale 
následne vytvára potencionálne epidemiologické riziko. Väčšina dopravcov 
zabezpečuje osobitné kontrolné mechanizmy a dohľad nad výkonom dezinfekcie, 
čo ešte zvyšuje personálnu, ale najmä finančnú náročnosť prevádzky osobnej 
železničnej dopravy.

Riešenie aktuálnej situácie s  presahom na oblasť VOD je vo využívaní 
najmodernejších IKT a  robotizácie po vzore predovšetkým ázijských a západných 
veľmocí. Cieľom do budúcna musí byť prevádzkovanie virologicky bezpečných 
vozidiel za pomoci využívania robotických postrekovacích a  dezinfekčných 
mechanizmov založených na báze ozónu či germicídnej sterilizácie priestorov 
vozidiel. Do popredia sa dostávajú taktiež robotické systémy zabezpečujúce 
aplikáciu dezinfekčných roztokov bez prítomnosti a  potreby zásahu ľudského 
faktoru. Úlohou gestorského útvaru by malo byť prepojenie a vytvorenie podmienok 
pre spoluprácu v  rámci akademického sektora zabezpečujúceho technické 
vyhotovenie a  riešenie so zameraním sa na požiadavky jednotlivých dopravcov, 
súkromného sektora zastupujúceho dodávky dielov a  servis využívaných 
technológií, ako aj samotné softvérové riešenie a v neposlednom rade zástupcov 
dopravcov zabezpečujúcich VOD na území TTSK.
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3.2.2  NEMOTOROVÁ DOPRAVA 

 Rozvoj individuálnej osobnej dopravy v  posledných desaťročiach mal 
negatívny vplyv na nemotorovú dopravu ako celok. Vo všeobecnosti môžeme toto 
obdobie charakterizovať ako prechod od pešej dopravy do osobných automobilov. 
Znepokojujúcejšie je, že tento trend sa dlhodobo nedarí zvrátiť ani rôznymi 
opatreniami v oblasti podpory nemotorovej dopravy. Negatívnou stránkou je taktiež 
skutočnosť, že rovnaký trend nasledujú aj mladšie generácie, ktorých podiel pri 
využívaní VOD je kriticky nízky. Dopomôcť zvrátiť tento trend malo aj prijaté 
opatrenie na poskytovanie železničnej dopravy študentom zdarma, čo v  určitom 
smere prinieslo svoje ovocie. Podľa štatistických údajov je podiel hromadnej 
dopravy na počte všetkých motorizovaných ciest iba na úrovni 28 %, v prípade 
väčších miest sa dostávame na úroveň v rozmedzí od 35 % do 40 %. Hlavným 
ukazovateľom, od ktorého by sme sa mali odrážať v prípade vytvárania podmienok 
pre rozvoj nemotorovej dopravy so zameraním sa na SMART CITY je skutočnosť, že 
viac ako 80 % ciest Slovákov je kratších ako 15 km. Práve tento údaj vytvára 
optimálne predpoklady na zameranie sa na rozvoj oblasti nemotorovej dopravy, 
ktorá predstavuje najekologickejšiu formu dopravy, vytvára nulové emisie 
skleníkových plynov, pozitívne vplýva na zdravie obyvateľstva a  vytvára množinu 
pozitívnych socio-ekonomických prvkov.

Najvyužívanejší spôsob dopravy v rámci bežných ciest obyvateľov (do 15km)

33%
peši

7%
bicyklom

17%
predplatné 

na VOD

43%
automobil

zdroj: MDV SR, Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej  dopravy SR do roku 2030 (vlastné spracovanie)

3.2.3 ELEKTROMOBILITA AKO CESTA K ÚSPECHU

 Európska únia a  jej regulačné orgány neustále sprísňujú emisné kvóty 
automobilov a práve rok 2020 sa môže v tomto smere zapísať do dejín nepriamej 
podpory elektromobility ako prelomový. V  tomto roku totiž do platnosti vstúpila 
kvóta obmedzujúca maximálnu produkciu miestnych emisií CO₂ na 95 g/km, čo 
samozrejme výrazne ovplyvní predaj jednotlivých automobilových značiek. Keďže 
limit sa vypočítava ako priemer za všetky predané vozidlá danej automobilky počas 
roka, pod hrozbou sankcií sa chtiac či nechtiac musia sústrediť na predaj 
elektrifikovaných vozidiel. Predaj elektromobilov a automobilov typu plug-in hybrid 
zaznamenáva v posledných rokoch postupný nárast a pod vplyvom tohto 
„motivačného“ opatrenia možno očakávať, že v najbližšom období sa tento trend 
výrazne urýchli. Na prelome rokov 2019 a 2020 sme naproti tomu boli na Slovensku 
svedkami dotačnej politiky, kedy priama podpora vo výške 8000 eur pre 
elektromobily, resp. 5000 eur pre nákup automobilu s plug-in hybridným motorom 
smerovala priamo koncovým záujemcom. Dôkazom toho, že Slováci sú na trend 
elektromobility pozitívne naladení bolo minutie vyhradeného 6 miliónového balíka 
v priebehu 4 minút. Vzhľadom k tomu, že naša krajina sa dlhodobo označuje za 
svetového lídra v  počte vyrobených automobilov na počet obyvateľov, vládou 
ohlásené investície a podpora výroby elektrobatérií naznačili vážnosť radikálnej 
zmeny, ktorú so sebou prináša preferencia udržateľného zdroja energie. 

O tom, ako nesmierne dôležitá je dotačná schéma pri postupnom prechode na 
elektrifikáciu, môžeme vidieť z nasledujúcej tabuľky. Kým sa počet nových regis-
trovaných elektrických (BEV) a  plug-in hybridných vozidiel (PHEV) v  roku 2019 
oproti rastúcemu trendu z minulých rokov výrazne prepadol, len do polovice roka 
2020 zaznamenal viac ako 59 %-ný  resp. v prípade plug-in hybridov až 315 %-ný 
nárast.

Potvrdili sme si, že na Slovensku nie je núdza o záujem vymeniť automobily so škod-
livými spaľujúcimi motormi za elektrifikované vozidlá vyznačujúce sa nízkymi či 
dokonca žiadnymi emisiami. Aj vzhľadom k  tomu, že celkový počet čiastočne či 
úplne elektrifikovaných vozidiel sa pohybuje na úrovni 2603 kusov (stav k 31.6.2020), 
je v súčasnosti zanedbateľné analyzovať skladbu ich registrácie v Trnavskom samo-
správnom kraji. To, čo nás bude z  pohľadu kraja väčšmi zaujímať, je stav a plán 
pripravenosti siete dostupnej rýchlonabíjacej infraštruktúry.

Jeden zo stimulov rozvoja elektromobility je totiž vybudovanie spoľahlivej nabíjacej 
infraštruktúry v  rámci aj mimo veľkých miest. Podľa najnovších údajov European 
Alternative Fuel Observatory bolo u nás celkovo vybudovaných 626 nabíjacích 
bodov, z ktorých väčšinu tvoria AC nabíjačky s pomalším/stredne rýchlym nabíja-
ním.  Slovenskú rýchlonabíjaciu DC sieť s  výkonom nad 22 kW tvorí zhruba 200 
nabíjacích bodov.  V súlade s trendom nástupu vozidiel s vysokokapacitnými baté-
riami pribudlo v poslednom roku aj niekoľko nových nabíjacích staníc s výkonom 
100 – 350 kW. Zo štatistických údajov nám vyplýva pomerne slušná penetrácia 
nabíjacích staníc. Prihliadnuc na štatisticky absentujúcu registráciu elektrifikova-
ných vozidiel z druhého polroka 2020 pripadá na 1 nabíjací bod približne 5 vozi-
diel. 

Z pre nás podstatného regionálneho pohľadu je prekvapujúci fakt, že Trnavské-
mu samosprávnemu kraju prináleží len 39 nabíjacích staníc, čo ho z  pohľadu 
budovania infraštruktúry radí medzi najmenej rozvinuté. Pre korektnú analýzu 
vyhodnocovaných údajov však konštatujeme, že počet nabíjacích staníc nie je totož-
ný s počtom nabíjacích bodov z porovnania vyššie.

Kompletný zoznam nabíjacích bodov na území Trnavského samosprávneho kraja je 
uvedený v nasledovnom prehľade. Hlavnými prevádzkovateľmi nabíjacích miest sú 
spoločnosti GreenWay, ZSE a MTOP Trnava.
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Na základe vyššie interpretovaných údajov môžeme jasne definovať, že nemotorová 
doprava predstavuje len malý podiel v  rámci využívania dopravy. V  rámci oblasti 
dopravy ako celku je nemotorová doprava považovaná za ešte menej dôležitý prvok 
ako hromadná doprava. Jej význam je dlhodobo podceňovaný aj napriek 
skutočnosti, že predstavuje najekologickejší prvok v rámci mobility. Ak zoberieme 
do úvahy geografickú polohu Trnavského samosprávneho kraja, rozloženie 
obyvateľstva v  rámci jednotlivých sídel, ako aj hustotu obyvateľstva, tak práve 
nemotorová doprava by mala predstavovať významný prvok v  rámci mobility s 
ohľadom na zavádzanie koncepcie SMART CITY. Napriek všetkým poznatkom o 
nemotorovej doprave je súčasný stav chodníkov častokrát horší ako samotný 
technický stav ciest. Chodníky určené pre chodcov sú využívané pre parkovanie 
nadmerného počtu osobných automobilov a zelené priestranstvá ustupujú masovej 
výstavbe. Čo sa týka cyklistickej dopravy, ktorá je taktiež prvkom nemotorovej 
dopravy, tam je situácia ešte zložitejšia. Cyklistická doprava je považovaná za 
voľnočasovú aktivitu a nie za prvok dopravného systému. Vybrať sa do práce na 
bicykli predstavuje objaviť v  sebe dobrodruha a  podstúpiť takú mieru rizika ako 
dabléri v akčných filmoch.

Rozvoj cyklistickej infraštruktúry je úzko spojený s  programovacím obdobím 
2014-2020, predovšetkým vďaka Integrovanému regionálnemu operačnému 
programu, prostredníctvom ktorého bola oživená myšlienka podpory nemotorovej 
dopravy. Jedným dychom je však potrebné dodať, že finančné prostriedky boli a sú 
využívané na rozvoj cyklistickej infraštruktúry, ktorej by sme mohli priradiť prívlastok 
rekreačná. V rámci zavádzania koncepcie SMART CITY je preto potrebné sa zamerať 
na podporu cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania potrebnej 
infraštruktúry predovšetkým formou mestskej infraštruktúry. Cieľom je prinútiť 
obyvateľov využívať bicykle ako dopravné prostriedky za účelom cesty do práce, k 
lekárovi a iným každodenným činnostiam. Zvýšenie využívania cyklistickej dopravy 
na každodennej báze bude mať za následok aj samotný rozvoj cykloturistiky v rámci 
voľného času. 

Obyvatelia pri svojich každodenných cestách využívajú bicykel ako formu dopravy 
len v rozsahu 7 %, čo predstavuje alarmujúco nízke číslo. V súvislosti so zavádzaním 
prvkov SMART CITY do života obyvateľov Trnavského kraja je preto nevyhnutné 
pripraviť a  aplikovať hneď niekoľko opatrení s  cieľom zatraktívniť nemotorovú 
dopravu ako celok, na úkor individuálnej osobnej dopravy. Aj malé vstupy dokážu v 
tejto oblasti priniesť skvelé výsledky so zameraním sa na znižovanie emisií 
skleníkových plynov. Je preto potrebné vyvinúť čo najvýraznejšie úsilie pre rozvoj 
nemotorovej dopravy v  rámci kraja tak, ako tomu bolo zvykom pred príchodom 
rozmachu individuálnej osobnej dopravy. 
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3.2.3 ELEKTROMOBILITA AKO CESTA K ÚSPECHU

 Európska únia a  jej regulačné orgány neustále sprísňujú emisné kvóty 
automobilov a práve rok 2020 sa môže v tomto smere zapísať do dejín nepriamej 
podpory elektromobility ako prelomový. V  tomto roku totiž do platnosti vstúpila 
kvóta obmedzujúca maximálnu produkciu miestnych emisií CO₂ na 95 g/km, čo 
samozrejme výrazne ovplyvní predaj jednotlivých automobilových značiek. Keďže 
limit sa vypočítava ako priemer za všetky predané vozidlá danej automobilky počas 
roka, pod hrozbou sankcií sa chtiac či nechtiac musia sústrediť na predaj 
elektrifikovaných vozidiel. Predaj elektromobilov a automobilov typu plug-in hybrid 
zaznamenáva v posledných rokoch postupný nárast a pod vplyvom tohto 
„motivačného“ opatrenia možno očakávať, že v najbližšom období sa tento trend 
výrazne urýchli. Na prelome rokov 2019 a 2020 sme naproti tomu boli na Slovensku 
svedkami dotačnej politiky, kedy priama podpora vo výške 8000 eur pre 
elektromobily, resp. 5000 eur pre nákup automobilu s plug-in hybridným motorom 
smerovala priamo koncovým záujemcom. Dôkazom toho, že Slováci sú na trend 
elektromobility pozitívne naladení bolo minutie vyhradeného 6 miliónového balíka 
v priebehu 4 minút. Vzhľadom k tomu, že naša krajina sa dlhodobo označuje za 
svetového lídra v  počte vyrobených automobilov na počet obyvateľov, vládou 
ohlásené investície a podpora výroby elektrobatérií naznačili vážnosť radikálnej 
zmeny, ktorú so sebou prináša preferencia udržateľného zdroja energie. 

O tom, ako nesmierne dôležitá je dotačná schéma pri postupnom prechode na 
elektrifikáciu, môžeme vidieť z nasledujúcej tabuľky. Kým sa počet nových regis-
trovaných elektrických (BEV) a  plug-in hybridných vozidiel (PHEV) v  roku 2019 
oproti rastúcemu trendu z minulých rokov výrazne prepadol, len do polovice roka 
2020 zaznamenal viac ako 59 %-ný  resp. v prípade plug-in hybridov až 315 %-ný 
nárast.

Potvrdili sme si, že na Slovensku nie je núdza o záujem vymeniť automobily so škod-
livými spaľujúcimi motormi za elektrifikované vozidlá vyznačujúce sa nízkymi či 
dokonca žiadnymi emisiami. Aj vzhľadom k  tomu, že celkový počet čiastočne či 
úplne elektrifikovaných vozidiel sa pohybuje na úrovni 2603 kusov (stav k 31.6.2020), 
je v súčasnosti zanedbateľné analyzovať skladbu ich registrácie v Trnavskom samo-
správnom kraji. To, čo nás bude z  pohľadu kraja väčšmi zaujímať, je stav a plán 
pripravenosti siete dostupnej rýchlonabíjacej infraštruktúry.

Jeden zo stimulov rozvoja elektromobility je totiž vybudovanie spoľahlivej nabíjacej 
infraštruktúry v  rámci aj mimo veľkých miest. Podľa najnovších údajov European 
Alternative Fuel Observatory bolo u nás celkovo vybudovaných 626 nabíjacích 
bodov, z ktorých väčšinu tvoria AC nabíjačky s pomalším/stredne rýchlym nabíja-
ním.  Slovenskú rýchlonabíjaciu DC sieť s  výkonom nad 22 kW tvorí zhruba 200 
nabíjacích bodov.  V súlade s trendom nástupu vozidiel s vysokokapacitnými baté-
riami pribudlo v poslednom roku aj niekoľko nových nabíjacích staníc s výkonom 
100 – 350 kW. Zo štatistických údajov nám vyplýva pomerne slušná penetrácia 
nabíjacích staníc. Prihliadnuc na štatisticky absentujúcu registráciu elektrifikova-
ných vozidiel z druhého polroka 2020 pripadá na 1 nabíjací bod približne 5 vozi-
diel. 

Z pre nás podstatného regionálneho pohľadu je prekvapujúci fakt, že Trnavské-
mu samosprávnemu kraju prináleží len 39 nabíjacích staníc, čo ho z  pohľadu 
budovania infraštruktúry radí medzi najmenej rozvinuté. Pre korektnú analýzu 
vyhodnocovaných údajov však konštatujeme, že počet nabíjacích staníc nie je totož-
ný s počtom nabíjacích bodov z porovnania vyššie.

Kompletný zoznam nabíjacích bodov na území Trnavského samosprávneho kraja je 
uvedený v nasledovnom prehľade. Hlavnými prevádzkovateľmi nabíjacích miest sú 
spoločnosti GreenWay, ZSE a MTOP Trnava.



V oblasti rozvoja nemotorovej dopravy v podmienkach TTSK, ako aj v rámci celého 
Slovenska je súčasná nepriaznivá situácia poznačená hlavným aspektom, a tým je 
zabezpečenie jednoduchého a koncepčného riešenia umožňujúceho platbu za 
využívanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Cieľom by nemalo byť len 
vytvorenie doplnkovej infraštruktúry a podmienok pre rozvoj nemotorovej dopravy 
ako takej, ale implementovať systém platieb za využívanie týchto služieb postavený 
na jednoduchosti, zrozumiteľnosti a  funkčnosti. Občanom chýbajú informácie a 
možnosti, ktoré by podmienili ich rozhodovanie v prospech nemotorovej dopravy. 
Práve táto podmnožina systému vytvára predpoklad na kompetenčný rámec 
gestorského úradu s  cieľom implementácie systému občianskych „krajských“ 
kariet  občanov, ktoré by v  sebe obsahovali funkcionalitu platieb založenú na 
princípe RFID. Takúto občiansku kartu je možné formou modulácie prepojiť so 
všetkými funkcionalitami, ktoré boli popísané už v  predchádzajúcich kapitolách. 
Občan vyhľadáva jednoduché riešenie založené na využívaní jednej karty, ktorá 
bude v sebe obsahovať funkcionality podľa požiadaviek kraja, medzi ktoré patrí aj 
možnosť platby za využívanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.

Proces zatraktívnenia nemotorovej dopravy, predovšetkým tej cyklistickej, je v 
podmienkach Slovenskej republiky založený predovšetkým na finančnom aspekte. 
Nie vždy však zložité a technicky náročné riešenia vedú k úspešnej implementácii 
navrhovaných smart prvkov. Koncept smart prvkov musí byť založený z  pohľadu 
občanov na jednoduchosti a dostupnosti, čo vytvára predpoklad na jeho efektívnu 
a  úspešnú implementáciu. Zrkadlom týchto predpokladov sú aj úspešne 
implementované bikesharingové systémy, ktoré si našli svojich priaznivcov ihneď po 
ich spustení. Sú založené na jednoduchom princípe a  spôsobe platby a  stali sa 
úspešné aj napriek absencii kvalitnej cyklistickej infraštruktúry.

CIEĽ: Viac chodcov a cyklistov v mestách

∙ podpora cyklistickej dopravy formou dotácií na vznik novej cyklistickej 
infraštruktúry a cyklotrasy vopred plánovať a podporovať v cestnej mestskej 
infraštruktúre ako jeden z pilierov osobnej dopravy v mestách,

∙ zavádzanie zdieľania bicyklov v mestách a obciach a ich integrácia do 
systému verejnej osobnej dopravy,

∙ využívanie cyklistickej dopravy zamestnancami TTSK a  pridružených 
inštitúcií na úrovni miest a obcí ako ukážkový príklad pre obyvateľov kraja,

∙ zavedenie využívania cyklistickej dopravy v rámci mestskej polície,

∙ zvyšovanie podielu peších zón v rámci sídel,
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∙ upokojovanie dopravy v sídlach s cieľom zvýšenia atraktivity nemotorovej 
dopravy,

∙ zvyšovanie povedomia a  podpora informačných kampaní propagujúcich 
využívanie nemotorovej dopravy na každodennej báze,

∙ spolupráca v oblasti podpory dochádzania do práce na bicykli s najväčšími 
zamestnávateľmi v rámci kraja, ako aj štátnou a verejnou správou.

Vzhľadom na doterajší rastúci trend produkcie emisií skleníkových plynov 
prostredníctvom dopravy je potrebné zvýšiť taktiež úsilie s  cieľom redukcie 
nežiadúceho stavu. Cestou môže byť prijatie nových dodatočných opatrení z oblasti 
modernej mobility vrátane aktualizácie a rozšírenia platností už prijatých opatrení. 
Jednotlivé opatrenia sú častokrát prijímané v  rámci iných stratégií kraja, avšak je 
potrebné uviesť, že oblasť dopravy a  mobilita ako taká má multidisciplinárny 
charakter s prienikom do širokého spektra osobného, ako aj podnikateľského života 
subjektov v  rámci kraja. V  rámci tvorby koncepcie SMART CITY s  dôrazom na 
dosiahnutie cieľov stanovených v rámci NUS je potrebné nastavenie efektívneho a 
dlhodobého rámca finančnej podpory jednotlivých opatrení a aktivít.

3.2.3 ELEKTROMOBILITA AKO CESTA K ÚSPECHU

 Európska únia a  jej regulačné orgány neustále sprísňujú emisné kvóty 
automobilov a práve rok 2020 sa môže v tomto smere zapísať do dejín nepriamej 
podpory elektromobility ako prelomový. V  tomto roku totiž do platnosti vstúpila 
kvóta obmedzujúca maximálnu produkciu miestnych emisií CO₂ na 95 g/km, čo 
samozrejme výrazne ovplyvní predaj jednotlivých automobilových značiek. Keďže 
limit sa vypočítava ako priemer za všetky predané vozidlá danej automobilky počas 
roka, pod hrozbou sankcií sa chtiac či nechtiac musia sústrediť na predaj 
elektrifikovaných vozidiel. Predaj elektromobilov a automobilov typu plug-in hybrid 
zaznamenáva v posledných rokoch postupný nárast a pod vplyvom tohto 
„motivačného“ opatrenia možno očakávať, že v najbližšom období sa tento trend 
výrazne urýchli. Na prelome rokov 2019 a 2020 sme naproti tomu boli na Slovensku 
svedkami dotačnej politiky, kedy priama podpora vo výške 8000 eur pre 
elektromobily, resp. 5000 eur pre nákup automobilu s plug-in hybridným motorom 
smerovala priamo koncovým záujemcom. Dôkazom toho, že Slováci sú na trend 
elektromobility pozitívne naladení bolo minutie vyhradeného 6 miliónového balíka 
v priebehu 4 minút. Vzhľadom k tomu, že naša krajina sa dlhodobo označuje za 
svetového lídra v  počte vyrobených automobilov na počet obyvateľov, vládou 
ohlásené investície a podpora výroby elektrobatérií naznačili vážnosť radikálnej 
zmeny, ktorú so sebou prináša preferencia udržateľného zdroja energie. 

O tom, ako nesmierne dôležitá je dotačná schéma pri postupnom prechode na 
elektrifikáciu, môžeme vidieť z nasledujúcej tabuľky. Kým sa počet nových regis-
trovaných elektrických (BEV) a  plug-in hybridných vozidiel (PHEV) v  roku 2019 
oproti rastúcemu trendu z minulých rokov výrazne prepadol, len do polovice roka 
2020 zaznamenal viac ako 59 %-ný  resp. v prípade plug-in hybridov až 315 %-ný 
nárast.

Potvrdili sme si, že na Slovensku nie je núdza o záujem vymeniť automobily so škod-
livými spaľujúcimi motormi za elektrifikované vozidlá vyznačujúce sa nízkymi či 
dokonca žiadnymi emisiami. Aj vzhľadom k  tomu, že celkový počet čiastočne či 
úplne elektrifikovaných vozidiel sa pohybuje na úrovni 2603 kusov (stav k 31.6.2020), 
je v súčasnosti zanedbateľné analyzovať skladbu ich registrácie v Trnavskom samo-
správnom kraji. To, čo nás bude z  pohľadu kraja väčšmi zaujímať, je stav a plán 
pripravenosti siete dostupnej rýchlonabíjacej infraštruktúry.

Jeden zo stimulov rozvoja elektromobility je totiž vybudovanie spoľahlivej nabíjacej 
infraštruktúry v  rámci aj mimo veľkých miest. Podľa najnovších údajov European 
Alternative Fuel Observatory bolo u nás celkovo vybudovaných 626 nabíjacích 
bodov, z ktorých väčšinu tvoria AC nabíjačky s pomalším/stredne rýchlym nabíja-
ním.  Slovenskú rýchlonabíjaciu DC sieť s  výkonom nad 22 kW tvorí zhruba 200 
nabíjacích bodov.  V súlade s trendom nástupu vozidiel s vysokokapacitnými baté-
riami pribudlo v poslednom roku aj niekoľko nových nabíjacích staníc s výkonom 
100 – 350 kW. Zo štatistických údajov nám vyplýva pomerne slušná penetrácia 
nabíjacích staníc. Prihliadnuc na štatisticky absentujúcu registráciu elektrifikova-
ných vozidiel z druhého polroka 2020 pripadá na 1 nabíjací bod približne 5 vozi-
diel. 

Z pre nás podstatného regionálneho pohľadu je prekvapujúci fakt, že Trnavské-
mu samosprávnemu kraju prináleží len 39 nabíjacích staníc, čo ho z  pohľadu 
budovania infraštruktúry radí medzi najmenej rozvinuté. Pre korektnú analýzu 
vyhodnocovaných údajov však konštatujeme, že počet nabíjacích staníc nie je totož-
ný s počtom nabíjacích bodov z porovnania vyššie.

Kompletný zoznam nabíjacích bodov na území Trnavského samosprávneho kraja je 
uvedený v nasledovnom prehľade. Hlavnými prevádzkovateľmi nabíjacích miest sú 
spoločnosti GreenWay, ZSE a MTOP Trnava.



V oblasti rozvoja nemotorovej dopravy v podmienkach TTSK, ako aj v rámci celého 
Slovenska je súčasná nepriaznivá situácia poznačená hlavným aspektom, a tým je 
zabezpečenie jednoduchého a koncepčného riešenia umožňujúceho platbu za 
využívanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Cieľom by nemalo byť len 
vytvorenie doplnkovej infraštruktúry a podmienok pre rozvoj nemotorovej dopravy 
ako takej, ale implementovať systém platieb za využívanie týchto služieb postavený 
na jednoduchosti, zrozumiteľnosti a  funkčnosti. Občanom chýbajú informácie a 
možnosti, ktoré by podmienili ich rozhodovanie v prospech nemotorovej dopravy. 
Práve táto podmnožina systému vytvára predpoklad na kompetenčný rámec 
gestorského úradu s  cieľom implementácie systému občianskych „krajských“ 
kariet  občanov, ktoré by v  sebe obsahovali funkcionalitu platieb založenú na 
princípe RFID. Takúto občiansku kartu je možné formou modulácie prepojiť so 
všetkými funkcionalitami, ktoré boli popísané už v  predchádzajúcich kapitolách. 
Občan vyhľadáva jednoduché riešenie založené na využívaní jednej karty, ktorá 
bude v sebe obsahovať funkcionality podľa požiadaviek kraja, medzi ktoré patrí aj 
možnosť platby za využívanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.

Proces zatraktívnenia nemotorovej dopravy, predovšetkým tej cyklistickej, je v 
podmienkach Slovenskej republiky založený predovšetkým na finančnom aspekte. 
Nie vždy však zložité a technicky náročné riešenia vedú k úspešnej implementácii 
navrhovaných smart prvkov. Koncept smart prvkov musí byť založený z  pohľadu 
občanov na jednoduchosti a dostupnosti, čo vytvára predpoklad na jeho efektívnu 
a  úspešnú implementáciu. Zrkadlom týchto predpokladov sú aj úspešne 
implementované bikesharingové systémy, ktoré si našli svojich priaznivcov ihneď po 
ich spustení. Sú založené na jednoduchom princípe a  spôsobe platby a  stali sa 
úspešné aj napriek absencii kvalitnej cyklistickej infraštruktúry.

CIEĽ: Viac chodcov a cyklistov v mestách

∙ podpora cyklistickej dopravy formou dotácií na vznik novej cyklistickej 
infraštruktúry a cyklotrasy vopred plánovať a podporovať v cestnej mestskej 
infraštruktúre ako jeden z pilierov osobnej dopravy v mestách,

∙ zavádzanie zdieľania bicyklov v mestách a obciach a ich integrácia do 
systému verejnej osobnej dopravy,

∙ využívanie cyklistickej dopravy zamestnancami TTSK a  pridružených 
inštitúcií na úrovni miest a obcí ako ukážkový príklad pre obyvateľov kraja,

∙ zavedenie využívania cyklistickej dopravy v rámci mestskej polície,

∙ zvyšovanie podielu peších zón v rámci sídel,

∙ upokojovanie dopravy v sídlach s cieľom zvýšenia atraktivity nemotorovej 
dopravy,

∙ zvyšovanie povedomia a  podpora informačných kampaní propagujúcich 
využívanie nemotorovej dopravy na každodennej báze,

∙ spolupráca v oblasti podpory dochádzania do práce na bicykli s najväčšími 
zamestnávateľmi v rámci kraja, ako aj štátnou a verejnou správou.

Vzhľadom na doterajší rastúci trend produkcie emisií skleníkových plynov 
prostredníctvom dopravy je potrebné zvýšiť taktiež úsilie s  cieľom redukcie 
nežiadúceho stavu. Cestou môže byť prijatie nových dodatočných opatrení z oblasti 
modernej mobility vrátane aktualizácie a rozšírenia platností už prijatých opatrení. 
Jednotlivé opatrenia sú častokrát prijímané v  rámci iných stratégií kraja, avšak je 
potrebné uviesť, že oblasť dopravy a  mobilita ako taká má multidisciplinárny 
charakter s prienikom do širokého spektra osobného, ako aj podnikateľského života 
subjektov v  rámci kraja. V  rámci tvorby koncepcie SMART CITY s  dôrazom na 
dosiahnutie cieľov stanovených v rámci NUS je potrebné nastavenie efektívneho a 
dlhodobého rámca finančnej podpory jednotlivých opatrení a aktivít.

zdroj: unsplash.com
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automobilov a práve rok 2020 sa môže v tomto smere zapísať do dejín nepriamej 
podpory elektromobility ako prelomový. V  tomto roku totiž do platnosti vstúpila 
kvóta obmedzujúca maximálnu produkciu miestnych emisií CO₂ na 95 g/km, čo 
samozrejme výrazne ovplyvní predaj jednotlivých automobilových značiek. Keďže 
limit sa vypočítava ako priemer za všetky predané vozidlá danej automobilky počas 
roka, pod hrozbou sankcií sa chtiac či nechtiac musia sústrediť na predaj 
elektrifikovaných vozidiel. Predaj elektromobilov a automobilov typu plug-in hybrid 
zaznamenáva v posledných rokoch postupný nárast a pod vplyvom tohto 
„motivačného“ opatrenia možno očakávať, že v najbližšom období sa tento trend 
výrazne urýchli. Na prelome rokov 2019 a 2020 sme naproti tomu boli na Slovensku 
svedkami dotačnej politiky, kedy priama podpora vo výške 8000 eur pre 
elektromobily, resp. 5000 eur pre nákup automobilu s plug-in hybridným motorom 
smerovala priamo koncovým záujemcom. Dôkazom toho, že Slováci sú na trend 
elektromobility pozitívne naladení bolo minutie vyhradeného 6 miliónového balíka 
v priebehu 4 minút. Vzhľadom k tomu, že naša krajina sa dlhodobo označuje za 
svetového lídra v  počte vyrobených automobilov na počet obyvateľov, vládou 
ohlásené investície a podpora výroby elektrobatérií naznačili vážnosť radikálnej 
zmeny, ktorú so sebou prináša preferencia udržateľného zdroja energie. 

O tom, ako nesmierne dôležitá je dotačná schéma pri postupnom prechode na 
elektrifikáciu, môžeme vidieť z nasledujúcej tabuľky. Kým sa počet nových regis-
trovaných elektrických (BEV) a  plug-in hybridných vozidiel (PHEV) v  roku 2019 
oproti rastúcemu trendu z minulých rokov výrazne prepadol, len do polovice roka 
2020 zaznamenal viac ako 59 %-ný  resp. v prípade plug-in hybridov až 315 %-ný 
nárast.

Potvrdili sme si, že na Slovensku nie je núdza o záujem vymeniť automobily so škod-
livými spaľujúcimi motormi za elektrifikované vozidlá vyznačujúce sa nízkymi či 
dokonca žiadnymi emisiami. Aj vzhľadom k  tomu, že celkový počet čiastočne či 
úplne elektrifikovaných vozidiel sa pohybuje na úrovni 2603 kusov (stav k 31.6.2020), 
je v súčasnosti zanedbateľné analyzovať skladbu ich registrácie v Trnavskom samo-
správnom kraji. To, čo nás bude z  pohľadu kraja väčšmi zaujímať, je stav a plán 
pripravenosti siete dostupnej rýchlonabíjacej infraštruktúry.

Jeden zo stimulov rozvoja elektromobility je totiž vybudovanie spoľahlivej nabíjacej 
infraštruktúry v  rámci aj mimo veľkých miest. Podľa najnovších údajov European 
Alternative Fuel Observatory bolo u nás celkovo vybudovaných 626 nabíjacích 
bodov, z ktorých väčšinu tvoria AC nabíjačky s pomalším/stredne rýchlym nabíja-
ním.  Slovenskú rýchlonabíjaciu DC sieť s  výkonom nad 22 kW tvorí zhruba 200 
nabíjacích bodov.  V súlade s trendom nástupu vozidiel s vysokokapacitnými baté-
riami pribudlo v poslednom roku aj niekoľko nových nabíjacích staníc s výkonom 
100 – 350 kW. Zo štatistických údajov nám vyplýva pomerne slušná penetrácia 
nabíjacích staníc. Prihliadnuc na štatisticky absentujúcu registráciu elektrifikova-
ných vozidiel z druhého polroka 2020 pripadá na 1 nabíjací bod približne 5 vozi-
diel. 

Z pre nás podstatného regionálneho pohľadu je prekvapujúci fakt, že Trnavské-
mu samosprávnemu kraju prináleží len 39 nabíjacích staníc, čo ho z  pohľadu 
budovania infraštruktúry radí medzi najmenej rozvinuté. Pre korektnú analýzu 
vyhodnocovaných údajov však konštatujeme, že počet nabíjacích staníc nie je totož-
ný s počtom nabíjacích bodov z porovnania vyššie.

Kompletný zoznam nabíjacích bodov na území Trnavského samosprávneho kraja je 
uvedený v nasledovnom prehľade. Hlavnými prevádzkovateľmi nabíjacích miest sú 
spoločnosti GreenWay, ZSE a MTOP Trnava.



CIEĽ: Zvýšenie atraktivity a komfortu VOD, podpora nemotorovej dopravy a 
rozvoj IDS:

∙ podpora obnovy vozového parku poskytovateľov dopravných služieb v 
rámci VOD, 

∙ podpora rozvoja dráhovej VOD,

∙ v  rámci súťaží na dopravné služby pre mestskú a  regionálnu dopravu 
vytvoriť podmienky atraktívne pre čo najširšie spektrum dopravcov,

∙ podpora rozvoja MHD a regionálnej dopravy so zreteľom na ekologizáciu 
pohonu – predovšetkým vo fáze súťaže na dopravcu, 

∙ podpora alternatívnych zdrojov paliva v rámci VOD, 

∙ obmedzenie obstarávania dopravných služieb, ako aj samostatných vozidiel 
využívajúcich na svoj pohon fosílne palivá, 

∙ zameranie sa na budovanie záchytných parkovísk predovšetkým na 
vstupoch do okresných miest, 

∙ podpora budovania P+R a  B+R v  blízkosti železničných a  autobusových 
staníc, 

∙ zvýšenie atraktivity IDS s  presahom na priľahlé a  funkčné IDS v  rámci 
okolitých krajov, 

∙ snaha o  zosúladenie grafikonov celoštátnych, regionálnych a  mestských 
liniek VOD v závislosti od prepravných prúdov podložených reálnymi údajmi 
jednotlivých prepravcov, 

∙ zavádzanie flexibilných dopravných systémov predovšetkým v oblastiach s 
nízkou hustotou osídlenia, ako aj nízkym dopytom po VOD,

∙ zavádzanie inovatívnych finančných stimulov s cieľom zatraktívnenia VOD 
na úkor individuálnej osobnej dopravy,

∙ vytváranie podmienok pre zavádzanie tzv. zdieľaných prvkov dopravy, ktoré 
budú atraktívne pre súkromný sektor, 

∙ podpora kombinovanej dopravy, 

∙ budovanie terminálov intermodálnej dopravy, 

∙ odklon tranzitnej dopravy z centier miest, 

∙ vytváranie zelených zón v  centrách miest s  obmedzeným vstupom pre 
motory spaľujúce fosílne palivá, 

∙ podpora a  vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj cyklistickej 
infraštruktúry,

∙ plánovanie a budovanie cyklotrás v  rámci cestnej mestskej infraštruktúry 
ako jeden z pilierov osobnej dopravy v mestách, 

∙ zavádzanie zdieľania bicyklov, elektrobicyklov, resp. kolobežiek v mestách a 
obciach a ich integrácia v rámci VOD, 

∙ budovanie prvkov podporujúcich rozvoj cyklistickej dopravy – parkovacie 
stanovištia pre bicykle s  lokalizáciou prioritne pri miestach s  vysokým 
výskytom obyvateľstva – zdravotnícke zariadenia, školy, mestské úrady, 
autobusové a železničné stanice, nákupné centrá, športovo-rekreačné centrá, 

∙ vytvorenie podmienok pre prepravu bicyklov v rámci mestskej hromadnej 
dopravy, ako aj VOD vo všeobecnosti, 

∙ preferovanie, edukácia a vytváranie podporných kampaní zameraných na 
rozvoj ekologickej dopravy – Do práce na bicykli, Do školy na bicykli, Európsky 
týždeň mobility, 

∙ podpora pešej dopravy prostredníctvom budovania a  rekonštrukcie 
potrebnej infraštruktúry – rekonštrukcia chodníkov, budovanie nových 
chodníkov, odstránenie parkujúcich áut z chodníkov,

∙ podpora a  zameranie sa na reguláciu v  oblasti individuálnej osobnej 
dopravy  - jednotná parkovacia politika, 

∙ zavádzanie nízkoemisných zón v obciach, vrátane spoplatnenia vstupu do 
týchto zón a upokojovanie dopravy v sídlach, 

∙ odstránenie legislatívnych zábran využívania podzemných parkovísk pre 
vozidlá na CNG, LPG, vodík, 

∙ zvýšenie podielu uplatňovania zeleného verejného obstarávania, 

∙ uplatňovanie štatútu tzv. práce z domu pri povolaniach, ktorým to charakter 
práce umožňuje – predovšetkým administratívni zamestnanci.
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samozrejme výrazne ovplyvní predaj jednotlivých automobilových značiek. Keďže 
limit sa vypočítava ako priemer za všetky predané vozidlá danej automobilky počas 
roka, pod hrozbou sankcií sa chtiac či nechtiac musia sústrediť na predaj 
elektrifikovaných vozidiel. Predaj elektromobilov a automobilov typu plug-in hybrid 
zaznamenáva v posledných rokoch postupný nárast a pod vplyvom tohto 
„motivačného“ opatrenia možno očakávať, že v najbližšom období sa tento trend 
výrazne urýchli. Na prelome rokov 2019 a 2020 sme naproti tomu boli na Slovensku 
svedkami dotačnej politiky, kedy priama podpora vo výške 8000 eur pre 
elektromobily, resp. 5000 eur pre nákup automobilu s plug-in hybridným motorom 
smerovala priamo koncovým záujemcom. Dôkazom toho, že Slováci sú na trend 
elektromobility pozitívne naladení bolo minutie vyhradeného 6 miliónového balíka 
v priebehu 4 minút. Vzhľadom k tomu, že naša krajina sa dlhodobo označuje za 
svetového lídra v  počte vyrobených automobilov na počet obyvateľov, vládou 
ohlásené investície a podpora výroby elektrobatérií naznačili vážnosť radikálnej 
zmeny, ktorú so sebou prináša preferencia udržateľného zdroja energie. 

O tom, ako nesmierne dôležitá je dotačná schéma pri postupnom prechode na 
elektrifikáciu, môžeme vidieť z nasledujúcej tabuľky. Kým sa počet nových regis-
trovaných elektrických (BEV) a  plug-in hybridných vozidiel (PHEV) v  roku 2019 
oproti rastúcemu trendu z minulých rokov výrazne prepadol, len do polovice roka 
2020 zaznamenal viac ako 59 %-ný  resp. v prípade plug-in hybridov až 315 %-ný 
nárast.

Potvrdili sme si, že na Slovensku nie je núdza o záujem vymeniť automobily so škod-
livými spaľujúcimi motormi za elektrifikované vozidlá vyznačujúce sa nízkymi či 
dokonca žiadnymi emisiami. Aj vzhľadom k  tomu, že celkový počet čiastočne či 
úplne elektrifikovaných vozidiel sa pohybuje na úrovni 2603 kusov (stav k 31.6.2020), 
je v súčasnosti zanedbateľné analyzovať skladbu ich registrácie v Trnavskom samo-
správnom kraji. To, čo nás bude z  pohľadu kraja väčšmi zaujímať, je stav a plán 
pripravenosti siete dostupnej rýchlonabíjacej infraštruktúry.

Jeden zo stimulov rozvoja elektromobility je totiž vybudovanie spoľahlivej nabíjacej 
infraštruktúry v  rámci aj mimo veľkých miest. Podľa najnovších údajov European 
Alternative Fuel Observatory bolo u nás celkovo vybudovaných 626 nabíjacích 
bodov, z ktorých väčšinu tvoria AC nabíjačky s pomalším/stredne rýchlym nabíja-
ním.  Slovenskú rýchlonabíjaciu DC sieť s  výkonom nad 22 kW tvorí zhruba 200 
nabíjacích bodov.  V súlade s trendom nástupu vozidiel s vysokokapacitnými baté-
riami pribudlo v poslednom roku aj niekoľko nových nabíjacích staníc s výkonom 
100 – 350 kW. Zo štatistických údajov nám vyplýva pomerne slušná penetrácia 
nabíjacích staníc. Prihliadnuc na štatisticky absentujúcu registráciu elektrifikova-
ných vozidiel z druhého polroka 2020 pripadá na 1 nabíjací bod približne 5 vozi-
diel. 

Z pre nás podstatného regionálneho pohľadu je prekvapujúci fakt, že Trnavské-
mu samosprávnemu kraju prináleží len 39 nabíjacích staníc, čo ho z  pohľadu 
budovania infraštruktúry radí medzi najmenej rozvinuté. Pre korektnú analýzu 
vyhodnocovaných údajov však konštatujeme, že počet nabíjacích staníc nie je totož-
ný s počtom nabíjacích bodov z porovnania vyššie.

Kompletný zoznam nabíjacích bodov na území Trnavského samosprávneho kraja je 
uvedený v nasledovnom prehľade. Hlavnými prevádzkovateľmi nabíjacích miest sú 
spoločnosti GreenWay, ZSE a MTOP Trnava.



CIEĽ: Zvýšenie atraktivity a komfortu VOD, podpora nemotorovej dopravy a 
rozvoj IDS:

∙ podpora obnovy vozového parku poskytovateľov dopravných služieb v 
rámci VOD, 

∙ podpora rozvoja dráhovej VOD,

∙ v  rámci súťaží na dopravné služby pre mestskú a  regionálnu dopravu 
vytvoriť podmienky atraktívne pre čo najširšie spektrum dopravcov,

∙ podpora rozvoja MHD a regionálnej dopravy so zreteľom na ekologizáciu 
pohonu – predovšetkým vo fáze súťaže na dopravcu, 

∙ podpora alternatívnych zdrojov paliva v rámci VOD, 

∙ obmedzenie obstarávania dopravných služieb, ako aj samostatných vozidiel 
využívajúcich na svoj pohon fosílne palivá, 

∙ zameranie sa na budovanie záchytných parkovísk predovšetkým na 
vstupoch do okresných miest, 

∙ podpora budovania P+R a  B+R v  blízkosti železničných a  autobusových 
staníc, 

∙ zvýšenie atraktivity IDS s  presahom na priľahlé a  funkčné IDS v  rámci 
okolitých krajov, 

∙ snaha o  zosúladenie grafikonov celoštátnych, regionálnych a  mestských 
liniek VOD v závislosti od prepravných prúdov podložených reálnymi údajmi 
jednotlivých prepravcov, 

∙ zavádzanie flexibilných dopravných systémov predovšetkým v oblastiach s 
nízkou hustotou osídlenia, ako aj nízkym dopytom po VOD,

∙ zavádzanie inovatívnych finančných stimulov s cieľom zatraktívnenia VOD 
na úkor individuálnej osobnej dopravy,

∙ vytváranie podmienok pre zavádzanie tzv. zdieľaných prvkov dopravy, ktoré 
budú atraktívne pre súkromný sektor, 

∙ podpora kombinovanej dopravy, 

∙ budovanie terminálov intermodálnej dopravy, 

∙ odklon tranzitnej dopravy z centier miest, 

∙ vytváranie zelených zón v  centrách miest s  obmedzeným vstupom pre 
motory spaľujúce fosílne palivá, 

∙ podpora a  vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj cyklistickej 
infraštruktúry,

∙ plánovanie a budovanie cyklotrás v  rámci cestnej mestskej infraštruktúry 
ako jeden z pilierov osobnej dopravy v mestách, 

∙ zavádzanie zdieľania bicyklov, elektrobicyklov, resp. kolobežiek v mestách a 
obciach a ich integrácia v rámci VOD, 

∙ budovanie prvkov podporujúcich rozvoj cyklistickej dopravy – parkovacie 
stanovištia pre bicykle s  lokalizáciou prioritne pri miestach s  vysokým 
výskytom obyvateľstva – zdravotnícke zariadenia, školy, mestské úrady, 
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∙ vytvorenie podmienok pre prepravu bicyklov v rámci mestskej hromadnej 
dopravy, ako aj VOD vo všeobecnosti, 

∙ preferovanie, edukácia a vytváranie podporných kampaní zameraných na 
rozvoj ekologickej dopravy – Do práce na bicykli, Do školy na bicykli, Európsky 
týždeň mobility, 

∙ podpora pešej dopravy prostredníctvom budovania a  rekonštrukcie 
potrebnej infraštruktúry – rekonštrukcia chodníkov, budovanie nových 
chodníkov, odstránenie parkujúcich áut z chodníkov,

∙ podpora a  zameranie sa na reguláciu v  oblasti individuálnej osobnej 
dopravy  - jednotná parkovacia politika, 

∙ zavádzanie nízkoemisných zón v obciach, vrátane spoplatnenia vstupu do 
týchto zón a upokojovanie dopravy v sídlach, 

∙ odstránenie legislatívnych zábran využívania podzemných parkovísk pre 
vozidlá na CNG, LPG, vodík, 

∙ zvýšenie podielu uplatňovania zeleného verejného obstarávania, 

∙ uplatňovanie štatútu tzv. práce z domu pri povolaniach, ktorým to charakter 
práce umožňuje – predovšetkým administratívni zamestnanci.
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 Európska únia a  jej regulačné orgány neustále sprísňujú emisné kvóty 
automobilov a práve rok 2020 sa môže v tomto smere zapísať do dejín nepriamej 
podpory elektromobility ako prelomový. V  tomto roku totiž do platnosti vstúpila 
kvóta obmedzujúca maximálnu produkciu miestnych emisií CO₂ na 95 g/km, čo 
samozrejme výrazne ovplyvní predaj jednotlivých automobilových značiek. Keďže 
limit sa vypočítava ako priemer za všetky predané vozidlá danej automobilky počas 
roka, pod hrozbou sankcií sa chtiac či nechtiac musia sústrediť na predaj 
elektrifikovaných vozidiel. Predaj elektromobilov a automobilov typu plug-in hybrid 
zaznamenáva v posledných rokoch postupný nárast a pod vplyvom tohto 
„motivačného“ opatrenia možno očakávať, že v najbližšom období sa tento trend 
výrazne urýchli. Na prelome rokov 2019 a 2020 sme naproti tomu boli na Slovensku 
svedkami dotačnej politiky, kedy priama podpora vo výške 8000 eur pre 
elektromobily, resp. 5000 eur pre nákup automobilu s plug-in hybridným motorom 
smerovala priamo koncovým záujemcom. Dôkazom toho, že Slováci sú na trend 
elektromobility pozitívne naladení bolo minutie vyhradeného 6 miliónového balíka 
v priebehu 4 minút. Vzhľadom k tomu, že naša krajina sa dlhodobo označuje za 
svetového lídra v  počte vyrobených automobilov na počet obyvateľov, vládou 
ohlásené investície a podpora výroby elektrobatérií naznačili vážnosť radikálnej 
zmeny, ktorú so sebou prináša preferencia udržateľného zdroja energie. 

O tom, ako nesmierne dôležitá je dotačná schéma pri postupnom prechode na 
elektrifikáciu, môžeme vidieť z nasledujúcej tabuľky. Kým sa počet nových regis-
trovaných elektrických (BEV) a  plug-in hybridných vozidiel (PHEV) v  roku 2019 
oproti rastúcemu trendu z minulých rokov výrazne prepadol, len do polovice roka 
2020 zaznamenal viac ako 59 %-ný  resp. v prípade plug-in hybridov až 315 %-ný 
nárast.

Potvrdili sme si, že na Slovensku nie je núdza o záujem vymeniť automobily so škod-
livými spaľujúcimi motormi za elektrifikované vozidlá vyznačujúce sa nízkymi či 
dokonca žiadnymi emisiami. Aj vzhľadom k  tomu, že celkový počet čiastočne či 
úplne elektrifikovaných vozidiel sa pohybuje na úrovni 2603 kusov (stav k 31.6.2020), 
je v súčasnosti zanedbateľné analyzovať skladbu ich registrácie v Trnavskom samo-
správnom kraji. To, čo nás bude z  pohľadu kraja väčšmi zaujímať, je stav a plán 
pripravenosti siete dostupnej rýchlonabíjacej infraštruktúry.

Jeden zo stimulov rozvoja elektromobility je totiž vybudovanie spoľahlivej nabíjacej 
infraštruktúry v  rámci aj mimo veľkých miest. Podľa najnovších údajov European 
Alternative Fuel Observatory bolo u nás celkovo vybudovaných 626 nabíjacích 
bodov, z ktorých väčšinu tvoria AC nabíjačky s pomalším/stredne rýchlym nabíja-
ním.  Slovenskú rýchlonabíjaciu DC sieť s  výkonom nad 22 kW tvorí zhruba 200 
nabíjacích bodov.  V súlade s trendom nástupu vozidiel s vysokokapacitnými baté-
riami pribudlo v poslednom roku aj niekoľko nových nabíjacích staníc s výkonom 
100 – 350 kW. Zo štatistických údajov nám vyplýva pomerne slušná penetrácia 
nabíjacích staníc. Prihliadnuc na štatisticky absentujúcu registráciu elektrifikova-
ných vozidiel z druhého polroka 2020 pripadá na 1 nabíjací bod približne 5 vozi-
diel. 

Z pre nás podstatného regionálneho pohľadu je prekvapujúci fakt, že Trnavské-
mu samosprávnemu kraju prináleží len 39 nabíjacích staníc, čo ho z  pohľadu 
budovania infraštruktúry radí medzi najmenej rozvinuté. Pre korektnú analýzu 
vyhodnocovaných údajov však konštatujeme, že počet nabíjacích staníc nie je totož-
ný s počtom nabíjacích bodov z porovnania vyššie.

Kompletný zoznam nabíjacích bodov na území Trnavského samosprávneho kraja je 
uvedený v nasledovnom prehľade. Hlavnými prevádzkovateľmi nabíjacích miest sú 
spoločnosti GreenWay, ZSE a MTOP Trnava.



Realizácia a implementácia uvedených opatrení sa premietne v konečnom dôsled-
ku aj na zvyšovaní príjmov do pokladníc štátu, ako aj priamo Trnavskému samo-
správnemu kraju. V procese prechodu a budovania SMART CITY je potrebné neustá-
le reinvestovať získané finančné prostriedky do kolobehu modernizácie a prechodu 
na SMART CITY. Zároveň je v tomto smere dôležité aj vyvolávanie diskusie o plánova-
nej zmene konceptu mobility v rámci kraja za účasti odbornej verejnosti, obyvateľov, 
ako aj súkromného sektora pôsobiaceho na území kraja. V  neposlednom rade 
netreba zabúdať na vzdelávanie v oblasti ekologizácie dopravy, zvyšovanie informo-
vanosti a  povedomia širokej verejnosti, ktorá je v  konečnom dôsledku konečný 
užívateľ celého systému v najvýraznejšej miere. V oblasti vzdelávania sa považuje 
za najefektívnejšia práca s mládežou, ktorá má k moderným technológiám a ino-
vatívnym procesom najbližšie. Len tak vieme zaručiť a dosiahnuť neustály pokrok v 
oblasti inovácií s prienikom do všetkých oblastí každodenného života.

66

zdroj: unsplash.com

3.2.3 ELEKTROMOBILITA AKO CESTA K ÚSPECHU

 Európska únia a  jej regulačné orgány neustále sprísňujú emisné kvóty 
automobilov a práve rok 2020 sa môže v tomto smere zapísať do dejín nepriamej 
podpory elektromobility ako prelomový. V  tomto roku totiž do platnosti vstúpila 
kvóta obmedzujúca maximálnu produkciu miestnych emisií CO₂ na 95 g/km, čo 
samozrejme výrazne ovplyvní predaj jednotlivých automobilových značiek. Keďže 
limit sa vypočítava ako priemer za všetky predané vozidlá danej automobilky počas 
roka, pod hrozbou sankcií sa chtiac či nechtiac musia sústrediť na predaj 
elektrifikovaných vozidiel. Predaj elektromobilov a automobilov typu plug-in hybrid 
zaznamenáva v posledných rokoch postupný nárast a pod vplyvom tohto 
„motivačného“ opatrenia možno očakávať, že v najbližšom období sa tento trend 
výrazne urýchli. Na prelome rokov 2019 a 2020 sme naproti tomu boli na Slovensku 
svedkami dotačnej politiky, kedy priama podpora vo výške 8000 eur pre 
elektromobily, resp. 5000 eur pre nákup automobilu s plug-in hybridným motorom 
smerovala priamo koncovým záujemcom. Dôkazom toho, že Slováci sú na trend 
elektromobility pozitívne naladení bolo minutie vyhradeného 6 miliónového balíka 
v priebehu 4 minút. Vzhľadom k tomu, že naša krajina sa dlhodobo označuje za 
svetového lídra v  počte vyrobených automobilov na počet obyvateľov, vládou 
ohlásené investície a podpora výroby elektrobatérií naznačili vážnosť radikálnej 
zmeny, ktorú so sebou prináša preferencia udržateľného zdroja energie. 

O tom, ako nesmierne dôležitá je dotačná schéma pri postupnom prechode na 
elektrifikáciu, môžeme vidieť z nasledujúcej tabuľky. Kým sa počet nových regis-
trovaných elektrických (BEV) a  plug-in hybridných vozidiel (PHEV) v  roku 2019 
oproti rastúcemu trendu z minulých rokov výrazne prepadol, len do polovice roka 
2020 zaznamenal viac ako 59 %-ný  resp. v prípade plug-in hybridov až 315 %-ný 
nárast.

Potvrdili sme si, že na Slovensku nie je núdza o záujem vymeniť automobily so škod-
livými spaľujúcimi motormi za elektrifikované vozidlá vyznačujúce sa nízkymi či 
dokonca žiadnymi emisiami. Aj vzhľadom k  tomu, že celkový počet čiastočne či 
úplne elektrifikovaných vozidiel sa pohybuje na úrovni 2603 kusov (stav k 31.6.2020), 
je v súčasnosti zanedbateľné analyzovať skladbu ich registrácie v Trnavskom samo-
správnom kraji. To, čo nás bude z  pohľadu kraja väčšmi zaujímať, je stav a plán 
pripravenosti siete dostupnej rýchlonabíjacej infraštruktúry.

Jeden zo stimulov rozvoja elektromobility je totiž vybudovanie spoľahlivej nabíjacej 
infraštruktúry v  rámci aj mimo veľkých miest. Podľa najnovších údajov European 
Alternative Fuel Observatory bolo u nás celkovo vybudovaných 626 nabíjacích 
bodov, z ktorých väčšinu tvoria AC nabíjačky s pomalším/stredne rýchlym nabíja-
ním.  Slovenskú rýchlonabíjaciu DC sieť s  výkonom nad 22 kW tvorí zhruba 200 
nabíjacích bodov.  V súlade s trendom nástupu vozidiel s vysokokapacitnými baté-
riami pribudlo v poslednom roku aj niekoľko nových nabíjacích staníc s výkonom 
100 – 350 kW. Zo štatistických údajov nám vyplýva pomerne slušná penetrácia 
nabíjacích staníc. Prihliadnuc na štatisticky absentujúcu registráciu elektrifikova-
ných vozidiel z druhého polroka 2020 pripadá na 1 nabíjací bod približne 5 vozi-
diel. 

Z pre nás podstatného regionálneho pohľadu je prekvapujúci fakt, že Trnavské-
mu samosprávnemu kraju prináleží len 39 nabíjacích staníc, čo ho z  pohľadu 
budovania infraštruktúry radí medzi najmenej rozvinuté. Pre korektnú analýzu 
vyhodnocovaných údajov však konštatujeme, že počet nabíjacích staníc nie je totož-
ný s počtom nabíjacích bodov z porovnania vyššie.

Kompletný zoznam nabíjacích bodov na území Trnavského samosprávneho kraja je 
uvedený v nasledovnom prehľade. Hlavnými prevádzkovateľmi nabíjacích miest sú 
spoločnosti GreenWay, ZSE a MTOP Trnava.



3.2.3 ELEKTROMOBILITA AKO CESTA K ÚSPECHU

 Európska únia a  jej regulačné orgány neustále sprísňujú emisné kvóty 
automobilov a práve rok 2020 sa môže v tomto smere zapísať do dejín nepriamej 
podpory elektromobility ako prelomový. V  tomto roku totiž do platnosti vstúpila 
kvóta obmedzujúca maximálnu produkciu miestnych emisií CO₂ na 95 g/km, čo 
samozrejme výrazne ovplyvní predaj jednotlivých automobilových značiek. Keďže 
limit sa vypočítava ako priemer za všetky predané vozidlá danej automobilky počas 
roka, pod hrozbou sankcií sa chtiac či nechtiac musia sústrediť na predaj 
elektrifikovaných vozidiel. Predaj elektromobilov a automobilov typu plug-in hybrid 
zaznamenáva v posledných rokoch postupný nárast a pod vplyvom tohto 
„motivačného“ opatrenia možno očakávať, že v najbližšom období sa tento trend 
výrazne urýchli. Na prelome rokov 2019 a 2020 sme naproti tomu boli na Slovensku 
svedkami dotačnej politiky, kedy priama podpora vo výške 8000 eur pre 
elektromobily, resp. 5000 eur pre nákup automobilu s plug-in hybridným motorom 
smerovala priamo koncovým záujemcom. Dôkazom toho, že Slováci sú na trend 
elektromobility pozitívne naladení bolo minutie vyhradeného 6 miliónového balíka 
v priebehu 4 minút. Vzhľadom k tomu, že naša krajina sa dlhodobo označuje za 
svetového lídra v  počte vyrobených automobilov na počet obyvateľov, vládou 
ohlásené investície a podpora výroby elektrobatérií naznačili vážnosť radikálnej 
zmeny, ktorú so sebou prináša preferencia udržateľného zdroja energie. 

O tom, ako nesmierne dôležitá je dotačná schéma pri postupnom prechode na 
elektrifikáciu, môžeme vidieť z nasledujúcej tabuľky. Kým sa počet nových regis-
trovaných elektrických (BEV) a  plug-in hybridných vozidiel (PHEV) v  roku 2019 
oproti rastúcemu trendu z minulých rokov výrazne prepadol, len do polovice roka 
2020 zaznamenal viac ako 59 %-ný  resp. v prípade plug-in hybridov až 315 %-ný 
nárast.

Potvrdili sme si, že na Slovensku nie je núdza o záujem vymeniť automobily so škod-
livými spaľujúcimi motormi za elektrifikované vozidlá vyznačujúce sa nízkymi či 
dokonca žiadnymi emisiami. Aj vzhľadom k  tomu, že celkový počet čiastočne či 
úplne elektrifikovaných vozidiel sa pohybuje na úrovni 2603 kusov (stav k 31.6.2020), 
je v súčasnosti zanedbateľné analyzovať skladbu ich registrácie v Trnavskom samo-
správnom kraji. To, čo nás bude z  pohľadu kraja väčšmi zaujímať, je stav a plán 
pripravenosti siete dostupnej rýchlonabíjacej infraštruktúry.

Jeden zo stimulov rozvoja elektromobility je totiž vybudovanie spoľahlivej nabíjacej 
infraštruktúry v  rámci aj mimo veľkých miest. Podľa najnovších údajov European 
Alternative Fuel Observatory bolo u nás celkovo vybudovaných 626 nabíjacích 
bodov, z ktorých väčšinu tvoria AC nabíjačky s pomalším/stredne rýchlym nabíja-
ním.  Slovenskú rýchlonabíjaciu DC sieť s  výkonom nad 22 kW tvorí zhruba 200 
nabíjacích bodov.  V súlade s trendom nástupu vozidiel s vysokokapacitnými baté-
riami pribudlo v poslednom roku aj niekoľko nových nabíjacích staníc s výkonom 
100 – 350 kW. Zo štatistických údajov nám vyplýva pomerne slušná penetrácia 
nabíjacích staníc. Prihliadnuc na štatisticky absentujúcu registráciu elektrifikova-
ných vozidiel z druhého polroka 2020 pripadá na 1 nabíjací bod približne 5 vozi-
diel. 

Z pre nás podstatného regionálneho pohľadu je prekvapujúci fakt, že Trnavské-
mu samosprávnemu kraju prináleží len 39 nabíjacích staníc, čo ho z  pohľadu 
budovania infraštruktúry radí medzi najmenej rozvinuté. Pre korektnú analýzu 
vyhodnocovaných údajov však konštatujeme, že počet nabíjacích staníc nie je totož-
ný s počtom nabíjacích bodov z porovnania vyššie.

Kompletný zoznam nabíjacích bodov na území Trnavského samosprávneho kraja je 
uvedený v nasledovnom prehľade. Hlavnými prevádzkovateľmi nabíjacích miest sú 
spoločnosti GreenWay, ZSE a MTOP Trnava.
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Pre lepšie pochopenie problematiky si vysvetlíme rozdiely v typoch nabíjacích staníc 
a jednotlivých nabíjacích konektorov, ktoré exaktne popisuje ročenka Elektromobli-
ta 2020. V zásade poznáme 2 spôsoby nabíjania, od ktorých sa odvíja aj typ nabíja-
cej stanice.  

AC nabíjanie

Základný spôsob nabíjania, ktorý nájdeme bez výnimky v každom elektrickom 
vozidle. Voľnou rečou ho zvykneme charakterizovať aj ako pomalé nabíjanie. Vozidlo 
má na palube inštalovanú nabíjačku, ktorú možno napájať z bežnej siete 1× 230 V, 
prípadne dvoj- alebo trojfázovým prúdom 3×400 V. Na nabíjanie možno použiť 
bežnú domácu zásuvku, aj keď pri častejšom nabíjaní je odporúčaný priemyselný 
typ zásuvky určený na trvalú vyššiu záťaž. Takéto nabíjanie je však veľmi pomalé 
hlavne pri vozidlách s väčšou batériou, a tak je lepšie využiť tzv. wallbox, ktorý oby-
čajne umožňuje trojfázové nabíjanie a aj pri jednofázovom ponúka nabíjanie s 
vyšším výkonom. Jeho hlavnou úlohou je kvalitné istenie aj v prípade poruchy a 
možnosť nastavenia maximálneho výkonu nabíjania s ohľadom na ostatné spotrebi-
če v sieti. Výkon takéhoto nabíjania je daný hlavne výkonom palubnej nabíjačky, a 
najmä v domácich podmienkach aj možnosťou využitia viacerých fáz. Verejné nabí-
jacie stojany majú zvyčajne výkon 11 alebo 22 kW, AC vývody z rýchlonabíjačiek 22 
alebo až 43 kW.

DC nabíjanie

Druhým typom nabíjania je jednosmerné DC alebo tiež rýchle nabíjanie. Túto mož-
nosť majú dnes už takmer všetky elektromobily na trhu. Výkon nabíjania je v tomto 
prípade daný výkonom nabíjačky, napätím a kapacitou batérie. Všeobecne platí, že 
pri rýchlom nabíjaní by sa každý elektromobil mal do 80 % kapacity nabiť za zhruba 
40 – 50 minút. Základný typ rýchlonabíjacích staníc pracuje s výkonmi do 50 kW, no 
pre nástup vozidiel s väčšou kapacitou batérií sa už v súčasnosti budujú nabíjacie 
stanice s výkonmi 100 až 350 kW. Hlavná výhoda DC nabíjania je v tom, že výkonová 
časť nabíjačky je uložená mimo vozidla, a tak môže pracovať s oveľa vyšším výko-
nom. Takto môže rýchle nabíjanie používať široké spektrum vozidiel. Pre nízky výkon 
interných AC nabíjačiek napríklad aj vo vozidlách s vysokou kapacitou batérie výrob-
covia a prevádzkovatelia nabíjacej infraštruktúry ponúkajú tiež strednovýkonové DC 
nabíjačky s výkonom 22 – 25 kW, ktorých výhodou je vysoká kompatibilita a rýchlej-
šie nabíjanie ako pri interných AC nabíjačkách. Keďže ide o lacnejšie riešenie ako v 
prípade DC rýchlonabíjačiek, svoje uplatnenie nájdu v úlohe tzv. „destination char-
ging“, prípadne vo firemných flotilách.

Z  pohľadu dostupných konektorov môžu byť súčasné elektromobily vybavené 
nasledujúcimi typmi:

CCS (Combo) – najčastejšie používaný konektor na všetkých elektromobiloch 
určených pre európsky trh. Kombinuje možnosť AC a DC nabíjania. Pri DC nabíjaní 
sa využíva celý konektor. Pri AC nabíjaní sa využíva časť konektora, ktorá je kompati-
bilná s konektorom Typ 2 Mennekes. 

CHAdeMO – konektor určený iba na DC nabíjanie. Keďže ide o japonskú normu, v 
súčasnosti ho majú iba modely značiek Nissan a Mitsubishi. 

Typ 2 Mennekes – používa sa na všetkých plug-in hybridoch na AC nabíjanie. Na 
elektromobiloch je zväčša v podobe kombinovaného konektora CCS používaný na 
AC nabíjanie. Európske modely Tesla ho používajú na AC aj DC nabíjanie, jeho zapo-
jenie je však s normou typu 2 nekompatibilné. 

Typ 1 – tento konektor sa využíva iba na niektorých, väčšinou starších modeloch 
elektromobilov japonskej výroby a používa sa výhradne na AC nabíjanie.

68



Pre lepšie pochopenie problematiky si vysvetlíme rozdiely v typoch nabíjacích staníc 
a jednotlivých nabíjacích konektorov, ktoré exaktne popisuje ročenka Elektromobli-
ta 2020. V zásade poznáme 2 spôsoby nabíjania, od ktorých sa odvíja aj typ nabíja-
cej stanice.  

AC nabíjanie

Základný spôsob nabíjania, ktorý nájdeme bez výnimky v každom elektrickom 
vozidle. Voľnou rečou ho zvykneme charakterizovať aj ako pomalé nabíjanie. Vozidlo 
má na palube inštalovanú nabíjačku, ktorú možno napájať z bežnej siete 1× 230 V, 
prípadne dvoj- alebo trojfázovým prúdom 3×400 V. Na nabíjanie možno použiť 
bežnú domácu zásuvku, aj keď pri častejšom nabíjaní je odporúčaný priemyselný 
typ zásuvky určený na trvalú vyššiu záťaž. Takéto nabíjanie je však veľmi pomalé 
hlavne pri vozidlách s väčšou batériou, a tak je lepšie využiť tzv. wallbox, ktorý oby-
čajne umožňuje trojfázové nabíjanie a aj pri jednofázovom ponúka nabíjanie s 
vyšším výkonom. Jeho hlavnou úlohou je kvalitné istenie aj v prípade poruchy a 
možnosť nastavenia maximálneho výkonu nabíjania s ohľadom na ostatné spotrebi-
če v sieti. Výkon takéhoto nabíjania je daný hlavne výkonom palubnej nabíjačky, a 
najmä v domácich podmienkach aj možnosťou využitia viacerých fáz. Verejné nabí-
jacie stojany majú zvyčajne výkon 11 alebo 22 kW, AC vývody z rýchlonabíjačiek 22 
alebo až 43 kW.

DC nabíjanie

Druhým typom nabíjania je jednosmerné DC alebo tiež rýchle nabíjanie. Túto mož-
nosť majú dnes už takmer všetky elektromobily na trhu. Výkon nabíjania je v tomto 
prípade daný výkonom nabíjačky, napätím a kapacitou batérie. Všeobecne platí, že 
pri rýchlom nabíjaní by sa každý elektromobil mal do 80 % kapacity nabiť za zhruba 
40 – 50 minút. Základný typ rýchlonabíjacích staníc pracuje s výkonmi do 50 kW, no 
pre nástup vozidiel s väčšou kapacitou batérií sa už v súčasnosti budujú nabíjacie 
stanice s výkonmi 100 až 350 kW. Hlavná výhoda DC nabíjania je v tom, že výkonová 
časť nabíjačky je uložená mimo vozidla, a tak môže pracovať s oveľa vyšším výko-
nom. Takto môže rýchle nabíjanie používať široké spektrum vozidiel. Pre nízky výkon 
interných AC nabíjačiek napríklad aj vo vozidlách s vysokou kapacitou batérie výrob-
covia a prevádzkovatelia nabíjacej infraštruktúry ponúkajú tiež strednovýkonové DC 
nabíjačky s výkonom 22 – 25 kW, ktorých výhodou je vysoká kompatibilita a rýchlej-
šie nabíjanie ako pri interných AC nabíjačkách. Keďže ide o lacnejšie riešenie ako v 
prípade DC rýchlonabíjačiek, svoje uplatnenie nájdu v úlohe tzv. „destination char-
ging“, prípadne vo firemných flotilách.

Z  pohľadu dostupných konektorov môžu byť súčasné elektromobily vybavené 
nasledujúcimi typmi:

CCS (Combo) – najčastejšie používaný konektor na všetkých elektromobiloch 
určených pre európsky trh. Kombinuje možnosť AC a DC nabíjania. Pri DC nabíjaní 
sa využíva celý konektor. Pri AC nabíjaní sa využíva časť konektora, ktorá je kompati-
bilná s konektorom Typ 2 Mennekes. 

CHAdeMO – konektor určený iba na DC nabíjanie. Keďže ide o japonskú normu, v 
súčasnosti ho majú iba modely značiek Nissan a Mitsubishi. 

Typ 2 Mennekes – používa sa na všetkých plug-in hybridoch na AC nabíjanie. Na 
elektromobiloch je zväčša v podobe kombinovaného konektora CCS používaný na 
AC nabíjanie. Európske modely Tesla ho používajú na AC aj DC nabíjanie, jeho zapo-
jenie je však s normou typu 2 nekompatibilné. 

Typ 1 – tento konektor sa využíva iba na niektorých, väčšinou starších modeloch 
elektromobilov japonskej výroby a používa sa výhradne na AC nabíjanie.

69

zdroj: nextech.sk



3.2.3 ELEKTROMOBILITA AKO CESTA K ÚSPECHU

 Európska únia a  jej regulačné orgány neustále sprísňujú emisné kvóty 
automobilov a práve rok 2020 sa môže v tomto smere zapísať do dejín nepriamej 
podpory elektromobility ako prelomový. V  tomto roku totiž do platnosti vstúpila 
kvóta obmedzujúca maximálnu produkciu miestnych emisií CO₂ na 95 g/km, čo 
samozrejme výrazne ovplyvní predaj jednotlivých automobilových značiek. Keďže 
limit sa vypočítava ako priemer za všetky predané vozidlá danej automobilky počas 
roka, pod hrozbou sankcií sa chtiac či nechtiac musia sústrediť na predaj 
elektrifikovaných vozidiel. Predaj elektromobilov a automobilov typu plug-in hybrid 
zaznamenáva v posledných rokoch postupný nárast a pod vplyvom tohto 
„motivačného“ opatrenia možno očakávať, že v najbližšom období sa tento trend 
výrazne urýchli. Na prelome rokov 2019 a 2020 sme naproti tomu boli na Slovensku 
svedkami dotačnej politiky, kedy priama podpora vo výške 8000 eur pre 
elektromobily, resp. 5000 eur pre nákup automobilu s plug-in hybridným motorom 
smerovala priamo koncovým záujemcom. Dôkazom toho, že Slováci sú na trend 
elektromobility pozitívne naladení bolo minutie vyhradeného 6 miliónového balíka 
v priebehu 4 minút. Vzhľadom k tomu, že naša krajina sa dlhodobo označuje za 
svetového lídra v  počte vyrobených automobilov na počet obyvateľov, vládou 
ohlásené investície a podpora výroby elektrobatérií naznačili vážnosť radikálnej 
zmeny, ktorú so sebou prináša preferencia udržateľného zdroja energie. 

O tom, ako nesmierne dôležitá je dotačná schéma pri postupnom prechode na 
elektrifikáciu, môžeme vidieť z nasledujúcej tabuľky. Kým sa počet nových regis-
trovaných elektrických (BEV) a  plug-in hybridných vozidiel (PHEV) v  roku 2019 
oproti rastúcemu trendu z minulých rokov výrazne prepadol, len do polovice roka 
2020 zaznamenal viac ako 59 %-ný  resp. v prípade plug-in hybridov až 315 %-ný 
nárast.

Potvrdili sme si, že na Slovensku nie je núdza o záujem vymeniť automobily so škod-
livými spaľujúcimi motormi za elektrifikované vozidlá vyznačujúce sa nízkymi či 
dokonca žiadnymi emisiami. Aj vzhľadom k  tomu, že celkový počet čiastočne či 
úplne elektrifikovaných vozidiel sa pohybuje na úrovni 2603 kusov (stav k 31.6.2020), 
je v súčasnosti zanedbateľné analyzovať skladbu ich registrácie v Trnavskom samo-
správnom kraji. To, čo nás bude z  pohľadu kraja väčšmi zaujímať, je stav a plán 
pripravenosti siete dostupnej rýchlonabíjacej infraštruktúry.

Jeden zo stimulov rozvoja elektromobility je totiž vybudovanie spoľahlivej nabíjacej 
infraštruktúry v  rámci aj mimo veľkých miest. Podľa najnovších údajov European 
Alternative Fuel Observatory bolo u nás celkovo vybudovaných 626 nabíjacích 
bodov, z ktorých väčšinu tvoria AC nabíjačky s pomalším/stredne rýchlym nabíja-
ním.  Slovenskú rýchlonabíjaciu DC sieť s  výkonom nad 22 kW tvorí zhruba 200 
nabíjacích bodov.  V súlade s trendom nástupu vozidiel s vysokokapacitnými baté-
riami pribudlo v poslednom roku aj niekoľko nových nabíjacích staníc s výkonom 
100 – 350 kW. Zo štatistických údajov nám vyplýva pomerne slušná penetrácia 
nabíjacích staníc. Prihliadnuc na štatisticky absentujúcu registráciu elektrifikova-
ných vozidiel z druhého polroka 2020 pripadá na 1 nabíjací bod približne 5 vozi-
diel. 

Z pre nás podstatného regionálneho pohľadu je prekvapujúci fakt, že Trnavské-
mu samosprávnemu kraju prináleží len 39 nabíjacích staníc, čo ho z  pohľadu 
budovania infraštruktúry radí medzi najmenej rozvinuté. Pre korektnú analýzu 
vyhodnocovaných údajov však konštatujeme, že počet nabíjacích staníc nie je totož-
ný s počtom nabíjacích bodov z porovnania vyššie.

Kompletný zoznam nabíjacích bodov na území Trnavského samosprávneho kraja je 
uvedený v nasledovnom prehľade. Hlavnými prevádzkovateľmi nabíjacích miest sú 
spoločnosti GreenWay, ZSE a MTOP Trnava.

BA
111

TT
39

NR
33

TN
49

BB
38

ZA
56

PO
48

KE
47

 zdroj: Správy RTVS, Október 2020 (vlastné spracovanie)

70

 So zameraním sa na uvedené piliere vízie inteligentného odpadového 
hospodárstva bude úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TT SK so zreteľom na 
jeho kompetenčný rámec zabezpečovať predovšetkým zber a analýzu potrebných 
dát, ktorých absencia sa prejavuje v súčasnom období. V súčasnosti samosprávny 
kraj, respektíve jednotlivé mestá a obce disponujú údajmi len o celkovom množstve 
odpadov bez dodatočných agregovaných údajov. V  oblasti odpadového 
hospodárstva je do budúcna prioritou zavádzanie motivačných faktorov 
obyvateľstva so zameraním na podiel separácie. Zavedeným štandardom v  tejto 
oblasti je využívanie metód váhovania komunálneho odpadu a  jednotlivých 
separovaných zložiek odpadu v členení podľa jednotlivých domácností na základe 
identifikácie prostredníctvom QR kódu, respektíve čiarového kódu umiestneného 
na zbernej nádobe. 

Smart riešenie v  tejto oblasti ponúka napríklad spoločnosť SENSONEO, ktorých 
riešenie kombinuje ultrazvukové senzory monitorujúce odpad, s inteligentným 
softvérom na zobrazovanie a vyhodnocovanie dát – predikciu naplnenosti 
kontajnerov, vyhodnocovanie efektívnosti zvozov, automatizáciu plánovania 
optimálnych zvozových trás a ďalšie funkcie. Mestám a  obciam umožňuje robiť 
strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú 
zvozovú logistiku. Uvedené smart riešenie preukázateľne znižuje náklady na zvoz 
odpadu v priemere o 30 %, a zároveň znižuje aj množstvo emisií v mestách až do 
výšky 60 %. 

Poriadok v evidencii smetných nádob a jej jednoduchá údržba je  jeden z prvých 
krokov, ktorý vedie k inteligentnej správe odpadov. RFID čipovanie smetných 
nádob prináša presný prehľad o počte, rozmiestnení a typológii jednotlivých 
kontajnerov, umožňuje rýchle vyhľadanie majiteľa a v neposlednom rade dokáže 
jednoduchšie identifikovať  neplatičov, zamedziť podvodom a neoprávnenému 
nakladaniu s nádobami. Plánovanie trás na základe získaných údajov automatizuje 
manažment zvozových trás na základe detailných preddefinovaných dát ohľadom 
vozového parku, depa a skládok. Automatizované plánovanie trás optimalizuje 
využívanie zvozových vozidiel a pracovnej sily a plánuje proces zvozu odpadu čo 
možno najefektívnejším spôsobom z pohľadu času a nákladov. 

V  rámci zavádzania koncepcie využívania SMART prvkov do oblasti odpadového 
hospodárstva je potrebné realizovať projekty po vzore iných zahraničných miest. V 
rámci zavádzania inteligentného odpadového hospodárstva je potrebné zameranie 
sa na realizáciu a implementáciu nasledujúcich opatrení: 

∙ podpora vzniku nových obchodným modelov v rámci kraja založených na 
zdieľaní, 

∙ opatrenia s  cieľom obmedziť plytvanie potravinami – využívanie 
nespotrebovaných potravín v rámci charitatívnych spolkov a združení v rámci 
kraja, 

∙ predchádzanie vzniku odpadov, 

∙ stanovenie povinnosti obstarávať a využívať certifikované výrobky z 
recyklátu, ak existuje ekvivalent k výrobkom z neobnoviteľných surovín 
(napríklad v min. 30 %-nom podiele), 

∙ zefektívnenie prevencie vzniku čiernych skládok – podpora výstavby 
zberných dvorov, 

∙ podpora výstavby veľkokapacitných recyklačných centier využívajúcich 
automatizovanú technológiu triedenia odpadu, 

∙ využívanie odpadovej vody ako surovinový a energetický zdroj – oxid uhličitý, 
síra, dusík, využívanie tepla produkovaného z kanalizácie, 

∙ zachytávanie zrážkovej vody s cieľom jej následného využívania pri údržbe 
mestskej zelene,

∙ zabezpečenie dostupnejšieho zberu drobného stavebného odpadu z 
domácností, 

∙ podpora SMART prvkov v rámci technických služieb miest a obcí pre 
zefektívnenie odpadového hospodárstva – zavádzanie veľkokapacitných 
podúrovňových zberných nádob, smart senzory v  zberných nádobách, 
zefektívnenie procesu zberu komunálneho odpadu, 

∙ zavedenie a podpora triedenia a zberu kuchynského odpadu so zameraním 
na školské jedálne, vývarovne a  bežné domácnosti s  cieľom následného 
spracovania – výroba kompostu, transformácia na bioplyn,

∙ zlepšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu (ďalej aj „BRKO“) za účelom výroby bioplynu z odpadu,

∙ zvýhodnenie sadzby poplatkov za vývoz komunálneho odpadu pre 
domácnosti s  vysokým podielom separácie, ako aj samotnej produkcie 
odpadu – využívanie QR kódu pri zbere po vzore iných miest,

∙ potreba vzdelávania, zvyšovania informovanosti a povedomia pre širokú 
verejnosť o potrebe dodatočných opatrení v  sektore odpadového 
hospodárstva.



3.2.3 ELEKTROMOBILITA AKO CESTA K ÚSPECHU

 Európska únia a  jej regulačné orgány neustále sprísňujú emisné kvóty 
automobilov a práve rok 2020 sa môže v tomto smere zapísať do dejín nepriamej 
podpory elektromobility ako prelomový. V  tomto roku totiž do platnosti vstúpila 
kvóta obmedzujúca maximálnu produkciu miestnych emisií CO₂ na 95 g/km, čo 
samozrejme výrazne ovplyvní predaj jednotlivých automobilových značiek. Keďže 
limit sa vypočítava ako priemer za všetky predané vozidlá danej automobilky počas 
roka, pod hrozbou sankcií sa chtiac či nechtiac musia sústrediť na predaj 
elektrifikovaných vozidiel. Predaj elektromobilov a automobilov typu plug-in hybrid 
zaznamenáva v posledných rokoch postupný nárast a pod vplyvom tohto 
„motivačného“ opatrenia možno očakávať, že v najbližšom období sa tento trend 
výrazne urýchli. Na prelome rokov 2019 a 2020 sme naproti tomu boli na Slovensku 
svedkami dotačnej politiky, kedy priama podpora vo výške 8000 eur pre 
elektromobily, resp. 5000 eur pre nákup automobilu s plug-in hybridným motorom 
smerovala priamo koncovým záujemcom. Dôkazom toho, že Slováci sú na trend 
elektromobility pozitívne naladení bolo minutie vyhradeného 6 miliónového balíka 
v priebehu 4 minút. Vzhľadom k tomu, že naša krajina sa dlhodobo označuje za 
svetového lídra v  počte vyrobených automobilov na počet obyvateľov, vládou 
ohlásené investície a podpora výroby elektrobatérií naznačili vážnosť radikálnej 
zmeny, ktorú so sebou prináša preferencia udržateľného zdroja energie. 

O tom, ako nesmierne dôležitá je dotačná schéma pri postupnom prechode na 
elektrifikáciu, môžeme vidieť z nasledujúcej tabuľky. Kým sa počet nových regis-
trovaných elektrických (BEV) a  plug-in hybridných vozidiel (PHEV) v  roku 2019 
oproti rastúcemu trendu z minulých rokov výrazne prepadol, len do polovice roka 
2020 zaznamenal viac ako 59 %-ný  resp. v prípade plug-in hybridov až 315 %-ný 
nárast.

Potvrdili sme si, že na Slovensku nie je núdza o záujem vymeniť automobily so škod-
livými spaľujúcimi motormi za elektrifikované vozidlá vyznačujúce sa nízkymi či 
dokonca žiadnymi emisiami. Aj vzhľadom k  tomu, že celkový počet čiastočne či 
úplne elektrifikovaných vozidiel sa pohybuje na úrovni 2603 kusov (stav k 31.6.2020), 
je v súčasnosti zanedbateľné analyzovať skladbu ich registrácie v Trnavskom samo-
správnom kraji. To, čo nás bude z  pohľadu kraja väčšmi zaujímať, je stav a plán 
pripravenosti siete dostupnej rýchlonabíjacej infraštruktúry.

Jeden zo stimulov rozvoja elektromobility je totiž vybudovanie spoľahlivej nabíjacej 
infraštruktúry v  rámci aj mimo veľkých miest. Podľa najnovších údajov European 
Alternative Fuel Observatory bolo u nás celkovo vybudovaných 626 nabíjacích 
bodov, z ktorých väčšinu tvoria AC nabíjačky s pomalším/stredne rýchlym nabíja-
ním.  Slovenskú rýchlonabíjaciu DC sieť s  výkonom nad 22 kW tvorí zhruba 200 
nabíjacích bodov.  V súlade s trendom nástupu vozidiel s vysokokapacitnými baté-
riami pribudlo v poslednom roku aj niekoľko nových nabíjacích staníc s výkonom 
100 – 350 kW. Zo štatistických údajov nám vyplýva pomerne slušná penetrácia 
nabíjacích staníc. Prihliadnuc na štatisticky absentujúcu registráciu elektrifikova-
ných vozidiel z druhého polroka 2020 pripadá na 1 nabíjací bod približne 5 vozi-
diel. 

Z pre nás podstatného regionálneho pohľadu je prekvapujúci fakt, že Trnavské-
mu samosprávnemu kraju prináleží len 39 nabíjacích staníc, čo ho z  pohľadu 
budovania infraštruktúry radí medzi najmenej rozvinuté. Pre korektnú analýzu 
vyhodnocovaných údajov však konštatujeme, že počet nabíjacích staníc nie je totož-
ný s počtom nabíjacích bodov z porovnania vyššie.

Kompletný zoznam nabíjacích bodov na území Trnavského samosprávneho kraja je 
uvedený v nasledovnom prehľade. Hlavnými prevádzkovateľmi nabíjacích miest sú 
spoločnosti GreenWay, ZSE a MTOP Trnava.

zdroj: Slovenská asociácia elektromobilov (vlastné spracovanie)
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MTOP Trnava
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CHAdeMO 1 AC/1 DC Trstínska cesta 41AKaufland Trnava
Trstínska
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 So zameraním sa na uvedené piliere vízie inteligentného odpadového 
hospodárstva bude úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TT SK so zreteľom na 
jeho kompetenčný rámec zabezpečovať predovšetkým zber a analýzu potrebných 
dát, ktorých absencia sa prejavuje v súčasnom období. V súčasnosti samosprávny 
kraj, respektíve jednotlivé mestá a obce disponujú údajmi len o celkovom množstve 
odpadov bez dodatočných agregovaných údajov. V  oblasti odpadového 
hospodárstva je do budúcna prioritou zavádzanie motivačných faktorov 
obyvateľstva so zameraním na podiel separácie. Zavedeným štandardom v  tejto 
oblasti je využívanie metód váhovania komunálneho odpadu a  jednotlivých 
separovaných zložiek odpadu v členení podľa jednotlivých domácností na základe 
identifikácie prostredníctvom QR kódu, respektíve čiarového kódu umiestneného 
na zbernej nádobe. 

Smart riešenie v  tejto oblasti ponúka napríklad spoločnosť SENSONEO, ktorých 
riešenie kombinuje ultrazvukové senzory monitorujúce odpad, s inteligentným 
softvérom na zobrazovanie a vyhodnocovanie dát – predikciu naplnenosti 
kontajnerov, vyhodnocovanie efektívnosti zvozov, automatizáciu plánovania 
optimálnych zvozových trás a ďalšie funkcie. Mestám a  obciam umožňuje robiť 
strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú 
zvozovú logistiku. Uvedené smart riešenie preukázateľne znižuje náklady na zvoz 
odpadu v priemere o 30 %, a zároveň znižuje aj množstvo emisií v mestách až do 
výšky 60 %. 

Poriadok v evidencii smetných nádob a jej jednoduchá údržba je  jeden z prvých 
krokov, ktorý vedie k inteligentnej správe odpadov. RFID čipovanie smetných 
nádob prináša presný prehľad o počte, rozmiestnení a typológii jednotlivých 
kontajnerov, umožňuje rýchle vyhľadanie majiteľa a v neposlednom rade dokáže 
jednoduchšie identifikovať  neplatičov, zamedziť podvodom a neoprávnenému 
nakladaniu s nádobami. Plánovanie trás na základe získaných údajov automatizuje 
manažment zvozových trás na základe detailných preddefinovaných dát ohľadom 
vozového parku, depa a skládok. Automatizované plánovanie trás optimalizuje 
využívanie zvozových vozidiel a pracovnej sily a plánuje proces zvozu odpadu čo 
možno najefektívnejším spôsobom z pohľadu času a nákladov. 

V  rámci zavádzania koncepcie využívania SMART prvkov do oblasti odpadového 
hospodárstva je potrebné realizovať projekty po vzore iných zahraničných miest. V 
rámci zavádzania inteligentného odpadového hospodárstva je potrebné zameranie 
sa na realizáciu a implementáciu nasledujúcich opatrení: 

∙ podpora vzniku nových obchodným modelov v rámci kraja založených na 
zdieľaní, 

∙ opatrenia s  cieľom obmedziť plytvanie potravinami – využívanie 
nespotrebovaných potravín v rámci charitatívnych spolkov a združení v rámci 
kraja, 

∙ predchádzanie vzniku odpadov, 

∙ stanovenie povinnosti obstarávať a využívať certifikované výrobky z 
recyklátu, ak existuje ekvivalent k výrobkom z neobnoviteľných surovín 
(napríklad v min. 30 %-nom podiele), 

∙ zefektívnenie prevencie vzniku čiernych skládok – podpora výstavby 
zberných dvorov, 

∙ podpora výstavby veľkokapacitných recyklačných centier využívajúcich 
automatizovanú technológiu triedenia odpadu, 

∙ využívanie odpadovej vody ako surovinový a energetický zdroj – oxid uhličitý, 
síra, dusík, využívanie tepla produkovaného z kanalizácie, 

∙ zachytávanie zrážkovej vody s cieľom jej následného využívania pri údržbe 
mestskej zelene,

∙ zabezpečenie dostupnejšieho zberu drobného stavebného odpadu z 
domácností, 

∙ podpora SMART prvkov v rámci technických služieb miest a obcí pre 
zefektívnenie odpadového hospodárstva – zavádzanie veľkokapacitných 
podúrovňových zberných nádob, smart senzory v  zberných nádobách, 
zefektívnenie procesu zberu komunálneho odpadu, 

∙ zavedenie a podpora triedenia a zberu kuchynského odpadu so zameraním 
na školské jedálne, vývarovne a  bežné domácnosti s  cieľom následného 
spracovania – výroba kompostu, transformácia na bioplyn,

∙ zlepšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu (ďalej aj „BRKO“) za účelom výroby bioplynu z odpadu,

∙ zvýhodnenie sadzby poplatkov za vývoz komunálneho odpadu pre 
domácnosti s  vysokým podielom separácie, ako aj samotnej produkcie 
odpadu – využívanie QR kódu pri zbere po vzore iných miest,

∙ potreba vzdelávania, zvyšovania informovanosti a povedomia pre širokú 
verejnosť o potrebe dodatočných opatrení v  sektore odpadového 
hospodárstva.



3.2.3 ELEKTROMOBILITA AKO CESTA K ÚSPECHU

 Európska únia a  jej regulačné orgány neustále sprísňujú emisné kvóty 
automobilov a práve rok 2020 sa môže v tomto smere zapísať do dejín nepriamej 
podpory elektromobility ako prelomový. V  tomto roku totiž do platnosti vstúpila 
kvóta obmedzujúca maximálnu produkciu miestnych emisií CO₂ na 95 g/km, čo 
samozrejme výrazne ovplyvní predaj jednotlivých automobilových značiek. Keďže 
limit sa vypočítava ako priemer za všetky predané vozidlá danej automobilky počas 
roka, pod hrozbou sankcií sa chtiac či nechtiac musia sústrediť na predaj 
elektrifikovaných vozidiel. Predaj elektromobilov a automobilov typu plug-in hybrid 
zaznamenáva v posledných rokoch postupný nárast a pod vplyvom tohto 
„motivačného“ opatrenia možno očakávať, že v najbližšom období sa tento trend 
výrazne urýchli. Na prelome rokov 2019 a 2020 sme naproti tomu boli na Slovensku 
svedkami dotačnej politiky, kedy priama podpora vo výške 8000 eur pre 
elektromobily, resp. 5000 eur pre nákup automobilu s plug-in hybridným motorom 
smerovala priamo koncovým záujemcom. Dôkazom toho, že Slováci sú na trend 
elektromobility pozitívne naladení bolo minutie vyhradeného 6 miliónového balíka 
v priebehu 4 minút. Vzhľadom k tomu, že naša krajina sa dlhodobo označuje za 
svetového lídra v  počte vyrobených automobilov na počet obyvateľov, vládou 
ohlásené investície a podpora výroby elektrobatérií naznačili vážnosť radikálnej 
zmeny, ktorú so sebou prináša preferencia udržateľného zdroja energie. 

O tom, ako nesmierne dôležitá je dotačná schéma pri postupnom prechode na 
elektrifikáciu, môžeme vidieť z nasledujúcej tabuľky. Kým sa počet nových regis-
trovaných elektrických (BEV) a  plug-in hybridných vozidiel (PHEV) v  roku 2019 
oproti rastúcemu trendu z minulých rokov výrazne prepadol, len do polovice roka 
2020 zaznamenal viac ako 59 %-ný  resp. v prípade plug-in hybridov až 315 %-ný 
nárast.

Potvrdili sme si, že na Slovensku nie je núdza o záujem vymeniť automobily so škod-
livými spaľujúcimi motormi za elektrifikované vozidlá vyznačujúce sa nízkymi či 
dokonca žiadnymi emisiami. Aj vzhľadom k  tomu, že celkový počet čiastočne či 
úplne elektrifikovaných vozidiel sa pohybuje na úrovni 2603 kusov (stav k 31.6.2020), 
je v súčasnosti zanedbateľné analyzovať skladbu ich registrácie v Trnavskom samo-
správnom kraji. To, čo nás bude z  pohľadu kraja väčšmi zaujímať, je stav a plán 
pripravenosti siete dostupnej rýchlonabíjacej infraštruktúry.

Jeden zo stimulov rozvoja elektromobility je totiž vybudovanie spoľahlivej nabíjacej 
infraštruktúry v  rámci aj mimo veľkých miest. Podľa najnovších údajov European 
Alternative Fuel Observatory bolo u nás celkovo vybudovaných 626 nabíjacích 
bodov, z ktorých väčšinu tvoria AC nabíjačky s pomalším/stredne rýchlym nabíja-
ním.  Slovenskú rýchlonabíjaciu DC sieť s  výkonom nad 22 kW tvorí zhruba 200 
nabíjacích bodov.  V súlade s trendom nástupu vozidiel s vysokokapacitnými baté-
riami pribudlo v poslednom roku aj niekoľko nových nabíjacích staníc s výkonom 
100 – 350 kW. Zo štatistických údajov nám vyplýva pomerne slušná penetrácia 
nabíjacích staníc. Prihliadnuc na štatisticky absentujúcu registráciu elektrifikova-
ných vozidiel z druhého polroka 2020 pripadá na 1 nabíjací bod približne 5 vozi-
diel. 

Z pre nás podstatného regionálneho pohľadu je prekvapujúci fakt, že Trnavské-
mu samosprávnemu kraju prináleží len 39 nabíjacích staníc, čo ho z  pohľadu 
budovania infraštruktúry radí medzi najmenej rozvinuté. Pre korektnú analýzu 
vyhodnocovaných údajov však konštatujeme, že počet nabíjacích staníc nie je totož-
ný s počtom nabíjacích bodov z porovnania vyššie.

Kompletný zoznam nabíjacích bodov na území Trnavského samosprávneho kraja je 
uvedený v nasledovnom prehľade. Hlavnými prevádzkovateľmi nabíjacích miest sú 
spoločnosti GreenWay, ZSE a MTOP Trnava.

zdroj: unsplash.com

Rozvoj nabíjacej infraštruktúry sa okrem súkromných prevádzkovateľov snaží realizo-
vať aj Ministerstvo dopravy a  výstavby SR prostredníctvom európskej finančnej 
schémy CEF (Connecting Europe Facility – Nástroj na prepájanie Európy), vďaka 
ktorej sa inštalujú rýchlo nabíjacie stanice pozdĺž základnej transeurópskej doprav-
nej siete TEN-T a jej koridorov relevantných tak pre Trnavský samosprávny kraj, ako aj 
celú SR. Z dlhodobého hľadiska je potrebné analyzovať súčasné, ako aj budúce 
možnosti využitia prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom 
finančných nástrojov  na podporu rozvoja infraštruktúry pre nabíjanie elektric-
kých vozidiel po vzore okolitých krajín akými sú Česká republika či Nemecko, ktoré 
si priblížime v  záverečnej časti. Vznik samostatného nástroja na podporu rozvoja 
infraštruktúry si vyžaduje najmä potrebu zabezpečiť rovnomerné rozdelenie nabíja-
cích staníc a prístupu k nim aj v oblastiach, ktoré neležia na základnej sieti TEN-T 
alebo jej koridoroch. Podľa plánov Ministerstva hospodárstva SR a  jej zriadeného 
webového sídla e-mobility.sk je do roku 2025 predpoklad vybudovania spolu 1500 
nabíjacích stojanov.

Dobrou správou pre rozvoj elektromobility je aj začiatok výroby 1. elektromobilu 
Peugeot e-208 v rámci trnavského závodu. PSA Peugeot Citroën sa zároveň môže 
popýšiť titulom prvého výrobcu batérií pre elektromobily, ktoré bude dodávať do 
svojich ďalších koncernových modelov. Možno len dúfať a optimisticky predikovať, 
že uvedené záblesky podpory elektromobility v  rámci popredného krajského 
zamestnávateľa vzbudia záujem o kúpu či výmenu elektromobilu u trnavských 
lokálpatriotov. Za zmienku stojí aj sympatický či skôr symbolický nákup elektromo

bilu Nissan Leaf zo strany úradu TTSK, 
ktorý neprodukuje do ovzdušia absolút-
ne žiadne emisie. Úradu Trnavského 
samosprávneho kraja by sme určite 
odporúčali pokračovať v tejto iniciatíve 
a nakúpiť vyšší počet elektromobilov s 
ich využitím na krátke trasy alebo 
povedzme ako malých úžitkových vozi-
diel. Výber budúcich elektromobilov je 
potrebné prispôsobiť ich účelu, napr. na 
zber odpadu, odpratávanie snehu či jed-
noduché zvozy do škôl, domovov sociál-
nych služieb a rôznych kultúrnych even-
tov. V dnešnej dobe slobodného výberu 
nemožno nikoho individuálne prinútiť či 
prehovoriť k  výmene svojho naftového 
alebo benzínového automobilu, no 
práve osveta a prezentovanie jedineč-
ného významu elektromobility s ohľa-
dom na zelenšie životné prostredie je 
tou správnou voľbou na ceste k jej 
úspešnému etablovaniu.

Z pohľadu riadenia samosprávy je však v 
silách jej manažérov ovplyvniť či urýchliť 
modernizáciu a obnovu vozového parku 
vo verejnej autobusovej doprave. Budo-
vaním a rozvojom nízkoemisnej dopra-
vy s využitím technologickej neutrality 

môžeme v  kraji jednoznačne dosiah-
nuť vyššiu efektívnosť dopravného sys-
tému s ohľadom na životné prostredie.

Z precíznej analýzy vieme, že doprava sa 
na celkovej produkcii emisií TTSK podie-
ľa až 56-timi percentami, na základe 
čoho jej treba venovať náležitú pozor-
nosť - obzvlášť prímestskej autobusovej 
doprave, ktorú poskytujú na základe 
zmluvy s TTSK 3 dopravcovia: SAD Du-
najská Streda, a. s.; ARRIVA Trnava, a. s. a 
SKAND Skalica spol. s r. o..  Keďže 
prímestská autobusová doprava je 
dopravcami realizovaná na základe ude-
lenej dopravnej licencie na vykonáva-
nie pravidelnej prímestskej autobuso-
vej dopravy vo verejnom záujme na 
území TTSK, práve tá by mala byť pod-
mienená obnovou nízkoemisného 
vozového parku vrátane zaistenia 
potrebnej infraštruktúry so zameraním 
na vozidlá na alternatívny pohon – pre-
ferenčne elektrobusy. Pre splnenie 
tohto navrhovaného opatrenia je 
potrebné už dnes myslieť na nízkoemis-
né podmienky v  rámci najbližšieho 
verejného obstarávania (tzv. „zelené 
verejné obstarávanie“) na dodávateľa 

služieb vo verejnom záujme či podľa možnosti využiť akékoľvek súčasné zmluvné 
negociácie s  aktuálnymi prevádzkovateľmi prímestskej autobusovej dopravy na 
území Trnavského kraja. Základným inštitucionálnym rámcom smerujúcim k 
postupnej transformácii využívaných dopravných prostriedkov znižujúcich uhlíkovú 
stopu kraja by mala byť úprava strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility.

Je vysoký predpoklad, že modernizáciou „zeleného“ vozového parku sa zvýši atrak-
tivita verejnej hromadnej dopravy a prirodzene dosiahne synergický efekt v 
podobe zvýšenej obsadenosti a množstva prepravovaných cestujúcich, ktorých za 
posledné roky výrazným spôsobom klesá. Tento strategický zámer je vhodné pod-
poriť aj vybranými smart riešeniami v podobe on-board pripojenia na internet či 
zavedenia integrovaného dopravného systému (inštalácia informačných tabúľ o 
reálnom čase príjazdov/odjazdov autobusov, mobilná aplikácia s možnosťou zakú-
penia časových lístkov na celú trasu, a iné). Pridruženými aktivitami sa dosiahne zvý-
šený komfort cestujúcich, spontánny prechod z  individuálneho na hromadný 
spôsob prepravy, čo v konečnom dôsledku aj zintenzívni vyťaženosť prímestských 
autobusov. Realizácia týchto opatrení má enormný potenciál sa odzrkadliť už v 
krátkodobých v štatistikách a priniesť tak kraju želané odhady úspor energií i CO₂.
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 So zameraním sa na uvedené piliere vízie inteligentného odpadového 
hospodárstva bude úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TT SK so zreteľom na 
jeho kompetenčný rámec zabezpečovať predovšetkým zber a analýzu potrebných 
dát, ktorých absencia sa prejavuje v súčasnom období. V súčasnosti samosprávny 
kraj, respektíve jednotlivé mestá a obce disponujú údajmi len o celkovom množstve 
odpadov bez dodatočných agregovaných údajov. V  oblasti odpadového 
hospodárstva je do budúcna prioritou zavádzanie motivačných faktorov 
obyvateľstva so zameraním na podiel separácie. Zavedeným štandardom v  tejto 
oblasti je využívanie metód váhovania komunálneho odpadu a  jednotlivých 
separovaných zložiek odpadu v členení podľa jednotlivých domácností na základe 
identifikácie prostredníctvom QR kódu, respektíve čiarového kódu umiestneného 
na zbernej nádobe. 

Smart riešenie v  tejto oblasti ponúka napríklad spoločnosť SENSONEO, ktorých 
riešenie kombinuje ultrazvukové senzory monitorujúce odpad, s inteligentným 
softvérom na zobrazovanie a vyhodnocovanie dát – predikciu naplnenosti 
kontajnerov, vyhodnocovanie efektívnosti zvozov, automatizáciu plánovania 
optimálnych zvozových trás a ďalšie funkcie. Mestám a  obciam umožňuje robiť 
strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú 
zvozovú logistiku. Uvedené smart riešenie preukázateľne znižuje náklady na zvoz 
odpadu v priemere o 30 %, a zároveň znižuje aj množstvo emisií v mestách až do 
výšky 60 %. 

Poriadok v evidencii smetných nádob a jej jednoduchá údržba je  jeden z prvých 
krokov, ktorý vedie k inteligentnej správe odpadov. RFID čipovanie smetných 
nádob prináša presný prehľad o počte, rozmiestnení a typológii jednotlivých 
kontajnerov, umožňuje rýchle vyhľadanie majiteľa a v neposlednom rade dokáže 
jednoduchšie identifikovať  neplatičov, zamedziť podvodom a neoprávnenému 
nakladaniu s nádobami. Plánovanie trás na základe získaných údajov automatizuje 
manažment zvozových trás na základe detailných preddefinovaných dát ohľadom 
vozového parku, depa a skládok. Automatizované plánovanie trás optimalizuje 
využívanie zvozových vozidiel a pracovnej sily a plánuje proces zvozu odpadu čo 
možno najefektívnejším spôsobom z pohľadu času a nákladov. 

V  rámci zavádzania koncepcie využívania SMART prvkov do oblasti odpadového 
hospodárstva je potrebné realizovať projekty po vzore iných zahraničných miest. V 
rámci zavádzania inteligentného odpadového hospodárstva je potrebné zameranie 
sa na realizáciu a implementáciu nasledujúcich opatrení: 

∙ podpora vzniku nových obchodným modelov v rámci kraja založených na 
zdieľaní, 

∙ opatrenia s  cieľom obmedziť plytvanie potravinami – využívanie 
nespotrebovaných potravín v rámci charitatívnych spolkov a združení v rámci 
kraja, 

∙ predchádzanie vzniku odpadov, 

∙ stanovenie povinnosti obstarávať a využívať certifikované výrobky z 
recyklátu, ak existuje ekvivalent k výrobkom z neobnoviteľných surovín 
(napríklad v min. 30 %-nom podiele), 

∙ zefektívnenie prevencie vzniku čiernych skládok – podpora výstavby 
zberných dvorov, 

∙ podpora výstavby veľkokapacitných recyklačných centier využívajúcich 
automatizovanú technológiu triedenia odpadu, 

∙ využívanie odpadovej vody ako surovinový a energetický zdroj – oxid uhličitý, 
síra, dusík, využívanie tepla produkovaného z kanalizácie, 

∙ zachytávanie zrážkovej vody s cieľom jej následného využívania pri údržbe 
mestskej zelene,

∙ zabezpečenie dostupnejšieho zberu drobného stavebného odpadu z 
domácností, 

∙ podpora SMART prvkov v rámci technických služieb miest a obcí pre 
zefektívnenie odpadového hospodárstva – zavádzanie veľkokapacitných 
podúrovňových zberných nádob, smart senzory v  zberných nádobách, 
zefektívnenie procesu zberu komunálneho odpadu, 

∙ zavedenie a podpora triedenia a zberu kuchynského odpadu so zameraním 
na školské jedálne, vývarovne a  bežné domácnosti s  cieľom následného 
spracovania – výroba kompostu, transformácia na bioplyn,

∙ zlepšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu (ďalej aj „BRKO“) za účelom výroby bioplynu z odpadu,

∙ zvýhodnenie sadzby poplatkov za vývoz komunálneho odpadu pre 
domácnosti s  vysokým podielom separácie, ako aj samotnej produkcie 
odpadu – využívanie QR kódu pri zbere po vzore iných miest,

∙ potreba vzdelávania, zvyšovania informovanosti a povedomia pre širokú 
verejnosť o potrebe dodatočných opatrení v  sektore odpadového 
hospodárstva.



3.2.3 ELEKTROMOBILITA AKO CESTA K ÚSPECHU

 Európska únia a  jej regulačné orgány neustále sprísňujú emisné kvóty 
automobilov a práve rok 2020 sa môže v tomto smere zapísať do dejín nepriamej 
podpory elektromobility ako prelomový. V  tomto roku totiž do platnosti vstúpila 
kvóta obmedzujúca maximálnu produkciu miestnych emisií CO₂ na 95 g/km, čo 
samozrejme výrazne ovplyvní predaj jednotlivých automobilových značiek. Keďže 
limit sa vypočítava ako priemer za všetky predané vozidlá danej automobilky počas 
roka, pod hrozbou sankcií sa chtiac či nechtiac musia sústrediť na predaj 
elektrifikovaných vozidiel. Predaj elektromobilov a automobilov typu plug-in hybrid 
zaznamenáva v posledných rokoch postupný nárast a pod vplyvom tohto 
„motivačného“ opatrenia možno očakávať, že v najbližšom období sa tento trend 
výrazne urýchli. Na prelome rokov 2019 a 2020 sme naproti tomu boli na Slovensku 
svedkami dotačnej politiky, kedy priama podpora vo výške 8000 eur pre 
elektromobily, resp. 5000 eur pre nákup automobilu s plug-in hybridným motorom 
smerovala priamo koncovým záujemcom. Dôkazom toho, že Slováci sú na trend 
elektromobility pozitívne naladení bolo minutie vyhradeného 6 miliónového balíka 
v priebehu 4 minút. Vzhľadom k tomu, že naša krajina sa dlhodobo označuje za 
svetového lídra v  počte vyrobených automobilov na počet obyvateľov, vládou 
ohlásené investície a podpora výroby elektrobatérií naznačili vážnosť radikálnej 
zmeny, ktorú so sebou prináša preferencia udržateľného zdroja energie. 

O tom, ako nesmierne dôležitá je dotačná schéma pri postupnom prechode na 
elektrifikáciu, môžeme vidieť z nasledujúcej tabuľky. Kým sa počet nových regis-
trovaných elektrických (BEV) a  plug-in hybridných vozidiel (PHEV) v  roku 2019 
oproti rastúcemu trendu z minulých rokov výrazne prepadol, len do polovice roka 
2020 zaznamenal viac ako 59 %-ný  resp. v prípade plug-in hybridov až 315 %-ný 
nárast.

Potvrdili sme si, že na Slovensku nie je núdza o záujem vymeniť automobily so škod-
livými spaľujúcimi motormi za elektrifikované vozidlá vyznačujúce sa nízkymi či 
dokonca žiadnymi emisiami. Aj vzhľadom k  tomu, že celkový počet čiastočne či 
úplne elektrifikovaných vozidiel sa pohybuje na úrovni 2603 kusov (stav k 31.6.2020), 
je v súčasnosti zanedbateľné analyzovať skladbu ich registrácie v Trnavskom samo-
správnom kraji. To, čo nás bude z  pohľadu kraja väčšmi zaujímať, je stav a plán 
pripravenosti siete dostupnej rýchlonabíjacej infraštruktúry.

Jeden zo stimulov rozvoja elektromobility je totiž vybudovanie spoľahlivej nabíjacej 
infraštruktúry v  rámci aj mimo veľkých miest. Podľa najnovších údajov European 
Alternative Fuel Observatory bolo u nás celkovo vybudovaných 626 nabíjacích 
bodov, z ktorých väčšinu tvoria AC nabíjačky s pomalším/stredne rýchlym nabíja-
ním.  Slovenskú rýchlonabíjaciu DC sieť s  výkonom nad 22 kW tvorí zhruba 200 
nabíjacích bodov.  V súlade s trendom nástupu vozidiel s vysokokapacitnými baté-
riami pribudlo v poslednom roku aj niekoľko nových nabíjacích staníc s výkonom 
100 – 350 kW. Zo štatistických údajov nám vyplýva pomerne slušná penetrácia 
nabíjacích staníc. Prihliadnuc na štatisticky absentujúcu registráciu elektrifikova-
ných vozidiel z druhého polroka 2020 pripadá na 1 nabíjací bod približne 5 vozi-
diel. 

Z pre nás podstatného regionálneho pohľadu je prekvapujúci fakt, že Trnavské-
mu samosprávnemu kraju prináleží len 39 nabíjacích staníc, čo ho z  pohľadu 
budovania infraštruktúry radí medzi najmenej rozvinuté. Pre korektnú analýzu 
vyhodnocovaných údajov však konštatujeme, že počet nabíjacích staníc nie je totož-
ný s počtom nabíjacích bodov z porovnania vyššie.

Kompletný zoznam nabíjacích bodov na území Trnavského samosprávneho kraja je 
uvedený v nasledovnom prehľade. Hlavnými prevádzkovateľmi nabíjacích miest sú 
spoločnosti GreenWay, ZSE a MTOP Trnava.

Rozvoj nabíjacej infraštruktúry sa okrem súkromných prevádzkovateľov snaží realizo-
vať aj Ministerstvo dopravy a  výstavby SR prostredníctvom európskej finančnej 
schémy CEF (Connecting Europe Facility – Nástroj na prepájanie Európy), vďaka 
ktorej sa inštalujú rýchlo nabíjacie stanice pozdĺž základnej transeurópskej doprav-
nej siete TEN-T a jej koridorov relevantných tak pre Trnavský samosprávny kraj, ako aj 
celú SR. Z dlhodobého hľadiska je potrebné analyzovať súčasné, ako aj budúce 
možnosti využitia prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom 
finančných nástrojov  na podporu rozvoja infraštruktúry pre nabíjanie elektric-
kých vozidiel po vzore okolitých krajín akými sú Česká republika či Nemecko, ktoré 
si priblížime v  záverečnej časti. Vznik samostatného nástroja na podporu rozvoja 
infraštruktúry si vyžaduje najmä potrebu zabezpečiť rovnomerné rozdelenie nabíja-
cích staníc a prístupu k nim aj v oblastiach, ktoré neležia na základnej sieti TEN-T 
alebo jej koridoroch. Podľa plánov Ministerstva hospodárstva SR a  jej zriadeného 
webového sídla e-mobility.sk je do roku 2025 predpoklad vybudovania spolu 1500 
nabíjacích stojanov.

Dobrou správou pre rozvoj elektromobility je aj začiatok výroby 1. elektromobilu 
Peugeot e-208 v rámci trnavského závodu. PSA Peugeot Citroën sa zároveň môže 
popýšiť titulom prvého výrobcu batérií pre elektromobily, ktoré bude dodávať do 
svojich ďalších koncernových modelov. Možno len dúfať a optimisticky predikovať, 
že uvedené záblesky podpory elektromobility v  rámci popredného krajského 
zamestnávateľa vzbudia záujem o kúpu či výmenu elektromobilu u trnavských 
lokálpatriotov. Za zmienku stojí aj sympatický či skôr symbolický nákup elektromo

bilu Nissan Leaf zo strany úradu TTSK, 
ktorý neprodukuje do ovzdušia absolút-
ne žiadne emisie. Úradu Trnavského 
samosprávneho kraja by sme určite 
odporúčali pokračovať v tejto iniciatíve 
a nakúpiť vyšší počet elektromobilov s 
ich využitím na krátke trasy alebo 
povedzme ako malých úžitkových vozi-
diel. Výber budúcich elektromobilov je 
potrebné prispôsobiť ich účelu, napr. na 
zber odpadu, odpratávanie snehu či jed-
noduché zvozy do škôl, domovov sociál-
nych služieb a rôznych kultúrnych even-
tov. V dnešnej dobe slobodného výberu 
nemožno nikoho individuálne prinútiť či 
prehovoriť k  výmene svojho naftového 
alebo benzínového automobilu, no 
práve osveta a prezentovanie jedineč-
ného významu elektromobility s ohľa-
dom na zelenšie životné prostredie je 
tou správnou voľbou na ceste k jej 
úspešnému etablovaniu.

Z pohľadu riadenia samosprávy je však v 
silách jej manažérov ovplyvniť či urýchliť 
modernizáciu a obnovu vozového parku 
vo verejnej autobusovej doprave. Budo-
vaním a rozvojom nízkoemisnej dopra-
vy s využitím technologickej neutrality 

môžeme v  kraji jednoznačne dosiah-
nuť vyššiu efektívnosť dopravného sys-
tému s ohľadom na životné prostredie.

Z precíznej analýzy vieme, že doprava sa 
na celkovej produkcii emisií TTSK podie-
ľa až 56-timi percentami, na základe 
čoho jej treba venovať náležitú pozor-
nosť - obzvlášť prímestskej autobusovej 
doprave, ktorú poskytujú na základe 
zmluvy s TTSK 3 dopravcovia: SAD Du-
najská Streda, a. s.; ARRIVA Trnava, a. s. a 
SKAND Skalica spol. s r. o..  Keďže 
prímestská autobusová doprava je 
dopravcami realizovaná na základe ude-
lenej dopravnej licencie na vykonáva-
nie pravidelnej prímestskej autobuso-
vej dopravy vo verejnom záujme na 
území TTSK, práve tá by mala byť pod-
mienená obnovou nízkoemisného 
vozového parku vrátane zaistenia 
potrebnej infraštruktúry so zameraním 
na vozidlá na alternatívny pohon – pre-
ferenčne elektrobusy. Pre splnenie 
tohto navrhovaného opatrenia je 
potrebné už dnes myslieť na nízkoemis-
né podmienky v  rámci najbližšieho 
verejného obstarávania (tzv. „zelené 
verejné obstarávanie“) na dodávateľa 
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služieb vo verejnom záujme či podľa možnosti využiť akékoľvek súčasné zmluvné 
negociácie s  aktuálnymi prevádzkovateľmi prímestskej autobusovej dopravy na 
území Trnavského kraja. Základným inštitucionálnym rámcom smerujúcim k 
postupnej transformácii využívaných dopravných prostriedkov znižujúcich uhlíkovú 
stopu kraja by mala byť úprava strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility.

Je vysoký predpoklad, že modernizáciou „zeleného“ vozového parku sa zvýši atrak-
tivita verejnej hromadnej dopravy a prirodzene dosiahne synergický efekt v 
podobe zvýšenej obsadenosti a množstva prepravovaných cestujúcich, ktorých za 
posledné roky výrazným spôsobom klesá. Tento strategický zámer je vhodné pod-
poriť aj vybranými smart riešeniami v podobe on-board pripojenia na internet či 
zavedenia integrovaného dopravného systému (inštalácia informačných tabúľ o 
reálnom čase príjazdov/odjazdov autobusov, mobilná aplikácia s možnosťou zakú-
penia časových lístkov na celú trasu, a iné). Pridruženými aktivitami sa dosiahne zvý-
šený komfort cestujúcich, spontánny prechod z  individuálneho na hromadný 
spôsob prepravy, čo v konečnom dôsledku aj zintenzívni vyťaženosť prímestských 
autobusov. Realizácia týchto opatrení má enormný potenciál sa odzrkadliť už v 
krátkodobých v štatistikách a priniesť tak kraju želané odhady úspor energií i CO₂.

 So zameraním sa na uvedené piliere vízie inteligentného odpadového 
hospodárstva bude úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TT SK so zreteľom na 
jeho kompetenčný rámec zabezpečovať predovšetkým zber a analýzu potrebných 
dát, ktorých absencia sa prejavuje v súčasnom období. V súčasnosti samosprávny 
kraj, respektíve jednotlivé mestá a obce disponujú údajmi len o celkovom množstve 
odpadov bez dodatočných agregovaných údajov. V  oblasti odpadového 
hospodárstva je do budúcna prioritou zavádzanie motivačných faktorov 
obyvateľstva so zameraním na podiel separácie. Zavedeným štandardom v  tejto 
oblasti je využívanie metód váhovania komunálneho odpadu a  jednotlivých 
separovaných zložiek odpadu v členení podľa jednotlivých domácností na základe 
identifikácie prostredníctvom QR kódu, respektíve čiarového kódu umiestneného 
na zbernej nádobe. 

Smart riešenie v  tejto oblasti ponúka napríklad spoločnosť SENSONEO, ktorých 
riešenie kombinuje ultrazvukové senzory monitorujúce odpad, s inteligentným 
softvérom na zobrazovanie a vyhodnocovanie dát – predikciu naplnenosti 
kontajnerov, vyhodnocovanie efektívnosti zvozov, automatizáciu plánovania 
optimálnych zvozových trás a ďalšie funkcie. Mestám a  obciam umožňuje robiť 
strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú 
zvozovú logistiku. Uvedené smart riešenie preukázateľne znižuje náklady na zvoz 
odpadu v priemere o 30 %, a zároveň znižuje aj množstvo emisií v mestách až do 
výšky 60 %. 

Poriadok v evidencii smetných nádob a jej jednoduchá údržba je  jeden z prvých 
krokov, ktorý vedie k inteligentnej správe odpadov. RFID čipovanie smetných 
nádob prináša presný prehľad o počte, rozmiestnení a typológii jednotlivých 
kontajnerov, umožňuje rýchle vyhľadanie majiteľa a v neposlednom rade dokáže 
jednoduchšie identifikovať  neplatičov, zamedziť podvodom a neoprávnenému 
nakladaniu s nádobami. Plánovanie trás na základe získaných údajov automatizuje 
manažment zvozových trás na základe detailných preddefinovaných dát ohľadom 
vozového parku, depa a skládok. Automatizované plánovanie trás optimalizuje 
využívanie zvozových vozidiel a pracovnej sily a plánuje proces zvozu odpadu čo 
možno najefektívnejším spôsobom z pohľadu času a nákladov. 

V  rámci zavádzania koncepcie využívania SMART prvkov do oblasti odpadového 
hospodárstva je potrebné realizovať projekty po vzore iných zahraničných miest. V 
rámci zavádzania inteligentného odpadového hospodárstva je potrebné zameranie 
sa na realizáciu a implementáciu nasledujúcich opatrení: 

∙ podpora vzniku nových obchodným modelov v rámci kraja založených na 
zdieľaní, 

∙ opatrenia s  cieľom obmedziť plytvanie potravinami – využívanie 
nespotrebovaných potravín v rámci charitatívnych spolkov a združení v rámci 
kraja, 

∙ predchádzanie vzniku odpadov, 

∙ stanovenie povinnosti obstarávať a využívať certifikované výrobky z 
recyklátu, ak existuje ekvivalent k výrobkom z neobnoviteľných surovín 
(napríklad v min. 30 %-nom podiele), 

∙ zefektívnenie prevencie vzniku čiernych skládok – podpora výstavby 
zberných dvorov, 

∙ podpora výstavby veľkokapacitných recyklačných centier využívajúcich 
automatizovanú technológiu triedenia odpadu, 

∙ využívanie odpadovej vody ako surovinový a energetický zdroj – oxid uhličitý, 
síra, dusík, využívanie tepla produkovaného z kanalizácie, 

∙ zachytávanie zrážkovej vody s cieľom jej následného využívania pri údržbe 
mestskej zelene,

∙ zabezpečenie dostupnejšieho zberu drobného stavebného odpadu z 
domácností, 

∙ podpora SMART prvkov v rámci technických služieb miest a obcí pre 
zefektívnenie odpadového hospodárstva – zavádzanie veľkokapacitných 
podúrovňových zberných nádob, smart senzory v  zberných nádobách, 
zefektívnenie procesu zberu komunálneho odpadu, 

∙ zavedenie a podpora triedenia a zberu kuchynského odpadu so zameraním 
na školské jedálne, vývarovne a  bežné domácnosti s  cieľom následného 
spracovania – výroba kompostu, transformácia na bioplyn,

∙ zlepšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu (ďalej aj „BRKO“) za účelom výroby bioplynu z odpadu,

∙ zvýhodnenie sadzby poplatkov za vývoz komunálneho odpadu pre 
domácnosti s  vysokým podielom separácie, ako aj samotnej produkcie 
odpadu – využívanie QR kódu pri zbere po vzore iných miest,

∙ potreba vzdelávania, zvyšovania informovanosti a povedomia pre širokú 
verejnosť o potrebe dodatočných opatrení v  sektore odpadového 
hospodárstva.

zdroj: unsplash.com

zdroj: unsplash.com



3.2.3 ELEKTROMOBILITA AKO CESTA K ÚSPECHU

 Európska únia a  jej regulačné orgány neustále sprísňujú emisné kvóty 
automobilov a práve rok 2020 sa môže v tomto smere zapísať do dejín nepriamej 
podpory elektromobility ako prelomový. V  tomto roku totiž do platnosti vstúpila 
kvóta obmedzujúca maximálnu produkciu miestnych emisií CO₂ na 95 g/km, čo 
samozrejme výrazne ovplyvní predaj jednotlivých automobilových značiek. Keďže 
limit sa vypočítava ako priemer za všetky predané vozidlá danej automobilky počas 
roka, pod hrozbou sankcií sa chtiac či nechtiac musia sústrediť na predaj 
elektrifikovaných vozidiel. Predaj elektromobilov a automobilov typu plug-in hybrid 
zaznamenáva v posledných rokoch postupný nárast a pod vplyvom tohto 
„motivačného“ opatrenia možno očakávať, že v najbližšom období sa tento trend 
výrazne urýchli. Na prelome rokov 2019 a 2020 sme naproti tomu boli na Slovensku 
svedkami dotačnej politiky, kedy priama podpora vo výške 8000 eur pre 
elektromobily, resp. 5000 eur pre nákup automobilu s plug-in hybridným motorom 
smerovala priamo koncovým záujemcom. Dôkazom toho, že Slováci sú na trend 
elektromobility pozitívne naladení bolo minutie vyhradeného 6 miliónového balíka 
v priebehu 4 minút. Vzhľadom k tomu, že naša krajina sa dlhodobo označuje za 
svetového lídra v  počte vyrobených automobilov na počet obyvateľov, vládou 
ohlásené investície a podpora výroby elektrobatérií naznačili vážnosť radikálnej 
zmeny, ktorú so sebou prináša preferencia udržateľného zdroja energie. 

O tom, ako nesmierne dôležitá je dotačná schéma pri postupnom prechode na 
elektrifikáciu, môžeme vidieť z nasledujúcej tabuľky. Kým sa počet nových regis-
trovaných elektrických (BEV) a  plug-in hybridných vozidiel (PHEV) v  roku 2019 
oproti rastúcemu trendu z minulých rokov výrazne prepadol, len do polovice roka 
2020 zaznamenal viac ako 59 %-ný  resp. v prípade plug-in hybridov až 315 %-ný 
nárast.

Potvrdili sme si, že na Slovensku nie je núdza o záujem vymeniť automobily so škod-
livými spaľujúcimi motormi za elektrifikované vozidlá vyznačujúce sa nízkymi či 
dokonca žiadnymi emisiami. Aj vzhľadom k  tomu, že celkový počet čiastočne či 
úplne elektrifikovaných vozidiel sa pohybuje na úrovni 2603 kusov (stav k 31.6.2020), 
je v súčasnosti zanedbateľné analyzovať skladbu ich registrácie v Trnavskom samo-
správnom kraji. To, čo nás bude z  pohľadu kraja väčšmi zaujímať, je stav a plán 
pripravenosti siete dostupnej rýchlonabíjacej infraštruktúry.

Jeden zo stimulov rozvoja elektromobility je totiž vybudovanie spoľahlivej nabíjacej 
infraštruktúry v  rámci aj mimo veľkých miest. Podľa najnovších údajov European 
Alternative Fuel Observatory bolo u nás celkovo vybudovaných 626 nabíjacích 
bodov, z ktorých väčšinu tvoria AC nabíjačky s pomalším/stredne rýchlym nabíja-
ním.  Slovenskú rýchlonabíjaciu DC sieť s  výkonom nad 22 kW tvorí zhruba 200 
nabíjacích bodov.  V súlade s trendom nástupu vozidiel s vysokokapacitnými baté-
riami pribudlo v poslednom roku aj niekoľko nových nabíjacích staníc s výkonom 
100 – 350 kW. Zo štatistických údajov nám vyplýva pomerne slušná penetrácia 
nabíjacích staníc. Prihliadnuc na štatisticky absentujúcu registráciu elektrifikova-
ných vozidiel z druhého polroka 2020 pripadá na 1 nabíjací bod približne 5 vozi-
diel. 

Z pre nás podstatného regionálneho pohľadu je prekvapujúci fakt, že Trnavské-
mu samosprávnemu kraju prináleží len 39 nabíjacích staníc, čo ho z  pohľadu 
budovania infraštruktúry radí medzi najmenej rozvinuté. Pre korektnú analýzu 
vyhodnocovaných údajov však konštatujeme, že počet nabíjacích staníc nie je totož-
ný s počtom nabíjacích bodov z porovnania vyššie.

Kompletný zoznam nabíjacích bodov na území Trnavského samosprávneho kraja je 
uvedený v nasledovnom prehľade. Hlavnými prevádzkovateľmi nabíjacích miest sú 
spoločnosti GreenWay, ZSE a MTOP Trnava.

Rozvoj nabíjacej infraštruktúry sa okrem súkromných prevádzkovateľov snaží realizo-
vať aj Ministerstvo dopravy a  výstavby SR prostredníctvom európskej finančnej 
schémy CEF (Connecting Europe Facility – Nástroj na prepájanie Európy), vďaka 
ktorej sa inštalujú rýchlo nabíjacie stanice pozdĺž základnej transeurópskej doprav-
nej siete TEN-T a jej koridorov relevantných tak pre Trnavský samosprávny kraj, ako aj 
celú SR. Z dlhodobého hľadiska je potrebné analyzovať súčasné, ako aj budúce 
možnosti využitia prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom 
finančných nástrojov  na podporu rozvoja infraštruktúry pre nabíjanie elektric-
kých vozidiel po vzore okolitých krajín akými sú Česká republika či Nemecko, ktoré 
si priblížime v  záverečnej časti. Vznik samostatného nástroja na podporu rozvoja 
infraštruktúry si vyžaduje najmä potrebu zabezpečiť rovnomerné rozdelenie nabíja-
cích staníc a prístupu k nim aj v oblastiach, ktoré neležia na základnej sieti TEN-T 
alebo jej koridoroch. Podľa plánov Ministerstva hospodárstva SR a  jej zriadeného 
webového sídla e-mobility.sk je do roku 2025 predpoklad vybudovania spolu 1500 
nabíjacích stojanov.

Dobrou správou pre rozvoj elektromobility je aj začiatok výroby 1. elektromobilu 
Peugeot e-208 v rámci trnavského závodu. PSA Peugeot Citroën sa zároveň môže 
popýšiť titulom prvého výrobcu batérií pre elektromobily, ktoré bude dodávať do 
svojich ďalších koncernových modelov. Možno len dúfať a optimisticky predikovať, 
že uvedené záblesky podpory elektromobility v  rámci popredného krajského 
zamestnávateľa vzbudia záujem o kúpu či výmenu elektromobilu u trnavských 
lokálpatriotov. Za zmienku stojí aj sympatický či skôr symbolický nákup elektromo

bilu Nissan Leaf zo strany úradu TTSK, 
ktorý neprodukuje do ovzdušia absolút-
ne žiadne emisie. Úradu Trnavského 
samosprávneho kraja by sme určite 
odporúčali pokračovať v tejto iniciatíve 
a nakúpiť vyšší počet elektromobilov s 
ich využitím na krátke trasy alebo 
povedzme ako malých úžitkových vozi-
diel. Výber budúcich elektromobilov je 
potrebné prispôsobiť ich účelu, napr. na 
zber odpadu, odpratávanie snehu či jed-
noduché zvozy do škôl, domovov sociál-
nych služieb a rôznych kultúrnych even-
tov. V dnešnej dobe slobodného výberu 
nemožno nikoho individuálne prinútiť či 
prehovoriť k  výmene svojho naftového 
alebo benzínového automobilu, no 
práve osveta a prezentovanie jedineč-
ného významu elektromobility s ohľa-
dom na zelenšie životné prostredie je 
tou správnou voľbou na ceste k jej 
úspešnému etablovaniu.

Z pohľadu riadenia samosprávy je však v 
silách jej manažérov ovplyvniť či urýchliť 
modernizáciu a obnovu vozového parku 
vo verejnej autobusovej doprave. Budo-
vaním a rozvojom nízkoemisnej dopra-
vy s využitím technologickej neutrality 

môžeme v  kraji jednoznačne dosiah-
nuť vyššiu efektívnosť dopravného sys-
tému s ohľadom na životné prostredie.

Z precíznej analýzy vieme, že doprava sa 
na celkovej produkcii emisií TTSK podie-
ľa až 56-timi percentami, na základe 
čoho jej treba venovať náležitú pozor-
nosť - obzvlášť prímestskej autobusovej 
doprave, ktorú poskytujú na základe 
zmluvy s TTSK 3 dopravcovia: SAD Du-
najská Streda, a. s.; ARRIVA Trnava, a. s. a 
SKAND Skalica spol. s r. o..  Keďže 
prímestská autobusová doprava je 
dopravcami realizovaná na základe ude-
lenej dopravnej licencie na vykonáva-
nie pravidelnej prímestskej autobuso-
vej dopravy vo verejnom záujme na 
území TTSK, práve tá by mala byť pod-
mienená obnovou nízkoemisného 
vozového parku vrátane zaistenia 
potrebnej infraštruktúry so zameraním 
na vozidlá na alternatívny pohon – pre-
ferenčne elektrobusy. Pre splnenie 
tohto navrhovaného opatrenia je 
potrebné už dnes myslieť na nízkoemis-
né podmienky v  rámci najbližšieho 
verejného obstarávania (tzv. „zelené 
verejné obstarávanie“) na dodávateľa 

služieb vo verejnom záujme či podľa možnosti využiť akékoľvek súčasné zmluvné 
negociácie s  aktuálnymi prevádzkovateľmi prímestskej autobusovej dopravy na 
území Trnavského kraja. Základným inštitucionálnym rámcom smerujúcim k 
postupnej transformácii využívaných dopravných prostriedkov znižujúcich uhlíkovú 
stopu kraja by mala byť úprava strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility.

Je vysoký predpoklad, že modernizáciou „zeleného“ vozového parku sa zvýši atrak-
tivita verejnej hromadnej dopravy a prirodzene dosiahne synergický efekt v 
podobe zvýšenej obsadenosti a množstva prepravovaných cestujúcich, ktorých za 
posledné roky výrazným spôsobom klesá. Tento strategický zámer je vhodné pod-
poriť aj vybranými smart riešeniami v podobe on-board pripojenia na internet či 
zavedenia integrovaného dopravného systému (inštalácia informačných tabúľ o 
reálnom čase príjazdov/odjazdov autobusov, mobilná aplikácia s možnosťou zakú-
penia časových lístkov na celú trasu, a iné). Pridruženými aktivitami sa dosiahne zvý-
šený komfort cestujúcich, spontánny prechod z  individuálneho na hromadný 
spôsob prepravy, čo v konečnom dôsledku aj zintenzívni vyťaženosť prímestských 
autobusov. Realizácia týchto opatrení má enormný potenciál sa odzrkadliť už v 
krátkodobých v štatistikách a priniesť tak kraju želané odhady úspor energií i CO₂.
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 So zameraním sa na uvedené piliere vízie inteligentného odpadového 
hospodárstva bude úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TT SK so zreteľom na 
jeho kompetenčný rámec zabezpečovať predovšetkým zber a analýzu potrebných 
dát, ktorých absencia sa prejavuje v súčasnom období. V súčasnosti samosprávny 
kraj, respektíve jednotlivé mestá a obce disponujú údajmi len o celkovom množstve 
odpadov bez dodatočných agregovaných údajov. V  oblasti odpadového 
hospodárstva je do budúcna prioritou zavádzanie motivačných faktorov 
obyvateľstva so zameraním na podiel separácie. Zavedeným štandardom v  tejto 
oblasti je využívanie metód váhovania komunálneho odpadu a  jednotlivých 
separovaných zložiek odpadu v členení podľa jednotlivých domácností na základe 
identifikácie prostredníctvom QR kódu, respektíve čiarového kódu umiestneného 
na zbernej nádobe. 

Smart riešenie v  tejto oblasti ponúka napríklad spoločnosť SENSONEO, ktorých 
riešenie kombinuje ultrazvukové senzory monitorujúce odpad, s inteligentným 
softvérom na zobrazovanie a vyhodnocovanie dát – predikciu naplnenosti 
kontajnerov, vyhodnocovanie efektívnosti zvozov, automatizáciu plánovania 
optimálnych zvozových trás a ďalšie funkcie. Mestám a  obciam umožňuje robiť 
strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú 
zvozovú logistiku. Uvedené smart riešenie preukázateľne znižuje náklady na zvoz 
odpadu v priemere o 30 %, a zároveň znižuje aj množstvo emisií v mestách až do 
výšky 60 %. 

Poriadok v evidencii smetných nádob a jej jednoduchá údržba je  jeden z prvých 
krokov, ktorý vedie k inteligentnej správe odpadov. RFID čipovanie smetných 
nádob prináša presný prehľad o počte, rozmiestnení a typológii jednotlivých 
kontajnerov, umožňuje rýchle vyhľadanie majiteľa a v neposlednom rade dokáže 
jednoduchšie identifikovať  neplatičov, zamedziť podvodom a neoprávnenému 
nakladaniu s nádobami. Plánovanie trás na základe získaných údajov automatizuje 
manažment zvozových trás na základe detailných preddefinovaných dát ohľadom 
vozového parku, depa a skládok. Automatizované plánovanie trás optimalizuje 
využívanie zvozových vozidiel a pracovnej sily a plánuje proces zvozu odpadu čo 
možno najefektívnejším spôsobom z pohľadu času a nákladov. 

V  rámci zavádzania koncepcie využívania SMART prvkov do oblasti odpadového 
hospodárstva je potrebné realizovať projekty po vzore iných zahraničných miest. V 
rámci zavádzania inteligentného odpadového hospodárstva je potrebné zameranie 
sa na realizáciu a implementáciu nasledujúcich opatrení: 

∙ podpora vzniku nových obchodným modelov v rámci kraja založených na 
zdieľaní, 

∙ opatrenia s  cieľom obmedziť plytvanie potravinami – využívanie 
nespotrebovaných potravín v rámci charitatívnych spolkov a združení v rámci 
kraja, 

∙ predchádzanie vzniku odpadov, 

∙ stanovenie povinnosti obstarávať a využívať certifikované výrobky z 
recyklátu, ak existuje ekvivalent k výrobkom z neobnoviteľných surovín 
(napríklad v min. 30 %-nom podiele), 

∙ zefektívnenie prevencie vzniku čiernych skládok – podpora výstavby 
zberných dvorov, 

∙ podpora výstavby veľkokapacitných recyklačných centier využívajúcich 
automatizovanú technológiu triedenia odpadu, 

∙ využívanie odpadovej vody ako surovinový a energetický zdroj – oxid uhličitý, 
síra, dusík, využívanie tepla produkovaného z kanalizácie, 

∙ zachytávanie zrážkovej vody s cieľom jej následného využívania pri údržbe 
mestskej zelene,

∙ zabezpečenie dostupnejšieho zberu drobného stavebného odpadu z 
domácností, 

∙ podpora SMART prvkov v rámci technických služieb miest a obcí pre 
zefektívnenie odpadového hospodárstva – zavádzanie veľkokapacitných 
podúrovňových zberných nádob, smart senzory v  zberných nádobách, 
zefektívnenie procesu zberu komunálneho odpadu, 

∙ zavedenie a podpora triedenia a zberu kuchynského odpadu so zameraním 
na školské jedálne, vývarovne a  bežné domácnosti s  cieľom následného 
spracovania – výroba kompostu, transformácia na bioplyn,

∙ zlepšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu (ďalej aj „BRKO“) za účelom výroby bioplynu z odpadu,

∙ zvýhodnenie sadzby poplatkov za vývoz komunálneho odpadu pre 
domácnosti s  vysokým podielom separácie, ako aj samotnej produkcie 
odpadu – využívanie QR kódu pri zbere po vzore iných miest,

∙ potreba vzdelávania, zvyšovania informovanosti a povedomia pre širokú 
verejnosť o potrebe dodatočných opatrení v  sektore odpadového 
hospodárstva.



3.2.3 ELEKTROMOBILITA AKO CESTA K ÚSPECHU

 Európska únia a  jej regulačné orgány neustále sprísňujú emisné kvóty 
automobilov a práve rok 2020 sa môže v tomto smere zapísať do dejín nepriamej 
podpory elektromobility ako prelomový. V  tomto roku totiž do platnosti vstúpila 
kvóta obmedzujúca maximálnu produkciu miestnych emisií CO₂ na 95 g/km, čo 
samozrejme výrazne ovplyvní predaj jednotlivých automobilových značiek. Keďže 
limit sa vypočítava ako priemer za všetky predané vozidlá danej automobilky počas 
roka, pod hrozbou sankcií sa chtiac či nechtiac musia sústrediť na predaj 
elektrifikovaných vozidiel. Predaj elektromobilov a automobilov typu plug-in hybrid 
zaznamenáva v posledných rokoch postupný nárast a pod vplyvom tohto 
„motivačného“ opatrenia možno očakávať, že v najbližšom období sa tento trend 
výrazne urýchli. Na prelome rokov 2019 a 2020 sme naproti tomu boli na Slovensku 
svedkami dotačnej politiky, kedy priama podpora vo výške 8000 eur pre 
elektromobily, resp. 5000 eur pre nákup automobilu s plug-in hybridným motorom 
smerovala priamo koncovým záujemcom. Dôkazom toho, že Slováci sú na trend 
elektromobility pozitívne naladení bolo minutie vyhradeného 6 miliónového balíka 
v priebehu 4 minút. Vzhľadom k tomu, že naša krajina sa dlhodobo označuje za 
svetového lídra v  počte vyrobených automobilov na počet obyvateľov, vládou 
ohlásené investície a podpora výroby elektrobatérií naznačili vážnosť radikálnej 
zmeny, ktorú so sebou prináša preferencia udržateľného zdroja energie. 

O tom, ako nesmierne dôležitá je dotačná schéma pri postupnom prechode na 
elektrifikáciu, môžeme vidieť z nasledujúcej tabuľky. Kým sa počet nových regis-
trovaných elektrických (BEV) a  plug-in hybridných vozidiel (PHEV) v  roku 2019 
oproti rastúcemu trendu z minulých rokov výrazne prepadol, len do polovice roka 
2020 zaznamenal viac ako 59 %-ný  resp. v prípade plug-in hybridov až 315 %-ný 
nárast.

Potvrdili sme si, že na Slovensku nie je núdza o záujem vymeniť automobily so škod-
livými spaľujúcimi motormi za elektrifikované vozidlá vyznačujúce sa nízkymi či 
dokonca žiadnymi emisiami. Aj vzhľadom k  tomu, že celkový počet čiastočne či 
úplne elektrifikovaných vozidiel sa pohybuje na úrovni 2603 kusov (stav k 31.6.2020), 
je v súčasnosti zanedbateľné analyzovať skladbu ich registrácie v Trnavskom samo-
správnom kraji. To, čo nás bude z  pohľadu kraja väčšmi zaujímať, je stav a plán 
pripravenosti siete dostupnej rýchlonabíjacej infraštruktúry.

Jeden zo stimulov rozvoja elektromobility je totiž vybudovanie spoľahlivej nabíjacej 
infraštruktúry v  rámci aj mimo veľkých miest. Podľa najnovších údajov European 
Alternative Fuel Observatory bolo u nás celkovo vybudovaných 626 nabíjacích 
bodov, z ktorých väčšinu tvoria AC nabíjačky s pomalším/stredne rýchlym nabíja-
ním.  Slovenskú rýchlonabíjaciu DC sieť s  výkonom nad 22 kW tvorí zhruba 200 
nabíjacích bodov.  V súlade s trendom nástupu vozidiel s vysokokapacitnými baté-
riami pribudlo v poslednom roku aj niekoľko nových nabíjacích staníc s výkonom 
100 – 350 kW. Zo štatistických údajov nám vyplýva pomerne slušná penetrácia 
nabíjacích staníc. Prihliadnuc na štatisticky absentujúcu registráciu elektrifikova-
ných vozidiel z druhého polroka 2020 pripadá na 1 nabíjací bod približne 5 vozi-
diel. 

Z pre nás podstatného regionálneho pohľadu je prekvapujúci fakt, že Trnavské-
mu samosprávnemu kraju prináleží len 39 nabíjacích staníc, čo ho z  pohľadu 
budovania infraštruktúry radí medzi najmenej rozvinuté. Pre korektnú analýzu 
vyhodnocovaných údajov však konštatujeme, že počet nabíjacích staníc nie je totož-
ný s počtom nabíjacích bodov z porovnania vyššie.

Kompletný zoznam nabíjacích bodov na území Trnavského samosprávneho kraja je 
uvedený v nasledovnom prehľade. Hlavnými prevádzkovateľmi nabíjacích miest sú 
spoločnosti GreenWay, ZSE a MTOP Trnava.

3.3  INTELIGENTNÉ ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 Oblasť odpadového hospodárstva je v  podmienkach Slovenskej republiky 
dlhodobo zanedbávaná, na čo vplývalo množstvo faktorov. Jedným z 
najvýznamnejších bolo predovšetkým zavedenie nízkych poplatkov za skládkovanie 
odpadu vo všeobecnosti. Reakcia nenechala na seba dlho čakať a dnes sa Slovensko 
zaraďuje medzi elitu v  rámci podielu skládkovania odpadov. A čo vízia Európskej 
komisie? Áno, tá je nastavená presne opačným smerom, k  čomu sa svojím 
členstvom zaviazalo aj Slovensko. Dnes je na stole jeden veľký problém, ktorý visí na 
pleciach predovšetkým samosprávam a jednotlivým mestám a obciam. Odpadové 
hospodárstvo a produkcia emisií skleníkových plynov predstavujú spojené nádoby, 
ktorých ovplyvňujúci faktor je veľmi vysoký. Inventarizácia emisií zo sektoru odpadov 
zahŕňa priame a nepriame emisie skleníkových plynov. Emisie metánu vznikajú na 
miestach zneškodňovania tuhého odpadu, zhodnocovania biologicky 
rozložiteľného odpadu, spaľovania odpadu a pri procesoch čistenia odpadových 
vôd. Hlavným zdrojom CO₂ je spaľovanie odpadu. N₂O vzniká pri biologickom 
spracovaní odpadov a pri čistení odpadových vôd. Pre lepší prehľad nakladania s 
odpadom v  rámci Slovenskej republiky prinášame nasledujúce grafické 
znázornenie.

Aj napriek záväzkom voči Európskej únii je vysoký predpoklad, že v  skládkovaní 
odpadu sa bude pokračovať aj naďalej. Tento vývoj vychádza z Programu 
odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025, ktorý 
predpokladá organizáciu zberu odpadu na úrovni obcí a miest, s cieľom zvyšovania 
podielu separácie recyklovateľných odpadov alebo zložiek odpadu, pričom sa ako 
hlavná metóda zneškodňovania odpadu bude využívať skládkovanie. Tento trend 
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môžeme už v  súčasnosti považovať za vysoko pravdepodobný aj na základe 
skúseností  z predchádzajúceho obdobia, kedy sa v rámci Programu odpadového 
hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 väčšina cieľov nedosiahla. 

V  rámci prípravy a  zavádzania koncepcie SMART CITY s  ohľadom aj na oblasť 
odpadového hospodárstva považujeme za nevyhnutné zameranie sa 
predovšetkým na oblasť nakladania s  komunálnym odpadom a  samotného 
čistenia komunálnych odpadových vôd. Tieto dva hlavné zdroje emisií 
predstavujú viac ako 80 % odhadovaných emisií v sektore odpadov. Tento trend 
bol už v minulosti podporený prostredníctvom financovania projektových zámerov 
v  rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Envirofondu, ako aj 
Integrovaného regionálneho operačného programu. Prostredníctvom týchto 
finančných prostriedkov boli podporené predovšetkým projekty zameriavané na 
výstavbu moderných ČOV, zberných dvorov, recyklačných centier a  iných aktivít v 
oblasti odpadov.  Na túto fázu je potrebné nadviazať a  pokračovať v  realizácii 
obdobných projektov so zameraním na využívanie SMART prvkov v  oblasti 
inteligentného odpadového hospodárstva na základe skúseností krajín patriacich k 
špičke moderného odpadového hospodárstva.

Návrh riešení v oblasti SMART odpadového hospodárstva po vzore iných miest

1. SMART systém uchovávania a zberu odpadu 

Medzi priekopníkov v tejto oblasti zaraďujeme Španielsko, ktoré medzi prvými 
na svete aplikovalo túto metódu do praxe v  rámci mesta Barcelona. Ide o 
jednoduché, lacné a  efektívne riešenie, pri ktorom dochádza k  umiestneniu 
senzorov do kontajnerov (vo väčšine prípadov sa využíva systém 
veľkokapacitných podúrovňových kontajnerov), ktoré v reálnom čase monitorujú 
naplnenosť jednotlivých nádob s cieľom optimalizácie v procese zberu. Tento 
systém už našiel uplatnenie aj u nás, avšak je potrebné, aby bol využívaný vo 
výraznejšej miere, predovšetkým v oblastiach s hustým osídlením, ako sú sídliská.
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 So zameraním sa na uvedené piliere vízie inteligentného odpadového 
hospodárstva bude úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TT SK so zreteľom na 
jeho kompetenčný rámec zabezpečovať predovšetkým zber a analýzu potrebných 
dát, ktorých absencia sa prejavuje v súčasnom období. V súčasnosti samosprávny 
kraj, respektíve jednotlivé mestá a obce disponujú údajmi len o celkovom množstve 
odpadov bez dodatočných agregovaných údajov. V  oblasti odpadového 
hospodárstva je do budúcna prioritou zavádzanie motivačných faktorov 
obyvateľstva so zameraním na podiel separácie. Zavedeným štandardom v  tejto 
oblasti je využívanie metód váhovania komunálneho odpadu a  jednotlivých 
separovaných zložiek odpadu v členení podľa jednotlivých domácností na základe 
identifikácie prostredníctvom QR kódu, respektíve čiarového kódu umiestneného 
na zbernej nádobe. 

Smart riešenie v  tejto oblasti ponúka napríklad spoločnosť SENSONEO, ktorých 
riešenie kombinuje ultrazvukové senzory monitorujúce odpad, s inteligentným 
softvérom na zobrazovanie a vyhodnocovanie dát – predikciu naplnenosti 
kontajnerov, vyhodnocovanie efektívnosti zvozov, automatizáciu plánovania 
optimálnych zvozových trás a ďalšie funkcie. Mestám a  obciam umožňuje robiť 
strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú 
zvozovú logistiku. Uvedené smart riešenie preukázateľne znižuje náklady na zvoz 
odpadu v priemere o 30 %, a zároveň znižuje aj množstvo emisií v mestách až do 
výšky 60 %. 

Poriadok v evidencii smetných nádob a jej jednoduchá údržba je  jeden z prvých 
krokov, ktorý vedie k inteligentnej správe odpadov. RFID čipovanie smetných 
nádob prináša presný prehľad o počte, rozmiestnení a typológii jednotlivých 
kontajnerov, umožňuje rýchle vyhľadanie majiteľa a v neposlednom rade dokáže 
jednoduchšie identifikovať  neplatičov, zamedziť podvodom a neoprávnenému 
nakladaniu s nádobami. Plánovanie trás na základe získaných údajov automatizuje 
manažment zvozových trás na základe detailných preddefinovaných dát ohľadom 
vozového parku, depa a skládok. Automatizované plánovanie trás optimalizuje 
využívanie zvozových vozidiel a pracovnej sily a plánuje proces zvozu odpadu čo 
možno najefektívnejším spôsobom z pohľadu času a nákladov. 

V  rámci zavádzania koncepcie využívania SMART prvkov do oblasti odpadového 
hospodárstva je potrebné realizovať projekty po vzore iných zahraničných miest. V 
rámci zavádzania inteligentného odpadového hospodárstva je potrebné zameranie 
sa na realizáciu a implementáciu nasledujúcich opatrení: 

∙ podpora vzniku nových obchodným modelov v rámci kraja založených na 
zdieľaní, 

∙ opatrenia s  cieľom obmedziť plytvanie potravinami – využívanie 
nespotrebovaných potravín v rámci charitatívnych spolkov a združení v rámci 
kraja, 

∙ predchádzanie vzniku odpadov, 

∙ stanovenie povinnosti obstarávať a využívať certifikované výrobky z 
recyklátu, ak existuje ekvivalent k výrobkom z neobnoviteľných surovín 
(napríklad v min. 30 %-nom podiele), 

∙ zefektívnenie prevencie vzniku čiernych skládok – podpora výstavby 
zberných dvorov, 

∙ podpora výstavby veľkokapacitných recyklačných centier využívajúcich 
automatizovanú technológiu triedenia odpadu, 

∙ využívanie odpadovej vody ako surovinový a energetický zdroj – oxid uhličitý, 
síra, dusík, využívanie tepla produkovaného z kanalizácie, 

∙ zachytávanie zrážkovej vody s cieľom jej následného využívania pri údržbe 
mestskej zelene,

∙ zabezpečenie dostupnejšieho zberu drobného stavebného odpadu z 
domácností, 

∙ podpora SMART prvkov v rámci technických služieb miest a obcí pre 
zefektívnenie odpadového hospodárstva – zavádzanie veľkokapacitných 
podúrovňových zberných nádob, smart senzory v  zberných nádobách, 
zefektívnenie procesu zberu komunálneho odpadu, 

∙ zavedenie a podpora triedenia a zberu kuchynského odpadu so zameraním 
na školské jedálne, vývarovne a  bežné domácnosti s  cieľom následného 
spracovania – výroba kompostu, transformácia na bioplyn,

∙ zlepšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu (ďalej aj „BRKO“) za účelom výroby bioplynu z odpadu,

∙ zvýhodnenie sadzby poplatkov za vývoz komunálneho odpadu pre 
domácnosti s  vysokým podielom separácie, ako aj samotnej produkcie 
odpadu – využívanie QR kódu pri zbere po vzore iných miest,

∙ potreba vzdelávania, zvyšovania informovanosti a povedomia pre širokú 
verejnosť o potrebe dodatočných opatrení v  sektore odpadového 
hospodárstva.
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členstvom zaviazalo aj Slovensko. Dnes je na stole jeden veľký problém, ktorý visí na 
pleciach predovšetkým samosprávam a jednotlivým mestám a obciam. Odpadové 
hospodárstvo a produkcia emisií skleníkových plynov predstavujú spojené nádoby, 
ktorých ovplyvňujúci faktor je veľmi vysoký. Inventarizácia emisií zo sektoru odpadov 
zahŕňa priame a nepriame emisie skleníkových plynov. Emisie metánu vznikajú na 
miestach zneškodňovania tuhého odpadu, zhodnocovania biologicky 
rozložiteľného odpadu, spaľovania odpadu a pri procesoch čistenia odpadových 
vôd. Hlavným zdrojom CO₂ je spaľovanie odpadu. N₂O vzniká pri biologickom 
spracovaní odpadov a pri čistení odpadových vôd. Pre lepší prehľad nakladania s 
odpadom v  rámci Slovenskej republiky prinášame nasledujúce grafické 
znázornenie.

Aj napriek záväzkom voči Európskej únii je vysoký predpoklad, že v  skládkovaní 
odpadu sa bude pokračovať aj naďalej. Tento vývoj vychádza z Programu 
odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025, ktorý 
predpokladá organizáciu zberu odpadu na úrovni obcí a miest, s cieľom zvyšovania 
podielu separácie recyklovateľných odpadov alebo zložiek odpadu, pričom sa ako 
hlavná metóda zneškodňovania odpadu bude využívať skládkovanie. Tento trend 

môžeme už v  súčasnosti považovať za vysoko pravdepodobný aj na základe 
skúseností  z predchádzajúceho obdobia, kedy sa v rámci Programu odpadového 
hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 väčšina cieľov nedosiahla. 

V  rámci prípravy a  zavádzania koncepcie SMART CITY s  ohľadom aj na oblasť 
odpadového hospodárstva považujeme za nevyhnutné zameranie sa 
predovšetkým na oblasť nakladania s  komunálnym odpadom a  samotného 
čistenia komunálnych odpadových vôd. Tieto dva hlavné zdroje emisií 
predstavujú viac ako 80 % odhadovaných emisií v sektore odpadov. Tento trend 
bol už v minulosti podporený prostredníctvom financovania projektových zámerov 
v  rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Envirofondu, ako aj 
Integrovaného regionálneho operačného programu. Prostredníctvom týchto 
finančných prostriedkov boli podporené predovšetkým projekty zameriavané na 
výstavbu moderných ČOV, zberných dvorov, recyklačných centier a  iných aktivít v 
oblasti odpadov.  Na túto fázu je potrebné nadviazať a  pokračovať v  realizácii 
obdobných projektov so zameraním na využívanie SMART prvkov v  oblasti 
inteligentného odpadového hospodárstva na základe skúseností krajín patriacich k 
špičke moderného odpadového hospodárstva.

Návrh riešení v oblasti SMART odpadového hospodárstva po vzore iných miest

1. SMART systém uchovávania a zberu odpadu 

Medzi priekopníkov v tejto oblasti zaraďujeme Španielsko, ktoré medzi prvými 
na svete aplikovalo túto metódu do praxe v  rámci mesta Barcelona. Ide o 
jednoduché, lacné a  efektívne riešenie, pri ktorom dochádza k  umiestneniu 
senzorov do kontajnerov (vo väčšine prípadov sa využíva systém 
veľkokapacitných podúrovňových kontajnerov), ktoré v reálnom čase monitorujú 
naplnenosť jednotlivých nádob s cieľom optimalizácie v procese zberu. Tento 
systém už našiel uplatnenie aj u nás, avšak je potrebné, aby bol využívaný vo 
výraznejšej miere, predovšetkým v oblastiach s hustým osídlením, ako sú sídliská.

zdroj: freepik.com

76

 So zameraním sa na uvedené piliere vízie inteligentného odpadového 
hospodárstva bude úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TT SK so zreteľom na 
jeho kompetenčný rámec zabezpečovať predovšetkým zber a analýzu potrebných 
dát, ktorých absencia sa prejavuje v súčasnom období. V súčasnosti samosprávny 
kraj, respektíve jednotlivé mestá a obce disponujú údajmi len o celkovom množstve 
odpadov bez dodatočných agregovaných údajov. V  oblasti odpadového 
hospodárstva je do budúcna prioritou zavádzanie motivačných faktorov 
obyvateľstva so zameraním na podiel separácie. Zavedeným štandardom v  tejto 
oblasti je využívanie metód váhovania komunálneho odpadu a  jednotlivých 
separovaných zložiek odpadu v členení podľa jednotlivých domácností na základe 
identifikácie prostredníctvom QR kódu, respektíve čiarového kódu umiestneného 
na zbernej nádobe. 

Smart riešenie v  tejto oblasti ponúka napríklad spoločnosť SENSONEO, ktorých 
riešenie kombinuje ultrazvukové senzory monitorujúce odpad, s inteligentným 
softvérom na zobrazovanie a vyhodnocovanie dát – predikciu naplnenosti 
kontajnerov, vyhodnocovanie efektívnosti zvozov, automatizáciu plánovania 
optimálnych zvozových trás a ďalšie funkcie. Mestám a  obciam umožňuje robiť 
strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú 
zvozovú logistiku. Uvedené smart riešenie preukázateľne znižuje náklady na zvoz 
odpadu v priemere o 30 %, a zároveň znižuje aj množstvo emisií v mestách až do 
výšky 60 %. 

Poriadok v evidencii smetných nádob a jej jednoduchá údržba je  jeden z prvých 
krokov, ktorý vedie k inteligentnej správe odpadov. RFID čipovanie smetných 
nádob prináša presný prehľad o počte, rozmiestnení a typológii jednotlivých 
kontajnerov, umožňuje rýchle vyhľadanie majiteľa a v neposlednom rade dokáže 
jednoduchšie identifikovať  neplatičov, zamedziť podvodom a neoprávnenému 
nakladaniu s nádobami. Plánovanie trás na základe získaných údajov automatizuje 
manažment zvozových trás na základe detailných preddefinovaných dát ohľadom 
vozového parku, depa a skládok. Automatizované plánovanie trás optimalizuje 
využívanie zvozových vozidiel a pracovnej sily a plánuje proces zvozu odpadu čo 
možno najefektívnejším spôsobom z pohľadu času a nákladov. 

V  rámci zavádzania koncepcie využívania SMART prvkov do oblasti odpadového 
hospodárstva je potrebné realizovať projekty po vzore iných zahraničných miest. V 
rámci zavádzania inteligentného odpadového hospodárstva je potrebné zameranie 
sa na realizáciu a implementáciu nasledujúcich opatrení: 

∙ podpora vzniku nových obchodným modelov v rámci kraja založených na 
zdieľaní, 

∙ opatrenia s  cieľom obmedziť plytvanie potravinami – využívanie 
nespotrebovaných potravín v rámci charitatívnych spolkov a združení v rámci 
kraja, 

∙ predchádzanie vzniku odpadov, 

∙ stanovenie povinnosti obstarávať a využívať certifikované výrobky z 
recyklátu, ak existuje ekvivalent k výrobkom z neobnoviteľných surovín 
(napríklad v min. 30 %-nom podiele), 

∙ zefektívnenie prevencie vzniku čiernych skládok – podpora výstavby 
zberných dvorov, 

∙ podpora výstavby veľkokapacitných recyklačných centier využívajúcich 
automatizovanú technológiu triedenia odpadu, 

∙ využívanie odpadovej vody ako surovinový a energetický zdroj – oxid uhličitý, 
síra, dusík, využívanie tepla produkovaného z kanalizácie, 

∙ zachytávanie zrážkovej vody s cieľom jej následného využívania pri údržbe 
mestskej zelene,

∙ zabezpečenie dostupnejšieho zberu drobného stavebného odpadu z 
domácností, 

∙ podpora SMART prvkov v rámci technických služieb miest a obcí pre 
zefektívnenie odpadového hospodárstva – zavádzanie veľkokapacitných 
podúrovňových zberných nádob, smart senzory v  zberných nádobách, 
zefektívnenie procesu zberu komunálneho odpadu, 

∙ zavedenie a podpora triedenia a zberu kuchynského odpadu so zameraním 
na školské jedálne, vývarovne a  bežné domácnosti s  cieľom následného 
spracovania – výroba kompostu, transformácia na bioplyn,

∙ zlepšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu (ďalej aj „BRKO“) za účelom výroby bioplynu z odpadu,

∙ zvýhodnenie sadzby poplatkov za vývoz komunálneho odpadu pre 
domácnosti s  vysokým podielom separácie, ako aj samotnej produkcie 
odpadu – využívanie QR kódu pri zbere po vzore iných miest,

∙ potreba vzdelávania, zvyšovania informovanosti a povedomia pre širokú 
verejnosť o potrebe dodatočných opatrení v  sektore odpadového 
hospodárstva.



3.2.3 ELEKTROMOBILITA AKO CESTA K ÚSPECHU

 Európska únia a  jej regulačné orgány neustále sprísňujú emisné kvóty 
automobilov a práve rok 2020 sa môže v tomto smere zapísať do dejín nepriamej 
podpory elektromobility ako prelomový. V  tomto roku totiž do platnosti vstúpila 
kvóta obmedzujúca maximálnu produkciu miestnych emisií CO₂ na 95 g/km, čo 
samozrejme výrazne ovplyvní predaj jednotlivých automobilových značiek. Keďže 
limit sa vypočítava ako priemer za všetky predané vozidlá danej automobilky počas 
roka, pod hrozbou sankcií sa chtiac či nechtiac musia sústrediť na predaj 
elektrifikovaných vozidiel. Predaj elektromobilov a automobilov typu plug-in hybrid 
zaznamenáva v posledných rokoch postupný nárast a pod vplyvom tohto 
„motivačného“ opatrenia možno očakávať, že v najbližšom období sa tento trend 
výrazne urýchli. Na prelome rokov 2019 a 2020 sme naproti tomu boli na Slovensku 
svedkami dotačnej politiky, kedy priama podpora vo výške 8000 eur pre 
elektromobily, resp. 5000 eur pre nákup automobilu s plug-in hybridným motorom 
smerovala priamo koncovým záujemcom. Dôkazom toho, že Slováci sú na trend 
elektromobility pozitívne naladení bolo minutie vyhradeného 6 miliónového balíka 
v priebehu 4 minút. Vzhľadom k tomu, že naša krajina sa dlhodobo označuje za 
svetového lídra v  počte vyrobených automobilov na počet obyvateľov, vládou 
ohlásené investície a podpora výroby elektrobatérií naznačili vážnosť radikálnej 
zmeny, ktorú so sebou prináša preferencia udržateľného zdroja energie. 

O tom, ako nesmierne dôležitá je dotačná schéma pri postupnom prechode na 
elektrifikáciu, môžeme vidieť z nasledujúcej tabuľky. Kým sa počet nových regis-
trovaných elektrických (BEV) a  plug-in hybridných vozidiel (PHEV) v  roku 2019 
oproti rastúcemu trendu z minulých rokov výrazne prepadol, len do polovice roka 
2020 zaznamenal viac ako 59 %-ný  resp. v prípade plug-in hybridov až 315 %-ný 
nárast.

Potvrdili sme si, že na Slovensku nie je núdza o záujem vymeniť automobily so škod-
livými spaľujúcimi motormi za elektrifikované vozidlá vyznačujúce sa nízkymi či 
dokonca žiadnymi emisiami. Aj vzhľadom k  tomu, že celkový počet čiastočne či 
úplne elektrifikovaných vozidiel sa pohybuje na úrovni 2603 kusov (stav k 31.6.2020), 
je v súčasnosti zanedbateľné analyzovať skladbu ich registrácie v Trnavskom samo-
správnom kraji. To, čo nás bude z  pohľadu kraja väčšmi zaujímať, je stav a plán 
pripravenosti siete dostupnej rýchlonabíjacej infraštruktúry.

Jeden zo stimulov rozvoja elektromobility je totiž vybudovanie spoľahlivej nabíjacej 
infraštruktúry v  rámci aj mimo veľkých miest. Podľa najnovších údajov European 
Alternative Fuel Observatory bolo u nás celkovo vybudovaných 626 nabíjacích 
bodov, z ktorých väčšinu tvoria AC nabíjačky s pomalším/stredne rýchlym nabíja-
ním.  Slovenskú rýchlonabíjaciu DC sieť s  výkonom nad 22 kW tvorí zhruba 200 
nabíjacích bodov.  V súlade s trendom nástupu vozidiel s vysokokapacitnými baté-
riami pribudlo v poslednom roku aj niekoľko nových nabíjacích staníc s výkonom 
100 – 350 kW. Zo štatistických údajov nám vyplýva pomerne slušná penetrácia 
nabíjacích staníc. Prihliadnuc na štatisticky absentujúcu registráciu elektrifikova-
ných vozidiel z druhého polroka 2020 pripadá na 1 nabíjací bod približne 5 vozi-
diel. 

Z pre nás podstatného regionálneho pohľadu je prekvapujúci fakt, že Trnavské-
mu samosprávnemu kraju prináleží len 39 nabíjacích staníc, čo ho z  pohľadu 
budovania infraštruktúry radí medzi najmenej rozvinuté. Pre korektnú analýzu 
vyhodnocovaných údajov však konštatujeme, že počet nabíjacích staníc nie je totož-
ný s počtom nabíjacích bodov z porovnania vyššie.

Kompletný zoznam nabíjacích bodov na území Trnavského samosprávneho kraja je 
uvedený v nasledovnom prehľade. Hlavnými prevádzkovateľmi nabíjacích miest sú 
spoločnosti GreenWay, ZSE a MTOP Trnava.

2. Materiálové využitie odpadu

Mestá ako San Jose a  Houston využívajú automatizované recyklačné centrá 
zmiešaného komunálneho odpadu a recyklovateľného odpadu. Ide o metódu 
založenú na princípe „ONE BIN FOR ALL“ – jedna zberná nádoba na všetok 
odpad z  domácnosti, z  ktorých odpad je za pomoci mechanickej cesty, 
senzorov, optiky, magnetov a  spektrometrov rozomletý a  presne roztriedený 
podľa jednotlivých fragmentov podľa materiálu. Táto metóda bola prvotne 
využívaná predovšetkým veľkými priemyslovými subjektami. Metóda SMART 
odpadového hospodárstva je vhodná predovšetkým do oblastí s  nízkym 
podielom separácie odpadu.

3. Energetické a surovinové využitie odpadovej a zrážkovej vody

Za priekopníkov v oblasti využívania odpadovej vody prostredníctvom realizácie 
plánu „Wastewater management roadmap towards 2030“ patrí jednoznačne 
Holandsko. V Spojenom kráľovstve zas využívajú teplo z odpadových vôd v rámci 
kampusu, ktorá pokrýva takmer 95 % spotreby energie.

zdroj: vlastné spracovanie
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 So zameraním sa na uvedené piliere vízie inteligentného odpadového 
hospodárstva bude úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TT SK so zreteľom na 
jeho kompetenčný rámec zabezpečovať predovšetkým zber a analýzu potrebných 
dát, ktorých absencia sa prejavuje v súčasnom období. V súčasnosti samosprávny 
kraj, respektíve jednotlivé mestá a obce disponujú údajmi len o celkovom množstve 
odpadov bez dodatočných agregovaných údajov. V  oblasti odpadového 
hospodárstva je do budúcna prioritou zavádzanie motivačných faktorov 
obyvateľstva so zameraním na podiel separácie. Zavedeným štandardom v  tejto 
oblasti je využívanie metód váhovania komunálneho odpadu a  jednotlivých 
separovaných zložiek odpadu v členení podľa jednotlivých domácností na základe 
identifikácie prostredníctvom QR kódu, respektíve čiarového kódu umiestneného 
na zbernej nádobe. 

Smart riešenie v  tejto oblasti ponúka napríklad spoločnosť SENSONEO, ktorých 
riešenie kombinuje ultrazvukové senzory monitorujúce odpad, s inteligentným 
softvérom na zobrazovanie a vyhodnocovanie dát – predikciu naplnenosti 
kontajnerov, vyhodnocovanie efektívnosti zvozov, automatizáciu plánovania 
optimálnych zvozových trás a ďalšie funkcie. Mestám a  obciam umožňuje robiť 
strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú 
zvozovú logistiku. Uvedené smart riešenie preukázateľne znižuje náklady na zvoz 
odpadu v priemere o 30 %, a zároveň znižuje aj množstvo emisií v mestách až do 
výšky 60 %. 

Poriadok v evidencii smetných nádob a jej jednoduchá údržba je  jeden z prvých 
krokov, ktorý vedie k inteligentnej správe odpadov. RFID čipovanie smetných 
nádob prináša presný prehľad o počte, rozmiestnení a typológii jednotlivých 
kontajnerov, umožňuje rýchle vyhľadanie majiteľa a v neposlednom rade dokáže 
jednoduchšie identifikovať  neplatičov, zamedziť podvodom a neoprávnenému 
nakladaniu s nádobami. Plánovanie trás na základe získaných údajov automatizuje 
manažment zvozových trás na základe detailných preddefinovaných dát ohľadom 
vozového parku, depa a skládok. Automatizované plánovanie trás optimalizuje 
využívanie zvozových vozidiel a pracovnej sily a plánuje proces zvozu odpadu čo 
možno najefektívnejším spôsobom z pohľadu času a nákladov. 

V  rámci zavádzania koncepcie využívania SMART prvkov do oblasti odpadového 
hospodárstva je potrebné realizovať projekty po vzore iných zahraničných miest. V 
rámci zavádzania inteligentného odpadového hospodárstva je potrebné zameranie 
sa na realizáciu a implementáciu nasledujúcich opatrení: 

∙ podpora vzniku nových obchodným modelov v rámci kraja založených na 
zdieľaní, 

∙ opatrenia s  cieľom obmedziť plytvanie potravinami – využívanie 
nespotrebovaných potravín v rámci charitatívnych spolkov a združení v rámci 
kraja, 

∙ predchádzanie vzniku odpadov, 

∙ stanovenie povinnosti obstarávať a využívať certifikované výrobky z 
recyklátu, ak existuje ekvivalent k výrobkom z neobnoviteľných surovín 
(napríklad v min. 30 %-nom podiele), 

∙ zefektívnenie prevencie vzniku čiernych skládok – podpora výstavby 
zberných dvorov, 

∙ podpora výstavby veľkokapacitných recyklačných centier využívajúcich 
automatizovanú technológiu triedenia odpadu, 

∙ využívanie odpadovej vody ako surovinový a energetický zdroj – oxid uhličitý, 
síra, dusík, využívanie tepla produkovaného z kanalizácie, 

∙ zachytávanie zrážkovej vody s cieľom jej následného využívania pri údržbe 
mestskej zelene,

∙ zabezpečenie dostupnejšieho zberu drobného stavebného odpadu z 
domácností, 

∙ podpora SMART prvkov v rámci technických služieb miest a obcí pre 
zefektívnenie odpadového hospodárstva – zavádzanie veľkokapacitných 
podúrovňových zberných nádob, smart senzory v  zberných nádobách, 
zefektívnenie procesu zberu komunálneho odpadu, 

∙ zavedenie a podpora triedenia a zberu kuchynského odpadu so zameraním 
na školské jedálne, vývarovne a  bežné domácnosti s  cieľom následného 
spracovania – výroba kompostu, transformácia na bioplyn,

∙ zlepšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu (ďalej aj „BRKO“) za účelom výroby bioplynu z odpadu,

∙ zvýhodnenie sadzby poplatkov za vývoz komunálneho odpadu pre 
domácnosti s  vysokým podielom separácie, ako aj samotnej produkcie 
odpadu – využívanie QR kódu pri zbere po vzore iných miest,

∙ potreba vzdelávania, zvyšovania informovanosti a povedomia pre širokú 
verejnosť o potrebe dodatočných opatrení v  sektore odpadového 
hospodárstva.



V rámci koncepcie SMART  CITY so zameraním na oblasť odpadového hospodárstva 
by mala vízia pozostávať z  troch pilierov. Cieľom je dosiahnutie znižovania emisií 
skleníkových plynov aj v rámci oblasti odpadového hospodárstva so zameraním sa 
na využívanie smart riešení. Pre dosiahnutie klimatickej neutrality bude žiaduce 
efektívne nastaviť dlhodobý a predvídateľný rámec finančnej podpory, ktorá by 
mala primárne predstavovať zdroje EÚ. Záujem o čerpanie finančných prostriedkov 
v rámci tejto oblasti je enormný.

UDRŽATEĽNÉ: materiálové, surovinové a energetické využitie odpadov a odpadovej 
a zrážkovej vody po vzore zahraničných miest

INTELIGENTNÉ: optimalizácia procesu zberu a  skladovania odpadu na báze 
využívania smart senzorov a zberných nádob

ZODPOVEDNÉ: ohľaduplné k životnému prostrediu a v  súlade so záväzkami voči 
požiadavkám EÚ s cieľom dosiahnutia uhlíkovej neutrality
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zdroj: vlastné spracovanie

 So zameraním sa na uvedené piliere vízie inteligentného odpadového 
hospodárstva bude úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TT SK so zreteľom na 
jeho kompetenčný rámec zabezpečovať predovšetkým zber a analýzu potrebných 
dát, ktorých absencia sa prejavuje v súčasnom období. V súčasnosti samosprávny 
kraj, respektíve jednotlivé mestá a obce disponujú údajmi len o celkovom množstve 
odpadov bez dodatočných agregovaných údajov. V  oblasti odpadového 
hospodárstva je do budúcna prioritou zavádzanie motivačných faktorov 
obyvateľstva so zameraním na podiel separácie. Zavedeným štandardom v  tejto 
oblasti je využívanie metód váhovania komunálneho odpadu a  jednotlivých 
separovaných zložiek odpadu v členení podľa jednotlivých domácností na základe 
identifikácie prostredníctvom QR kódu, respektíve čiarového kódu umiestneného 
na zbernej nádobe. 

Smart riešenie v  tejto oblasti ponúka napríklad spoločnosť SENSONEO, ktorých 
riešenie kombinuje ultrazvukové senzory monitorujúce odpad, s inteligentným 
softvérom na zobrazovanie a vyhodnocovanie dát – predikciu naplnenosti 
kontajnerov, vyhodnocovanie efektívnosti zvozov, automatizáciu plánovania 
optimálnych zvozových trás a ďalšie funkcie. Mestám a  obciam umožňuje robiť 
strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú 
zvozovú logistiku. Uvedené smart riešenie preukázateľne znižuje náklady na zvoz 
odpadu v priemere o 30 %, a zároveň znižuje aj množstvo emisií v mestách až do 
výšky 60 %. 

Poriadok v evidencii smetných nádob a jej jednoduchá údržba je  jeden z prvých 
krokov, ktorý vedie k inteligentnej správe odpadov. RFID čipovanie smetných 
nádob prináša presný prehľad o počte, rozmiestnení a typológii jednotlivých 
kontajnerov, umožňuje rýchle vyhľadanie majiteľa a v neposlednom rade dokáže 
jednoduchšie identifikovať  neplatičov, zamedziť podvodom a neoprávnenému 
nakladaniu s nádobami. Plánovanie trás na základe získaných údajov automatizuje 
manažment zvozových trás na základe detailných preddefinovaných dát ohľadom 
vozového parku, depa a skládok. Automatizované plánovanie trás optimalizuje 
využívanie zvozových vozidiel a pracovnej sily a plánuje proces zvozu odpadu čo 
možno najefektívnejším spôsobom z pohľadu času a nákladov. 

V  rámci zavádzania koncepcie využívania SMART prvkov do oblasti odpadového 
hospodárstva je potrebné realizovať projekty po vzore iných zahraničných miest. V 
rámci zavádzania inteligentného odpadového hospodárstva je potrebné zameranie 
sa na realizáciu a implementáciu nasledujúcich opatrení: 

∙ podpora vzniku nových obchodným modelov v rámci kraja založených na 
zdieľaní, 

∙ opatrenia s  cieľom obmedziť plytvanie potravinami – využívanie 
nespotrebovaných potravín v rámci charitatívnych spolkov a združení v rámci 
kraja, 

∙ predchádzanie vzniku odpadov, 

∙ stanovenie povinnosti obstarávať a využívať certifikované výrobky z 
recyklátu, ak existuje ekvivalent k výrobkom z neobnoviteľných surovín 
(napríklad v min. 30 %-nom podiele), 

∙ zefektívnenie prevencie vzniku čiernych skládok – podpora výstavby 
zberných dvorov, 

∙ podpora výstavby veľkokapacitných recyklačných centier využívajúcich 
automatizovanú technológiu triedenia odpadu, 

∙ využívanie odpadovej vody ako surovinový a energetický zdroj – oxid uhličitý, 
síra, dusík, využívanie tepla produkovaného z kanalizácie, 

∙ zachytávanie zrážkovej vody s cieľom jej následného využívania pri údržbe 
mestskej zelene,

∙ zabezpečenie dostupnejšieho zberu drobného stavebného odpadu z 
domácností, 

∙ podpora SMART prvkov v rámci technických služieb miest a obcí pre 
zefektívnenie odpadového hospodárstva – zavádzanie veľkokapacitných 
podúrovňových zberných nádob, smart senzory v  zberných nádobách, 
zefektívnenie procesu zberu komunálneho odpadu, 

∙ zavedenie a podpora triedenia a zberu kuchynského odpadu so zameraním 
na školské jedálne, vývarovne a  bežné domácnosti s  cieľom následného 
spracovania – výroba kompostu, transformácia na bioplyn,

∙ zlepšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu (ďalej aj „BRKO“) za účelom výroby bioplynu z odpadu,

∙ zvýhodnenie sadzby poplatkov za vývoz komunálneho odpadu pre 
domácnosti s  vysokým podielom separácie, ako aj samotnej produkcie 
odpadu – využívanie QR kódu pri zbere po vzore iných miest,

∙ potreba vzdelávania, zvyšovania informovanosti a povedomia pre širokú 
verejnosť o potrebe dodatočných opatrení v  sektore odpadového 
hospodárstva.
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kraj, respektíve jednotlivé mestá a obce disponujú údajmi len o celkovom množstve 
odpadov bez dodatočných agregovaných údajov. V  oblasti odpadového 
hospodárstva je do budúcna prioritou zavádzanie motivačných faktorov 
obyvateľstva so zameraním na podiel separácie. Zavedeným štandardom v  tejto 
oblasti je využívanie metód váhovania komunálneho odpadu a  jednotlivých 
separovaných zložiek odpadu v členení podľa jednotlivých domácností na základe 
identifikácie prostredníctvom QR kódu, respektíve čiarového kódu umiestneného 
na zbernej nádobe. 

Smart riešenie v  tejto oblasti ponúka napríklad spoločnosť SENSONEO, ktorých 
riešenie kombinuje ultrazvukové senzory monitorujúce odpad, s inteligentným 
softvérom na zobrazovanie a vyhodnocovanie dát – predikciu naplnenosti 
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zvozovú logistiku. Uvedené smart riešenie preukázateľne znižuje náklady na zvoz 
odpadu v priemere o 30 %, a zároveň znižuje aj množstvo emisií v mestách až do 
výšky 60 %. 

Poriadok v evidencii smetných nádob a jej jednoduchá údržba je  jeden z prvých 
krokov, ktorý vedie k inteligentnej správe odpadov. RFID čipovanie smetných 
nádob prináša presný prehľad o počte, rozmiestnení a typológii jednotlivých 
kontajnerov, umožňuje rýchle vyhľadanie majiteľa a v neposlednom rade dokáže 
jednoduchšie identifikovať  neplatičov, zamedziť podvodom a neoprávnenému 
nakladaniu s nádobami. Plánovanie trás na základe získaných údajov automatizuje 
manažment zvozových trás na základe detailných preddefinovaných dát ohľadom 
vozového parku, depa a skládok. Automatizované plánovanie trás optimalizuje 
využívanie zvozových vozidiel a pracovnej sily a plánuje proces zvozu odpadu čo 
možno najefektívnejším spôsobom z pohľadu času a nákladov. 

V  rámci zavádzania koncepcie využívania SMART prvkov do oblasti odpadového 
hospodárstva je potrebné realizovať projekty po vzore iných zahraničných miest. V 
rámci zavádzania inteligentného odpadového hospodárstva je potrebné zameranie 
sa na realizáciu a implementáciu nasledujúcich opatrení: 

∙ podpora vzniku nových obchodným modelov v rámci kraja založených na 
zdieľaní, 

∙ opatrenia s  cieľom obmedziť plytvanie potravinami – využívanie 
nespotrebovaných potravín v rámci charitatívnych spolkov a združení v rámci 
kraja, 
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∙ predchádzanie vzniku odpadov, 

∙ stanovenie povinnosti obstarávať a využívať certifikované výrobky z 
recyklátu, ak existuje ekvivalent k výrobkom z neobnoviteľných surovín 
(napríklad v min. 30 %-nom podiele), 

∙ zefektívnenie prevencie vzniku čiernych skládok – podpora výstavby 
zberných dvorov, 

∙ podpora výstavby veľkokapacitných recyklačných centier využívajúcich 
automatizovanú technológiu triedenia odpadu, 

∙ využívanie odpadovej vody ako surovinový a energetický zdroj – oxid uhličitý, 
síra, dusík, využívanie tepla produkovaného z kanalizácie, 

∙ zachytávanie zrážkovej vody s cieľom jej následného využívania pri údržbe 
mestskej zelene,

∙ zabezpečenie dostupnejšieho zberu drobného stavebného odpadu z 
domácností, 

∙ podpora SMART prvkov v rámci technických služieb miest a obcí pre 
zefektívnenie odpadového hospodárstva – zavádzanie veľkokapacitných 
podúrovňových zberných nádob, smart senzory v  zberných nádobách, 
zefektívnenie procesu zberu komunálneho odpadu, 

∙ zavedenie a podpora triedenia a zberu kuchynského odpadu so zameraním 
na školské jedálne, vývarovne a  bežné domácnosti s  cieľom následného 
spracovania – výroba kompostu, transformácia na bioplyn,

∙ zlepšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu (ďalej aj „BRKO“) za účelom výroby bioplynu z odpadu,

∙ zvýhodnenie sadzby poplatkov za vývoz komunálneho odpadu pre 
domácnosti s  vysokým podielom separácie, ako aj samotnej produkcie 
odpadu – využívanie QR kódu pri zbere po vzore iných miest,

∙ potreba vzdelávania, zvyšovania informovanosti a povedomia pre širokú 
verejnosť o potrebe dodatočných opatrení v  sektore odpadového 
hospodárstva.
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 So zameraním sa na uvedené piliere vízie inteligentného odpadového 
hospodárstva bude úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TT SK so zreteľom na 
jeho kompetenčný rámec zabezpečovať predovšetkým zber a analýzu potrebných 
dát, ktorých absencia sa prejavuje v súčasnom období. V súčasnosti samosprávny 
kraj, respektíve jednotlivé mestá a obce disponujú údajmi len o celkovom množstve 
odpadov bez dodatočných agregovaných údajov. V  oblasti odpadového 
hospodárstva je do budúcna prioritou zavádzanie motivačných faktorov 
obyvateľstva so zameraním na podiel separácie. Zavedeným štandardom v  tejto 
oblasti je využívanie metód váhovania komunálneho odpadu a  jednotlivých 
separovaných zložiek odpadu v členení podľa jednotlivých domácností na základe 
identifikácie prostredníctvom QR kódu, respektíve čiarového kódu umiestneného 
na zbernej nádobe. 

Smart riešenie v  tejto oblasti ponúka napríklad spoločnosť SENSONEO, ktorých 
riešenie kombinuje ultrazvukové senzory monitorujúce odpad, s inteligentným 
softvérom na zobrazovanie a vyhodnocovanie dát – predikciu naplnenosti 
kontajnerov, vyhodnocovanie efektívnosti zvozov, automatizáciu plánovania 
optimálnych zvozových trás a ďalšie funkcie. Mestám a  obciam umožňuje robiť 
strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú 
zvozovú logistiku. Uvedené smart riešenie preukázateľne znižuje náklady na zvoz 
odpadu v priemere o 30 %, a zároveň znižuje aj množstvo emisií v mestách až do 
výšky 60 %. 

Poriadok v evidencii smetných nádob a jej jednoduchá údržba je  jeden z prvých 
krokov, ktorý vedie k inteligentnej správe odpadov. RFID čipovanie smetných 
nádob prináša presný prehľad o počte, rozmiestnení a typológii jednotlivých 
kontajnerov, umožňuje rýchle vyhľadanie majiteľa a v neposlednom rade dokáže 
jednoduchšie identifikovať  neplatičov, zamedziť podvodom a neoprávnenému 
nakladaniu s nádobami. Plánovanie trás na základe získaných údajov automatizuje 
manažment zvozových trás na základe detailných preddefinovaných dát ohľadom 
vozového parku, depa a skládok. Automatizované plánovanie trás optimalizuje 
využívanie zvozových vozidiel a pracovnej sily a plánuje proces zvozu odpadu čo 
možno najefektívnejším spôsobom z pohľadu času a nákladov. 

V  rámci zavádzania koncepcie využívania SMART prvkov do oblasti odpadového 
hospodárstva je potrebné realizovať projekty po vzore iných zahraničných miest. V 
rámci zavádzania inteligentného odpadového hospodárstva je potrebné zameranie 
sa na realizáciu a implementáciu nasledujúcich opatrení: 

∙ podpora vzniku nových obchodným modelov v rámci kraja založených na 
zdieľaní, 

∙ opatrenia s  cieľom obmedziť plytvanie potravinami – využívanie 
nespotrebovaných potravín v rámci charitatívnych spolkov a združení v rámci 
kraja, 

∙ predchádzanie vzniku odpadov, 

∙ stanovenie povinnosti obstarávať a využívať certifikované výrobky z 
recyklátu, ak existuje ekvivalent k výrobkom z neobnoviteľných surovín 
(napríklad v min. 30 %-nom podiele), 

∙ zefektívnenie prevencie vzniku čiernych skládok – podpora výstavby 
zberných dvorov, 

∙ podpora výstavby veľkokapacitných recyklačných centier využívajúcich 
automatizovanú technológiu triedenia odpadu, 

∙ využívanie odpadovej vody ako surovinový a energetický zdroj – oxid uhličitý, 
síra, dusík, využívanie tepla produkovaného z kanalizácie, 

∙ zachytávanie zrážkovej vody s cieľom jej následného využívania pri údržbe 
mestskej zelene,

∙ zabezpečenie dostupnejšieho zberu drobného stavebného odpadu z 
domácností, 

∙ podpora SMART prvkov v rámci technických služieb miest a obcí pre 
zefektívnenie odpadového hospodárstva – zavádzanie veľkokapacitných 
podúrovňových zberných nádob, smart senzory v  zberných nádobách, 
zefektívnenie procesu zberu komunálneho odpadu, 

∙ zavedenie a podpora triedenia a zberu kuchynského odpadu so zameraním 
na školské jedálne, vývarovne a  bežné domácnosti s  cieľom následného 
spracovania – výroba kompostu, transformácia na bioplyn,

∙ zlepšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu (ďalej aj „BRKO“) za účelom výroby bioplynu z odpadu,

∙ zvýhodnenie sadzby poplatkov za vývoz komunálneho odpadu pre 
domácnosti s  vysokým podielom separácie, ako aj samotnej produkcie 
odpadu – využívanie QR kódu pri zbere po vzore iných miest,

∙ potreba vzdelávania, zvyšovania informovanosti a povedomia pre širokú 
verejnosť o potrebe dodatočných opatrení v  sektore odpadového 
hospodárstva.
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zberných dvorov, 

∙ podpora výstavby veľkokapacitných recyklačných centier využívajúcich 
automatizovanú technológiu triedenia odpadu, 

∙ využívanie odpadovej vody ako surovinový a energetický zdroj – oxid uhličitý, 
síra, dusík, využívanie tepla produkovaného z kanalizácie, 

∙ zachytávanie zrážkovej vody s cieľom jej následného využívania pri údržbe 
mestskej zelene,

∙ zabezpečenie dostupnejšieho zberu drobného stavebného odpadu z 
domácností, 

∙ podpora SMART prvkov v rámci technických služieb miest a obcí pre 
zefektívnenie odpadového hospodárstva – zavádzanie veľkokapacitných 
podúrovňových zberných nádob, smart senzory v  zberných nádobách, 
zefektívnenie procesu zberu komunálneho odpadu, 

∙ zavedenie a podpora triedenia a zberu kuchynského odpadu so zameraním 
na školské jedálne, vývarovne a  bežné domácnosti s  cieľom následného 
spracovania – výroba kompostu, transformácia na bioplyn,

∙ zlepšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu (ďalej aj „BRKO“) za účelom výroby bioplynu z odpadu,

∙ zvýhodnenie sadzby poplatkov za vývoz komunálneho odpadu pre 
domácnosti s  vysokým podielom separácie, ako aj samotnej produkcie 
odpadu – využívanie QR kódu pri zbere po vzore iných miest,

∙ potreba vzdelávania, zvyšovania informovanosti a povedomia pre širokú 
verejnosť o potrebe dodatočných opatrení v  sektore odpadového 
hospodárstva.

3.4 IKT AKO FENOMÉN

Naprieč celou koncepciou smart city 
prízvukujeme aké nesmierne dôležité sú 
pre inteligentné mesto informačné a 
komunikačné technológie. Sú hlavným 
hnacím motorom a neoddeliteľnou 
súčasťou každého nadčasového inteli-
gentného mesta. Nie nadarmo sú naj-
viac populárnymi inteligentnými mesta-
mi spomedzi krajín práve tie, ktorých 
technologický rozvoj zaznamenáva v 
posledných rokoch prudký, a najmä per-
manentný rozmach. Informačné a 
komunikačné technológie poskytujú 
prostriedky, predovšetkým Internet of 
Things a riešenia pre optimalizáciu 
systémov a procesov vedúcich k zvyšo-
vaniu komfortu a životnej úrovne obyva-
teľstva a v neposlednom rade aj vyššej 
energetickej účinnosti.

Nočnou morou každého aj najlepšie 
pripraveného inteligentného mesta však 
zostáva potenciálna kybernetická 
hrozba. Moderná inovačná doba totiž so 
sebou prináša aj odvrátenú stranu v 
podobe hackerských útokov napríklad 
na dopravnú signalizáciu mesta či v 
lepšom prípade verejné osvetlenie. Rizi-
kom môže byť aj manipulácia s prená-
šanými dátami kritického či menej 
kritického významu. Z  hľadiska význa-
mu mestských, prípadne regionálnych 

dát, musí byť zaistená maximálna bez-
pečnosť. Je potrebné mať neustále na 
pamäti: tak, ako nám vedia byť rôznoro-
dé prostriedky informačných a komuni-
kačných technológií nápomocné, nám 
môžu aj výrazným spôsobom uškodiť. V 
niektorých prípadoch ich využitia je 
preto na mieste zvoliť zabezpečenú 
komunikačnú sieť na úrovni bezpeč-
nostných zložiek. Využitie pokročilých 
technológií k  spracovaniu veľkých a 
klasickou cestou obtiažne spracovateľ-
ných objemov dát z  rôznych oblastí 
(štrukturované dáta v  reálnom čase, 
dáta a analýzy zo senzorov, videozázna-
my, sociálne médiá a  podobne) repre-
zentujú tzv. BIG DATA. 

S  dramaticky narastajúcim trendom 
pripojiteľných zariadení (IoT), ktorých 
počet sa v  súčasnosti odhaduje na 50 
miliárd, dochádza k masívnemu nárastu 
prenosu dát do dátových/cloudových 
centier. To prirodzene vytvára tlak na ich 
neustále väčšie kapacity a tiež požiadav-
ky na obojsmerný tok informácií v prípa-
de pokročilejších smart city riešení. Dile-
mou v tejto oblasti zostáva ich adekvát-
na rozdrobenosť a prípadnou výzvou ich 
vhodná centralizácia.

BIG DATA ako synergický, a 
zároveň strategický prvok SMART 

CITY zabezpečujúci efektívne 
riadenie prostredníctvom 

monitorovania dát v reálnom 
čase, ale aj možnosť otvorenej 

komunikácie vo vzťahu k 
dotknutým obyvateľom

Informačné a komunikačné 
technológie poskytujú 

prostriedky a riešenia pre 
optimalizáciu systémov a 

procesov vedúcich k vyššej 
energetickej účinnosti
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 So zameraním sa na uvedené piliere vízie inteligentného odpadového 
hospodárstva bude úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TT SK so zreteľom na 
jeho kompetenčný rámec zabezpečovať predovšetkým zber a analýzu potrebných 
dát, ktorých absencia sa prejavuje v súčasnom období. V súčasnosti samosprávny 
kraj, respektíve jednotlivé mestá a obce disponujú údajmi len o celkovom množstve 
odpadov bez dodatočných agregovaných údajov. V  oblasti odpadového 
hospodárstva je do budúcna prioritou zavádzanie motivačných faktorov 
obyvateľstva so zameraním na podiel separácie. Zavedeným štandardom v  tejto 
oblasti je využívanie metód váhovania komunálneho odpadu a  jednotlivých 
separovaných zložiek odpadu v členení podľa jednotlivých domácností na základe 
identifikácie prostredníctvom QR kódu, respektíve čiarového kódu umiestneného 
na zbernej nádobe. 

Smart riešenie v  tejto oblasti ponúka napríklad spoločnosť SENSONEO, ktorých 
riešenie kombinuje ultrazvukové senzory monitorujúce odpad, s inteligentným 
softvérom na zobrazovanie a vyhodnocovanie dát – predikciu naplnenosti 
kontajnerov, vyhodnocovanie efektívnosti zvozov, automatizáciu plánovania 
optimálnych zvozových trás a ďalšie funkcie. Mestám a  obciam umožňuje robiť 
strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú 
zvozovú logistiku. Uvedené smart riešenie preukázateľne znižuje náklady na zvoz 
odpadu v priemere o 30 %, a zároveň znižuje aj množstvo emisií v mestách až do 
výšky 60 %. 

Poriadok v evidencii smetných nádob a jej jednoduchá údržba je  jeden z prvých 
krokov, ktorý vedie k inteligentnej správe odpadov. RFID čipovanie smetných 
nádob prináša presný prehľad o počte, rozmiestnení a typológii jednotlivých 
kontajnerov, umožňuje rýchle vyhľadanie majiteľa a v neposlednom rade dokáže 
jednoduchšie identifikovať  neplatičov, zamedziť podvodom a neoprávnenému 
nakladaniu s nádobami. Plánovanie trás na základe získaných údajov automatizuje 
manažment zvozových trás na základe detailných preddefinovaných dát ohľadom 
vozového parku, depa a skládok. Automatizované plánovanie trás optimalizuje 
využívanie zvozových vozidiel a pracovnej sily a plánuje proces zvozu odpadu čo 
možno najefektívnejším spôsobom z pohľadu času a nákladov. 

V  rámci zavádzania koncepcie využívania SMART prvkov do oblasti odpadového 
hospodárstva je potrebné realizovať projekty po vzore iných zahraničných miest. V 
rámci zavádzania inteligentného odpadového hospodárstva je potrebné zameranie 
sa na realizáciu a implementáciu nasledujúcich opatrení: 

∙ podpora vzniku nových obchodným modelov v rámci kraja založených na 
zdieľaní, 

∙ opatrenia s  cieľom obmedziť plytvanie potravinami – využívanie 
nespotrebovaných potravín v rámci charitatívnych spolkov a združení v rámci 
kraja, 

∙ predchádzanie vzniku odpadov, 

∙ stanovenie povinnosti obstarávať a využívať certifikované výrobky z 
recyklátu, ak existuje ekvivalent k výrobkom z neobnoviteľných surovín 
(napríklad v min. 30 %-nom podiele), 

∙ zefektívnenie prevencie vzniku čiernych skládok – podpora výstavby 
zberných dvorov, 

∙ podpora výstavby veľkokapacitných recyklačných centier využívajúcich 
automatizovanú technológiu triedenia odpadu, 

∙ využívanie odpadovej vody ako surovinový a energetický zdroj – oxid uhličitý, 
síra, dusík, využívanie tepla produkovaného z kanalizácie, 

∙ zachytávanie zrážkovej vody s cieľom jej následného využívania pri údržbe 
mestskej zelene,

∙ zabezpečenie dostupnejšieho zberu drobného stavebného odpadu z 
domácností, 

∙ podpora SMART prvkov v rámci technických služieb miest a obcí pre 
zefektívnenie odpadového hospodárstva – zavádzanie veľkokapacitných 
podúrovňových zberných nádob, smart senzory v  zberných nádobách, 
zefektívnenie procesu zberu komunálneho odpadu, 

∙ zavedenie a podpora triedenia a zberu kuchynského odpadu so zameraním 
na školské jedálne, vývarovne a  bežné domácnosti s  cieľom následného 
spracovania – výroba kompostu, transformácia na bioplyn,

∙ zlepšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu (ďalej aj „BRKO“) za účelom výroby bioplynu z odpadu,

∙ zvýhodnenie sadzby poplatkov za vývoz komunálneho odpadu pre 
domácnosti s  vysokým podielom separácie, ako aj samotnej produkcie 
odpadu – využívanie QR kódu pri zbere po vzore iných miest,

∙ potreba vzdelávania, zvyšovania informovanosti a povedomia pre širokú 
verejnosť o potrebe dodatočných opatrení v  sektore odpadového 
hospodárstva.

V  tomto kontexte hovoríme aj o  nezastaviteľnom trende  automatizácie a 
robotizácie procesov so širokou škálou využitia IKT (prevažné softérov) a následným 
procesom spracovania dát od ich evidencie až po prípravu manažérskych 
rozhodnutí. V odbornej terminológii sa zaužívali pojmy ako inteligentná, prípadne 
robotická procesná automatizácia.

Vhodné nastavenia a  odporúčania cloudových riešení pre Trnavský samosprávny 
kraj musia jednoznačne vychádzať z požiadaviek na konkrétny výber a špecifikáciu 
budúcich smart riešení. Berúc do úvahy BIG DATA ako synergický, a zároveň 
strategický prvok každého úspešne aplikovaného SMART CITY konceptu, ktorého 
primárnou úlohou je zabezpečiť efektívne riadenie prostredníctvom monitorovania 
dát v reálnom čase, ale aj možnosť otvorenej komunikácie vo vzťahu k dotknutým 
obyvateľom, by sme sa mali v prvom rade zamerať na:

∙ Centralizovanú bezpečnosť dátovej infraštruktúry

Pod centralizovaním dátovej infraštruktúry si predstavujeme zjednocovanie a 
prípadné dobudovanie dátových sietí a konektivity s jednotnou správou, s ohľadom 
na požiadavky zavedených smart prvkov a  ich riešení. V  tomto smere nesmieme 
zabúdať ani na zaistenie bezpečného prenosu dát vzhľadom na ich charakter (napr. 
špeciálne bezpečnostné požiadavky pre dáta, ktoré budú automatizovane riadiť 
inteligentný dopravný systém). Základným východiskom pre jej účinnú aplikáciu by 
mala byť pasportizácia optickej infraštruktúry na území kraja. Čím je k  dispozícii 
rýchlejšia širokopásmová sieť, tým lepšie podmienky a prostredie dokáže vytvoriť 
pre projekty smart city v oblasti zberu a následného využitia big data.

∙ Unifikovanú dátovú platformu pre zobrazenie a analýzu dát – riadiace centrum

Vhodným doplnením IKT zázemia prostredníctvom jednotnej dátovej platformy sa 
zabezpečí ukladanie, ako aj sprístupnenie potrebných údajov zo všetkých smart city 
projektov, azda s  výnimkou tých, ktoré budú predstavovať závažný bezpečnostný 
dôvod (napr. mestský kamerový systém).  Výzvou, ba až povinnosťou, v oblasti zavá-
dzania inteligentných riešení s využitím IKT sa čoraz častejšie stáva otvorená komu-
nikácia (open data) rovnako voči súkromnému, ako aj verejnému sektoru. Jedine 
týmto spôsobom je možné podporiť vznik zdravého ekosystému pre vývoj „user 
friendly“ aplikácií. Zaručene účinným komunikačným kanálom sa pre tento účel 
javia trvalo obľúbené sociálne siete so širokým zásahom všetkých cieľových skupín. 
Zvolená dátová platforma musí brať taktiež ohľad na požadované dátové analýzy s 
využitím agregovaných údajov, za pomoci ktorých je následne možné implemento-
vať pokročilé funkcie riadiaceho centra. Každé riadiace centrum by malo dokázať v 
reálnom čase reagovať na vzniknuté udalosti a riziká a znižovať ich dopad na každo-
denný život v meste, v našom prípade s dôrazom na ekologický rozmer.
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Ak chceme byť opäť konkrétni, spoľahlivé riešenie dohľadu a správy celého 
inteligentného mesta ponúka napríklad platforma Invipo, ktorú už do istej miery 
využívajú aj niektoré slovenské krajské mestá, medzi nimi aj Trnava. Predstavuje 
flexibilnú, otvorenú platformu zaisťujúcu integráciu a interoperabilitu v 
inteligentných mestách. Prepája dáta z rôznych systémov v jeden celok a ponúka 
prehľadné sledovanie výstupov a efektívne riadenie smart projektov. Principiálne 
takáto platforma  reprezentuje softvérový mozog inteligentného mesta, ktorý 
zbiera dáta z pripojených technológií (IoT) a ďalších dostupných zdrojov v meste. 
Dokáže vyhodnotiť a jednoducho zobraziť prehľady na jednej ploche mestského 
dispečingu. Zároveň dokáže pomocou smart scenárov priamo ovplyvňovať chod 
vzdialených zariadení. Významným spôsobom napomáha mestu či regiónu - 
zjednodušuje jeho riadenie, má pozitívny vplyv na servisné organizácie a v 
neposlednom rade výrazne skvalitňuje život obyvateľov.

Výhody, ktoré ponúka riadiaca IT platforma schopná prehľadne sledovať a efektívne 
riadiť kumulované množstvo smart projektov (z rôzneho pohľadu):

VEDENIE MESTA/KRAJA

∙ online informácie o chode mesta/kraja

∙ vizualizácia dát

∙ prepojenie jednotlivých systémov

∙ realizácia kontextových scenárov

∙ podpora na rýchle rozhodovanie

∙ výstupy na plánovanie a na rozvoj

∙ štatistiky a reporty

SERVISNÉ ORGANIZÁCIE

∙ online monitoring na prehľadovej mape

∙ plánovanie údržby a servisu

∙ prehľad technológií a služieb

∙ ovládanie všetkého z jedného miesta

∙ systémové notifikácie a alarmy

∙ okamžitá reakcia na vzniknuté situácie

∙ prístupy pre Integrovaný záchranný systém

OBČANIA

∙ otvorené dáta mesta k dispozícii

∙ včasná informovanosť

∙ spoluúčasť na rozhodovaní

∙ prehľad o doprave a o parkovaní

∙ podpora čistej mobility

∙ zvýšenie bezpečnosti

∙ smart verejný priestor

Len maximálnou možnou elimináciou potenciálnych kybernetických hrozieb 
prostredníctvom investovania zdrojov do stabilnej a  bezpečnej informačnej a 
komunikačnej základne s  customizovanou dátovou infraštruktúrou dosiahneme 
EFEKTÍVNE RIADENIE PROCESOV A  OTVORENÚ KOMUNIKÁCIU ZAVEDENÝCH 
SMART PRVKOV V PÔSOBNOSTI TRNAVSKEJ ŽUPY.
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 So zameraním sa na uvedené piliere vízie inteligentného odpadového 
hospodárstva bude úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TT SK so zreteľom na 
jeho kompetenčný rámec zabezpečovať predovšetkým zber a analýzu potrebných 
dát, ktorých absencia sa prejavuje v súčasnom období. V súčasnosti samosprávny 
kraj, respektíve jednotlivé mestá a obce disponujú údajmi len o celkovom množstve 
odpadov bez dodatočných agregovaných údajov. V  oblasti odpadového 
hospodárstva je do budúcna prioritou zavádzanie motivačných faktorov 
obyvateľstva so zameraním na podiel separácie. Zavedeným štandardom v  tejto 
oblasti je využívanie metód váhovania komunálneho odpadu a  jednotlivých 
separovaných zložiek odpadu v členení podľa jednotlivých domácností na základe 
identifikácie prostredníctvom QR kódu, respektíve čiarového kódu umiestneného 
na zbernej nádobe. 

Smart riešenie v  tejto oblasti ponúka napríklad spoločnosť SENSONEO, ktorých 
riešenie kombinuje ultrazvukové senzory monitorujúce odpad, s inteligentným 
softvérom na zobrazovanie a vyhodnocovanie dát – predikciu naplnenosti 
kontajnerov, vyhodnocovanie efektívnosti zvozov, automatizáciu plánovania 
optimálnych zvozových trás a ďalšie funkcie. Mestám a  obciam umožňuje robiť 
strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú 
zvozovú logistiku. Uvedené smart riešenie preukázateľne znižuje náklady na zvoz 
odpadu v priemere o 30 %, a zároveň znižuje aj množstvo emisií v mestách až do 
výšky 60 %. 

Poriadok v evidencii smetných nádob a jej jednoduchá údržba je  jeden z prvých 
krokov, ktorý vedie k inteligentnej správe odpadov. RFID čipovanie smetných 
nádob prináša presný prehľad o počte, rozmiestnení a typológii jednotlivých 
kontajnerov, umožňuje rýchle vyhľadanie majiteľa a v neposlednom rade dokáže 
jednoduchšie identifikovať  neplatičov, zamedziť podvodom a neoprávnenému 
nakladaniu s nádobami. Plánovanie trás na základe získaných údajov automatizuje 
manažment zvozových trás na základe detailných preddefinovaných dát ohľadom 
vozového parku, depa a skládok. Automatizované plánovanie trás optimalizuje 
využívanie zvozových vozidiel a pracovnej sily a plánuje proces zvozu odpadu čo 
možno najefektívnejším spôsobom z pohľadu času a nákladov. 

V  rámci zavádzania koncepcie využívania SMART prvkov do oblasti odpadového 
hospodárstva je potrebné realizovať projekty po vzore iných zahraničných miest. V 
rámci zavádzania inteligentného odpadového hospodárstva je potrebné zameranie 
sa na realizáciu a implementáciu nasledujúcich opatrení: 

∙ podpora vzniku nových obchodným modelov v rámci kraja založených na 
zdieľaní, 

∙ opatrenia s  cieľom obmedziť plytvanie potravinami – využívanie 
nespotrebovaných potravín v rámci charitatívnych spolkov a združení v rámci 
kraja, 

∙ predchádzanie vzniku odpadov, 

∙ stanovenie povinnosti obstarávať a využívať certifikované výrobky z 
recyklátu, ak existuje ekvivalent k výrobkom z neobnoviteľných surovín 
(napríklad v min. 30 %-nom podiele), 

∙ zefektívnenie prevencie vzniku čiernych skládok – podpora výstavby 
zberných dvorov, 

∙ podpora výstavby veľkokapacitných recyklačných centier využívajúcich 
automatizovanú technológiu triedenia odpadu, 

∙ využívanie odpadovej vody ako surovinový a energetický zdroj – oxid uhličitý, 
síra, dusík, využívanie tepla produkovaného z kanalizácie, 

∙ zachytávanie zrážkovej vody s cieľom jej následného využívania pri údržbe 
mestskej zelene,

∙ zabezpečenie dostupnejšieho zberu drobného stavebného odpadu z 
domácností, 

∙ podpora SMART prvkov v rámci technických služieb miest a obcí pre 
zefektívnenie odpadového hospodárstva – zavádzanie veľkokapacitných 
podúrovňových zberných nádob, smart senzory v  zberných nádobách, 
zefektívnenie procesu zberu komunálneho odpadu, 

∙ zavedenie a podpora triedenia a zberu kuchynského odpadu so zameraním 
na školské jedálne, vývarovne a  bežné domácnosti s  cieľom následného 
spracovania – výroba kompostu, transformácia na bioplyn,

∙ zlepšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu (ďalej aj „BRKO“) za účelom výroby bioplynu z odpadu,

∙ zvýhodnenie sadzby poplatkov za vývoz komunálneho odpadu pre 
domácnosti s  vysokým podielom separácie, ako aj samotnej produkcie 
odpadu – využívanie QR kódu pri zbere po vzore iných miest,

∙ potreba vzdelávania, zvyšovania informovanosti a povedomia pre širokú 
verejnosť o potrebe dodatočných opatrení v  sektore odpadového 
hospodárstva.

V  tomto kontexte hovoríme aj o  nezastaviteľnom trende  automatizácie a 
robotizácie procesov so širokou škálou využitia IKT (prevažné softérov) a následným 
procesom spracovania dát od ich evidencie až po prípravu manažérskych 
rozhodnutí. V odbornej terminológii sa zaužívali pojmy ako inteligentná, prípadne 
robotická procesná automatizácia.

Vhodné nastavenia a  odporúčania cloudových riešení pre Trnavský samosprávny 
kraj musia jednoznačne vychádzať z požiadaviek na konkrétny výber a špecifikáciu 
budúcich smart riešení. Berúc do úvahy BIG DATA ako synergický, a zároveň 
strategický prvok každého úspešne aplikovaného SMART CITY konceptu, ktorého 
primárnou úlohou je zabezpečiť efektívne riadenie prostredníctvom monitorovania 
dát v reálnom čase, ale aj možnosť otvorenej komunikácie vo vzťahu k dotknutým 
obyvateľom, by sme sa mali v prvom rade zamerať na:

∙ Centralizovanú bezpečnosť dátovej infraštruktúry

Pod centralizovaním dátovej infraštruktúry si predstavujeme zjednocovanie a 
prípadné dobudovanie dátových sietí a konektivity s jednotnou správou, s ohľadom 
na požiadavky zavedených smart prvkov a  ich riešení. V  tomto smere nesmieme 
zabúdať ani na zaistenie bezpečného prenosu dát vzhľadom na ich charakter (napr. 
špeciálne bezpečnostné požiadavky pre dáta, ktoré budú automatizovane riadiť 
inteligentný dopravný systém). Základným východiskom pre jej účinnú aplikáciu by 
mala byť pasportizácia optickej infraštruktúry na území kraja. Čím je k  dispozícii 
rýchlejšia širokopásmová sieť, tým lepšie podmienky a prostredie dokáže vytvoriť 
pre projekty smart city v oblasti zberu a následného využitia big data.

∙ Unifikovanú dátovú platformu pre zobrazenie a analýzu dát – riadiace centrum

Vhodným doplnením IKT zázemia prostredníctvom jednotnej dátovej platformy sa 
zabezpečí ukladanie, ako aj sprístupnenie potrebných údajov zo všetkých smart city 
projektov, azda s  výnimkou tých, ktoré budú predstavovať závažný bezpečnostný 
dôvod (napr. mestský kamerový systém).  Výzvou, ba až povinnosťou, v oblasti zavá-
dzania inteligentných riešení s využitím IKT sa čoraz častejšie stáva otvorená komu-
nikácia (open data) rovnako voči súkromnému, ako aj verejnému sektoru. Jedine 
týmto spôsobom je možné podporiť vznik zdravého ekosystému pre vývoj „user 
friendly“ aplikácií. Zaručene účinným komunikačným kanálom sa pre tento účel 
javia trvalo obľúbené sociálne siete so širokým zásahom všetkých cieľových skupín. 
Zvolená dátová platforma musí brať taktiež ohľad na požadované dátové analýzy s 
využitím agregovaných údajov, za pomoci ktorých je následne možné implemento-
vať pokročilé funkcie riadiaceho centra. Každé riadiace centrum by malo dokázať v 
reálnom čase reagovať na vzniknuté udalosti a riziká a znižovať ich dopad na každo-
denný život v meste, v našom prípade s dôrazom na ekologický rozmer.

Ak chceme byť opäť konkrétni, spoľahlivé riešenie dohľadu a správy celého 
inteligentného mesta ponúka napríklad platforma Invipo, ktorú už do istej miery 
využívajú aj niektoré slovenské krajské mestá, medzi nimi aj Trnava. Predstavuje 
flexibilnú, otvorenú platformu zaisťujúcu integráciu a interoperabilitu v 
inteligentných mestách. Prepája dáta z rôznych systémov v jeden celok a ponúka 
prehľadné sledovanie výstupov a efektívne riadenie smart projektov. Principiálne 
takáto platforma  reprezentuje softvérový mozog inteligentného mesta, ktorý 
zbiera dáta z pripojených technológií (IoT) a ďalších dostupných zdrojov v meste. 
Dokáže vyhodnotiť a jednoducho zobraziť prehľady na jednej ploche mestského 
dispečingu. Zároveň dokáže pomocou smart scenárov priamo ovplyvňovať chod 
vzdialených zariadení. Významným spôsobom napomáha mestu či regiónu - 
zjednodušuje jeho riadenie, má pozitívny vplyv na servisné organizácie a v 
neposlednom rade výrazne skvalitňuje život obyvateľov.

Výhody, ktoré ponúka riadiaca IT platforma schopná prehľadne sledovať a efektívne 
riadiť kumulované množstvo smart projektov (z rôzneho pohľadu):

VEDENIE MESTA/KRAJA

∙ online informácie o chode mesta/kraja

∙ vizualizácia dát

∙ prepojenie jednotlivých systémov

∙ realizácia kontextových scenárov

∙ podpora na rýchle rozhodovanie

zdroj: invipo.com

∙ výstupy na plánovanie a na rozvoj

∙ štatistiky a reporty

SERVISNÉ ORGANIZÁCIE

∙ online monitoring na prehľadovej mape

∙ plánovanie údržby a servisu

∙ prehľad technológií a služieb

∙ ovládanie všetkého z jedného miesta

∙ systémové notifikácie a alarmy

∙ okamžitá reakcia na vzniknuté situácie

∙ prístupy pre Integrovaný záchranný systém

OBČANIA

∙ otvorené dáta mesta k dispozícii

∙ včasná informovanosť

∙ spoluúčasť na rozhodovaní

∙ prehľad o doprave a o parkovaní

∙ podpora čistej mobility

∙ zvýšenie bezpečnosti

∙ smart verejný priestor

Len maximálnou možnou elimináciou potenciálnych kybernetických hrozieb 
prostredníctvom investovania zdrojov do stabilnej a  bezpečnej informačnej a 
komunikačnej základne s  customizovanou dátovou infraštruktúrou dosiahneme 
EFEKTÍVNE RIADENIE PROCESOV A  OTVORENÚ KOMUNIKÁCIU ZAVEDENÝCH 
SMART PRVKOV V PÔSOBNOSTI TRNAVSKEJ ŽUPY.



 So zameraním sa na uvedené piliere vízie inteligentného odpadového 
hospodárstva bude úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TT SK so zreteľom na 
jeho kompetenčný rámec zabezpečovať predovšetkým zber a analýzu potrebných 
dát, ktorých absencia sa prejavuje v súčasnom období. V súčasnosti samosprávny 
kraj, respektíve jednotlivé mestá a obce disponujú údajmi len o celkovom množstve 
odpadov bez dodatočných agregovaných údajov. V  oblasti odpadového 
hospodárstva je do budúcna prioritou zavádzanie motivačných faktorov 
obyvateľstva so zameraním na podiel separácie. Zavedeným štandardom v  tejto 
oblasti je využívanie metód váhovania komunálneho odpadu a  jednotlivých 
separovaných zložiek odpadu v členení podľa jednotlivých domácností na základe 
identifikácie prostredníctvom QR kódu, respektíve čiarového kódu umiestneného 
na zbernej nádobe. 

Smart riešenie v  tejto oblasti ponúka napríklad spoločnosť SENSONEO, ktorých 
riešenie kombinuje ultrazvukové senzory monitorujúce odpad, s inteligentným 
softvérom na zobrazovanie a vyhodnocovanie dát – predikciu naplnenosti 
kontajnerov, vyhodnocovanie efektívnosti zvozov, automatizáciu plánovania 
optimálnych zvozových trás a ďalšie funkcie. Mestám a  obciam umožňuje robiť 
strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú 
zvozovú logistiku. Uvedené smart riešenie preukázateľne znižuje náklady na zvoz 
odpadu v priemere o 30 %, a zároveň znižuje aj množstvo emisií v mestách až do 
výšky 60 %. 

Poriadok v evidencii smetných nádob a jej jednoduchá údržba je  jeden z prvých 
krokov, ktorý vedie k inteligentnej správe odpadov. RFID čipovanie smetných 
nádob prináša presný prehľad o počte, rozmiestnení a typológii jednotlivých 
kontajnerov, umožňuje rýchle vyhľadanie majiteľa a v neposlednom rade dokáže 
jednoduchšie identifikovať  neplatičov, zamedziť podvodom a neoprávnenému 
nakladaniu s nádobami. Plánovanie trás na základe získaných údajov automatizuje 
manažment zvozových trás na základe detailných preddefinovaných dát ohľadom 
vozového parku, depa a skládok. Automatizované plánovanie trás optimalizuje 
využívanie zvozových vozidiel a pracovnej sily a plánuje proces zvozu odpadu čo 
možno najefektívnejším spôsobom z pohľadu času a nákladov. 

V  rámci zavádzania koncepcie využívania SMART prvkov do oblasti odpadového 
hospodárstva je potrebné realizovať projekty po vzore iných zahraničných miest. V 
rámci zavádzania inteligentného odpadového hospodárstva je potrebné zameranie 
sa na realizáciu a implementáciu nasledujúcich opatrení: 

∙ podpora vzniku nových obchodným modelov v rámci kraja založených na 
zdieľaní, 

∙ opatrenia s  cieľom obmedziť plytvanie potravinami – využívanie 
nespotrebovaných potravín v rámci charitatívnych spolkov a združení v rámci 
kraja, 

∙ predchádzanie vzniku odpadov, 

∙ stanovenie povinnosti obstarávať a využívať certifikované výrobky z 
recyklátu, ak existuje ekvivalent k výrobkom z neobnoviteľných surovín 
(napríklad v min. 30 %-nom podiele), 

∙ zefektívnenie prevencie vzniku čiernych skládok – podpora výstavby 
zberných dvorov, 

∙ podpora výstavby veľkokapacitných recyklačných centier využívajúcich 
automatizovanú technológiu triedenia odpadu, 

∙ využívanie odpadovej vody ako surovinový a energetický zdroj – oxid uhličitý, 
síra, dusík, využívanie tepla produkovaného z kanalizácie, 

∙ zachytávanie zrážkovej vody s cieľom jej následného využívania pri údržbe 
mestskej zelene,

∙ zabezpečenie dostupnejšieho zberu drobného stavebného odpadu z 
domácností, 

∙ podpora SMART prvkov v rámci technických služieb miest a obcí pre 
zefektívnenie odpadového hospodárstva – zavádzanie veľkokapacitných 
podúrovňových zberných nádob, smart senzory v  zberných nádobách, 
zefektívnenie procesu zberu komunálneho odpadu, 

∙ zavedenie a podpora triedenia a zberu kuchynského odpadu so zameraním 
na školské jedálne, vývarovne a  bežné domácnosti s  cieľom následného 
spracovania – výroba kompostu, transformácia na bioplyn,

∙ zlepšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu (ďalej aj „BRKO“) za účelom výroby bioplynu z odpadu,

∙ zvýhodnenie sadzby poplatkov za vývoz komunálneho odpadu pre 
domácnosti s  vysokým podielom separácie, ako aj samotnej produkcie 
odpadu – využívanie QR kódu pri zbere po vzore iných miest,

∙ potreba vzdelávania, zvyšovania informovanosti a povedomia pre širokú 
verejnosť o potrebe dodatočných opatrení v  sektore odpadového 
hospodárstva.

V  tomto kontexte hovoríme aj o  nezastaviteľnom trende  automatizácie a 
robotizácie procesov so širokou škálou využitia IKT (prevažné softérov) a následným 
procesom spracovania dát od ich evidencie až po prípravu manažérskych 
rozhodnutí. V odbornej terminológii sa zaužívali pojmy ako inteligentná, prípadne 
robotická procesná automatizácia.

Vhodné nastavenia a  odporúčania cloudových riešení pre Trnavský samosprávny 
kraj musia jednoznačne vychádzať z požiadaviek na konkrétny výber a špecifikáciu 
budúcich smart riešení. Berúc do úvahy BIG DATA ako synergický, a zároveň 
strategický prvok každého úspešne aplikovaného SMART CITY konceptu, ktorého 
primárnou úlohou je zabezpečiť efektívne riadenie prostredníctvom monitorovania 
dát v reálnom čase, ale aj možnosť otvorenej komunikácie vo vzťahu k dotknutým 
obyvateľom, by sme sa mali v prvom rade zamerať na:

∙ Centralizovanú bezpečnosť dátovej infraštruktúry

Pod centralizovaním dátovej infraštruktúry si predstavujeme zjednocovanie a 
prípadné dobudovanie dátových sietí a konektivity s jednotnou správou, s ohľadom 
na požiadavky zavedených smart prvkov a  ich riešení. V  tomto smere nesmieme 
zabúdať ani na zaistenie bezpečného prenosu dát vzhľadom na ich charakter (napr. 
špeciálne bezpečnostné požiadavky pre dáta, ktoré budú automatizovane riadiť 
inteligentný dopravný systém). Základným východiskom pre jej účinnú aplikáciu by 
mala byť pasportizácia optickej infraštruktúry na území kraja. Čím je k  dispozícii 
rýchlejšia širokopásmová sieť, tým lepšie podmienky a prostredie dokáže vytvoriť 
pre projekty smart city v oblasti zberu a následného využitia big data.

∙ Unifikovanú dátovú platformu pre zobrazenie a analýzu dát – riadiace centrum

Vhodným doplnením IKT zázemia prostredníctvom jednotnej dátovej platformy sa 
zabezpečí ukladanie, ako aj sprístupnenie potrebných údajov zo všetkých smart city 
projektov, azda s  výnimkou tých, ktoré budú predstavovať závažný bezpečnostný 
dôvod (napr. mestský kamerový systém).  Výzvou, ba až povinnosťou, v oblasti zavá-
dzania inteligentných riešení s využitím IKT sa čoraz častejšie stáva otvorená komu-
nikácia (open data) rovnako voči súkromnému, ako aj verejnému sektoru. Jedine 
týmto spôsobom je možné podporiť vznik zdravého ekosystému pre vývoj „user 
friendly“ aplikácií. Zaručene účinným komunikačným kanálom sa pre tento účel 
javia trvalo obľúbené sociálne siete so širokým zásahom všetkých cieľových skupín. 
Zvolená dátová platforma musí brať taktiež ohľad na požadované dátové analýzy s 
využitím agregovaných údajov, za pomoci ktorých je následne možné implemento-
vať pokročilé funkcie riadiaceho centra. Každé riadiace centrum by malo dokázať v 
reálnom čase reagovať na vzniknuté udalosti a riziká a znižovať ich dopad na každo-
denný život v meste, v našom prípade s dôrazom na ekologický rozmer.

Ak chceme byť opäť konkrétni, spoľahlivé riešenie dohľadu a správy celého 
inteligentného mesta ponúka napríklad platforma Invipo, ktorú už do istej miery 
využívajú aj niektoré slovenské krajské mestá, medzi nimi aj Trnava. Predstavuje 
flexibilnú, otvorenú platformu zaisťujúcu integráciu a interoperabilitu v 
inteligentných mestách. Prepája dáta z rôznych systémov v jeden celok a ponúka 
prehľadné sledovanie výstupov a efektívne riadenie smart projektov. Principiálne 
takáto platforma  reprezentuje softvérový mozog inteligentného mesta, ktorý 
zbiera dáta z pripojených technológií (IoT) a ďalších dostupných zdrojov v meste. 
Dokáže vyhodnotiť a jednoducho zobraziť prehľady na jednej ploche mestského 
dispečingu. Zároveň dokáže pomocou smart scenárov priamo ovplyvňovať chod 
vzdialených zariadení. Významným spôsobom napomáha mestu či regiónu - 
zjednodušuje jeho riadenie, má pozitívny vplyv na servisné organizácie a v 
neposlednom rade výrazne skvalitňuje život obyvateľov.

Výhody, ktoré ponúka riadiaca IT platforma schopná prehľadne sledovať a efektívne 
riadiť kumulované množstvo smart projektov (z rôzneho pohľadu):

VEDENIE MESTA/KRAJA

∙ online informácie o chode mesta/kraja

∙ vizualizácia dát

∙ prepojenie jednotlivých systémov

∙ realizácia kontextových scenárov

∙ podpora na rýchle rozhodovanie

82

zdroj: invipo.com
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∙ výstupy na plánovanie a na rozvoj

∙ štatistiky a reporty

SERVISNÉ ORGANIZÁCIE

∙ online monitoring na prehľadovej mape

∙ plánovanie údržby a servisu

∙ prehľad technológií a služieb

∙ ovládanie všetkého z jedného miesta

∙ systémové notifikácie a alarmy

∙ okamžitá reakcia na vzniknuté situácie

∙ prístupy pre Integrovaný záchranný systém

OBČANIA

∙ otvorené dáta mesta k dispozícii

∙ včasná informovanosť

∙ spoluúčasť na rozhodovaní

∙ prehľad o doprave a o parkovaní

∙ podpora čistej mobility

∙ zvýšenie bezpečnosti

∙ smart verejný priestor

Len maximálnou možnou elimináciou potenciálnych kybernetických hrozieb 
prostredníctvom investovania zdrojov do stabilnej a  bezpečnej informačnej a 
komunikačnej základne s  customizovanou dátovou infraštruktúrou dosiahneme 
EFEKTÍVNE RIADENIE PROCESOV A  OTVORENÚ KOMUNIKÁCIU ZAVEDENÝCH 
SMART PRVKOV V PÔSOBNOSTI TRNAVSKEJ ŽUPY.
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 So zameraním sa na uvedené piliere vízie inteligentného odpadového 
hospodárstva bude úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TT SK so zreteľom na 
jeho kompetenčný rámec zabezpečovať predovšetkým zber a analýzu potrebných 
dát, ktorých absencia sa prejavuje v súčasnom období. V súčasnosti samosprávny 
kraj, respektíve jednotlivé mestá a obce disponujú údajmi len o celkovom množstve 
odpadov bez dodatočných agregovaných údajov. V  oblasti odpadového 
hospodárstva je do budúcna prioritou zavádzanie motivačných faktorov 
obyvateľstva so zameraním na podiel separácie. Zavedeným štandardom v  tejto 
oblasti je využívanie metód váhovania komunálneho odpadu a  jednotlivých 
separovaných zložiek odpadu v členení podľa jednotlivých domácností na základe 
identifikácie prostredníctvom QR kódu, respektíve čiarového kódu umiestneného 
na zbernej nádobe. 

Smart riešenie v  tejto oblasti ponúka napríklad spoločnosť SENSONEO, ktorých 
riešenie kombinuje ultrazvukové senzory monitorujúce odpad, s inteligentným 
softvérom na zobrazovanie a vyhodnocovanie dát – predikciu naplnenosti 
kontajnerov, vyhodnocovanie efektívnosti zvozov, automatizáciu plánovania 
optimálnych zvozových trás a ďalšie funkcie. Mestám a  obciam umožňuje robiť 
strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú 
zvozovú logistiku. Uvedené smart riešenie preukázateľne znižuje náklady na zvoz 
odpadu v priemere o 30 %, a zároveň znižuje aj množstvo emisií v mestách až do 
výšky 60 %. 

Poriadok v evidencii smetných nádob a jej jednoduchá údržba je  jeden z prvých 
krokov, ktorý vedie k inteligentnej správe odpadov. RFID čipovanie smetných 
nádob prináša presný prehľad o počte, rozmiestnení a typológii jednotlivých 
kontajnerov, umožňuje rýchle vyhľadanie majiteľa a v neposlednom rade dokáže 
jednoduchšie identifikovať  neplatičov, zamedziť podvodom a neoprávnenému 
nakladaniu s nádobami. Plánovanie trás na základe získaných údajov automatizuje 
manažment zvozových trás na základe detailných preddefinovaných dát ohľadom 
vozového parku, depa a skládok. Automatizované plánovanie trás optimalizuje 
využívanie zvozových vozidiel a pracovnej sily a plánuje proces zvozu odpadu čo 
možno najefektívnejším spôsobom z pohľadu času a nákladov. 

V  rámci zavádzania koncepcie využívania SMART prvkov do oblasti odpadového 
hospodárstva je potrebné realizovať projekty po vzore iných zahraničných miest. V 
rámci zavádzania inteligentného odpadového hospodárstva je potrebné zameranie 
sa na realizáciu a implementáciu nasledujúcich opatrení: 

∙ podpora vzniku nových obchodným modelov v rámci kraja založených na 
zdieľaní, 

∙ opatrenia s  cieľom obmedziť plytvanie potravinami – využívanie 
nespotrebovaných potravín v rámci charitatívnych spolkov a združení v rámci 
kraja, 

∙ predchádzanie vzniku odpadov, 

∙ stanovenie povinnosti obstarávať a využívať certifikované výrobky z 
recyklátu, ak existuje ekvivalent k výrobkom z neobnoviteľných surovín 
(napríklad v min. 30 %-nom podiele), 

∙ zefektívnenie prevencie vzniku čiernych skládok – podpora výstavby 
zberných dvorov, 

∙ podpora výstavby veľkokapacitných recyklačných centier využívajúcich 
automatizovanú technológiu triedenia odpadu, 

∙ využívanie odpadovej vody ako surovinový a energetický zdroj – oxid uhličitý, 
síra, dusík, využívanie tepla produkovaného z kanalizácie, 

∙ zachytávanie zrážkovej vody s cieľom jej následného využívania pri údržbe 
mestskej zelene,

∙ zabezpečenie dostupnejšieho zberu drobného stavebného odpadu z 
domácností, 

∙ podpora SMART prvkov v rámci technických služieb miest a obcí pre 
zefektívnenie odpadového hospodárstva – zavádzanie veľkokapacitných 
podúrovňových zberných nádob, smart senzory v  zberných nádobách, 
zefektívnenie procesu zberu komunálneho odpadu, 

∙ zavedenie a podpora triedenia a zberu kuchynského odpadu so zameraním 
na školské jedálne, vývarovne a  bežné domácnosti s  cieľom následného 
spracovania – výroba kompostu, transformácia na bioplyn,

∙ zlepšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu (ďalej aj „BRKO“) za účelom výroby bioplynu z odpadu,

∙ zvýhodnenie sadzby poplatkov za vývoz komunálneho odpadu pre 
domácnosti s  vysokým podielom separácie, ako aj samotnej produkcie 
odpadu – využívanie QR kódu pri zbere po vzore iných miest,

∙ potreba vzdelávania, zvyšovania informovanosti a povedomia pre širokú 
verejnosť o potrebe dodatočných opatrení v  sektore odpadového 
hospodárstva.

4. Implementačný plán potenciálnych 
projektov pre naplnenie stanovených 

vízií
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hospodárstva je do budúcna prioritou zavádzanie motivačných faktorov 
obyvateľstva so zameraním na podiel separácie. Zavedeným štandardom v  tejto 
oblasti je využívanie metód váhovania komunálneho odpadu a  jednotlivých 
separovaných zložiek odpadu v členení podľa jednotlivých domácností na základe 
identifikácie prostredníctvom QR kódu, respektíve čiarového kódu umiestneného 
na zbernej nádobe. 

Smart riešenie v  tejto oblasti ponúka napríklad spoločnosť SENSONEO, ktorých 
riešenie kombinuje ultrazvukové senzory monitorujúce odpad, s inteligentným 
softvérom na zobrazovanie a vyhodnocovanie dát – predikciu naplnenosti 
kontajnerov, vyhodnocovanie efektívnosti zvozov, automatizáciu plánovania 
optimálnych zvozových trás a ďalšie funkcie. Mestám a  obciam umožňuje robiť 
strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú 
zvozovú logistiku. Uvedené smart riešenie preukázateľne znižuje náklady na zvoz 
odpadu v priemere o 30 %, a zároveň znižuje aj množstvo emisií v mestách až do 
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∙ zefektívnenie prevencie vzniku čiernych skládok – podpora výstavby 
zberných dvorov, 

∙ podpora výstavby veľkokapacitných recyklačných centier využívajúcich 
automatizovanú technológiu triedenia odpadu, 

∙ využívanie odpadovej vody ako surovinový a energetický zdroj – oxid uhličitý, 
síra, dusík, využívanie tepla produkovaného z kanalizácie, 

∙ zachytávanie zrážkovej vody s cieľom jej následného využívania pri údržbe 
mestskej zelene,

∙ zabezpečenie dostupnejšieho zberu drobného stavebného odpadu z 
domácností, 

∙ podpora SMART prvkov v rámci technických služieb miest a obcí pre 
zefektívnenie odpadového hospodárstva – zavádzanie veľkokapacitných 
podúrovňových zberných nádob, smart senzory v  zberných nádobách, 
zefektívnenie procesu zberu komunálneho odpadu, 

∙ zavedenie a podpora triedenia a zberu kuchynského odpadu so zameraním 
na školské jedálne, vývarovne a  bežné domácnosti s  cieľom následného 
spracovania – výroba kompostu, transformácia na bioplyn,

∙ zlepšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu (ďalej aj „BRKO“) za účelom výroby bioplynu z odpadu,

∙ zvýhodnenie sadzby poplatkov za vývoz komunálneho odpadu pre 
domácnosti s  vysokým podielom separácie, ako aj samotnej produkcie 
odpadu – využívanie QR kódu pri zbere po vzore iných miest,

∙ potreba vzdelávania, zvyšovania informovanosti a povedomia pre širokú 
verejnosť o potrebe dodatočných opatrení v  sektore odpadového 
hospodárstva.

V  každej kľúčovej oblasti relevantnej pre podmienky Trnavského samosprávneho 
kraja boli zadefinované rôzne smart city prvky a primerané technologické riešenia. 

INTELIGENTNÉ VEREJNÉ BUDOVY 
A PRIESTRANSTVÁ

- Solárne panely
- Fotovoltaické elektrárne

- Rekuperačný systém
- Smart metering

- Inteligentné verejné osvetlenie

MOBILITA BUDÚCNOSTI
- Komplexný integrovaný dopravný systém

- Nulové resp. nízkoemisné zóny
- Rozvoj mestskej cyklodopravy

- Nabíjacia infraštruktúra
- Nízkoemisný vozový park v rámci VOD

ZODPOVEDNÉ ODPADOVÉ 
HOSPODÁRSTVO

- Harmonizácia zvozov odpadov podľa 
reálnej potreby

- Automatizovaná technológia triedenia – 
recyklačné centrá

- Podpora triedenia a zberu kuchynského 
odpadu

FENOMENÁLNE IKT
- Zabezpečená dátová infraštruktúra

- Riadiace centrum – BIG DATA

- Úplná resp. čiastočná energetická 
sebestačnosť

- Prebytky vyrobenej elektriny do lokálnych 
sietí

∙ Kolaboratívna (zdieľaná) ekonomika
∙ Prediktívne Smart Grid systémy
∙ Adaptívne svietenie a integrácia 

sekundárnych funkcií VO

- Osadenie informačných tabúľ o reálnych 
príjazdoch VOD

- Inštalácia dopravných značiek a osveta 
elektromobility

- Výstavba B+R, cykloveže, mestská 
platobná karta

- Integrácia nabíjacích staníc v rámci 
infraštruktúry VO

- Zelené verejné obstarávanie

- Inteligentné snímače v kontajnerových 
nádobách, kamerové zábery

- Zvýšený tlak na postupné odskládkovanie 
odpadov

- Váženie odpadu cez QR kódy 

- Automatizácia a robotizácia procesov 
a dát

- Interoperabilita smart projektov cez 
spoľahlivú platformu
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zdroj: vlastné spracovanie
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NAJLEPŠIE SVETOVÉ 
TRENDY A PRÍKLADY 

DOBREJ PRAXE
aktuálny prieskum najlepšej 

svetovej praxe s využitím 
smart city prvkov

VÝCHODISKOVÝ STAV
identifikácia problematických 
miest na území Trnavského 

samosprávneho kraja

POSTUPNÉ NAPĹŇANIE 
VÍZIE DO ROKU 2030
návrh vhodného mixu 
postupov a opatrení s 

využitím smart prvkov a 
technologických riešení

IMPLEMENTAČNÝ PLÁN
príprava projektových 

zámerov a identifikovanie 
možnosti financovania 

budúcich projektov
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prostredia (firmy, verejnosť, akademická a  výskumná sféra, ale napr. aj od 
zástupcov okolitých miest a obcí v rámci kraja).

Z  našich doterajších skúseností a  nadobudnutých poznatkov sa nám v 
podmienkach Trnavského samosprávneho kraja javí ako vhodný variant práve 
kombinácia oboch vyššie uvedených prístupov k aplikácii smart city stratégie. V 
súčasnej dobe spracovaná Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy môže síce tvoriť 
excelentný dátový a analytický základ pre budúce rozhodovacie procesy, avšak na 
druhej strane by malo byť zapojenie lokálnych aktérov zo súkromného, 
akademického a inovačného prostredia hybnou silou pri ich realizácii. Nesmieme 
zabúdať ani na mobilizáciu verejnosti, ktorá je okrem iného kľúčom k propagácii 
konceptu inteligentného mesta. Každý budúci projekt musí spĺňať atribút 
preukázateľnosti so zásadným predpokladom na zvýšenie kvality života dotknutých 
obyvateľom. Pridanie ekologického, a  zároveň ekonomického zacielenia s ich 
otvorenou komunikáciou tvorí základný predpoklad úspechu.

Čo trápi väčšinu počiatočných projektových zámerov je ich financovanie. Pri každom 
projekte zvlášť je nutné zvažovať optimálny podiel financovania súkromného a 
verejného sektora. Verejný sektor by mal z hľadiska definovania trhu predovšetkým 
odstrániť prílišné riziká, a to napríklad aj investovaním do strategickej infraštruktúry. 
Za vhodný doplnkový finančný nástroj, ktorý dokáže tlmiť enormné požiadavky 
na mestský, obecný či krajský rozpočet, z nášho pohľadu považujeme efektívne 
využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

Dôkazom toho, že úrad Trnavského samosprávneho kraja má dostatočnú vedomosť 
a  odborné kapacity v  danej oblasti je aj úspešne zakontrahovaný projekt Smart 
región TTSK, ktorý sa od minulého roku teší podpore z  operačného programu 
Efektívna verejná správa. Už pomocou plánovaných aktivít tohto projektu 
dokážeme napĺňať načrtnuté SMART princípy v rozvoji verejných politík a služieb 
kraja (smart governance) a po finančnej stránke sčasti kompenzovať zavedenie 
inovovaných procesov na Úrade Trnavského samosprávneho kraja, akými sú 
SMART systémy monitorovania a riadenia cestnej infraštruktúry či znižovania 
energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov objektov a zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

O tom, aké významne dôležité sú pre realizáciu finančne náročných  investičných 
aktivít prostriedky z  Európskej únie, svedčia aj ďalšie zazmluvnené projekty z 
operačného programu Kvalita životného prostredia, vďaka ktorým sa budú od 
marca 2021 môcť financovať generálne výmeny zdroja tepla v  4 zariadeniach 
domovov sociálnych služieb (Jahodná, Košúty, Velký Meder, Galanta) a 2 kultúrnych 
zariadeniach (Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika v  Hlohovci, Záhorské 
múzeum v  Skalici). Výstavbou nového zdroja tepla v  objektoch v  správe TTSK sa 

dosiahne žiadané zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla, 
zníženie emisií znečisťujúcich látok i zlepšenia kvality ovzdušia a životného 
prostredia. Osobitný prínos a poslanie pre úspešnú implementáciu „zelenej“ politiky 
kraja majú aj tzv. „mäkké projekty“: EnviroTour TTSK a  samotná Nízkouhlíková 
stratégia Trnavskej župy. Za účelom vývoja a zlepšovania ekologicky priaznivých, 
nízkouhlíkových dopravných systémov bol rovnako z európskych peňazí podporený 
projekt Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho 
kraja. 

S  prihliadnutím na možné zavádzané smart city koncepty sú pre Trnavský 
samosprávny kraj, resp. mestá a obce na jeho území ako potenciálnych prijímateľov 
európskych finančných prostriedkov relevantné predovšetkým operačné programy 
Kvalita životného prostredia v  gescii Ministerstva životného prostredia SR a 
Integrovaný regionálny operačný program, ktorý je s  účinnosťou od 1.10.2020 v 
gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.  

Hoci v  spoločnosti stále rezonujú spomínané operačné programy, dostupná 
finančná alokácia dnes už prakticky neexistuje (úroveň alokovania EŠIF zdrojov k 
31.12.2020 dosiahla 124,62 %). Programové obdobie 2014-2020 sa v zmysle pravidla 
n+3 už pomaly, ale isto blíži k  jeho záverečnej fáze, ktorou by podľa optimálnej 
nábehovej krivky riadenia eurofondov mala byť pokročilá implementácia 
zazmluvnených projektov s  náležitým objemom vyčerpaných prostriedkov. V 
podmienkach SR je však efektivita čerpania stále na pomerne nízkej úrovni, čo 
dokumentuje aj nasledujúci graf.PRÍPRAVA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV VO VŠETKÝCH KĽÚČOVÝCH OBLASTIACH

ZHORA – NADOL A NAOPAK

Pokiaľ ide o proces plánovania budúcich projektových zámerov s cieľom napĺňania 
stanovených vízií do roku 2030, gestorský Smart city útvar má v podstate na výber 
spomedzi dvoch prístupov. Zatiaľčo prístup zhora-nadol je v  maximálnej miere 
reprezentovaný interným Smart city útvarom TTSK, ktorý na základe vytvorených 
analýz sám navrhuje a prináša projektové zámery pre jednotlivé kľúčové oblasti; 
princíp zdola-nahor je charakteristický prínosom projektových ideí z vonkajšieho 
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 So zameraním sa na uvedené piliere vízie inteligentného odpadového 
hospodárstva bude úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TT SK so zreteľom na 
jeho kompetenčný rámec zabezpečovať predovšetkým zber a analýzu potrebných 
dát, ktorých absencia sa prejavuje v súčasnom období. V súčasnosti samosprávny 
kraj, respektíve jednotlivé mestá a obce disponujú údajmi len o celkovom množstve 
odpadov bez dodatočných agregovaných údajov. V  oblasti odpadového 
hospodárstva je do budúcna prioritou zavádzanie motivačných faktorov 
obyvateľstva so zameraním na podiel separácie. Zavedeným štandardom v  tejto 
oblasti je využívanie metód váhovania komunálneho odpadu a  jednotlivých 
separovaných zložiek odpadu v členení podľa jednotlivých domácností na základe 
identifikácie prostredníctvom QR kódu, respektíve čiarového kódu umiestneného 
na zbernej nádobe. 

Smart riešenie v  tejto oblasti ponúka napríklad spoločnosť SENSONEO, ktorých 
riešenie kombinuje ultrazvukové senzory monitorujúce odpad, s inteligentným 
softvérom na zobrazovanie a vyhodnocovanie dát – predikciu naplnenosti 
kontajnerov, vyhodnocovanie efektívnosti zvozov, automatizáciu plánovania 
optimálnych zvozových trás a ďalšie funkcie. Mestám a  obciam umožňuje robiť 
strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú 
zvozovú logistiku. Uvedené smart riešenie preukázateľne znižuje náklady na zvoz 
odpadu v priemere o 30 %, a zároveň znižuje aj množstvo emisií v mestách až do 
výšky 60 %. 

Poriadok v evidencii smetných nádob a jej jednoduchá údržba je  jeden z prvých 
krokov, ktorý vedie k inteligentnej správe odpadov. RFID čipovanie smetných 
nádob prináša presný prehľad o počte, rozmiestnení a typológii jednotlivých 
kontajnerov, umožňuje rýchle vyhľadanie majiteľa a v neposlednom rade dokáže 
jednoduchšie identifikovať  neplatičov, zamedziť podvodom a neoprávnenému 
nakladaniu s nádobami. Plánovanie trás na základe získaných údajov automatizuje 
manažment zvozových trás na základe detailných preddefinovaných dát ohľadom 
vozového parku, depa a skládok. Automatizované plánovanie trás optimalizuje 
využívanie zvozových vozidiel a pracovnej sily a plánuje proces zvozu odpadu čo 
možno najefektívnejším spôsobom z pohľadu času a nákladov. 

V  rámci zavádzania koncepcie využívania SMART prvkov do oblasti odpadového 
hospodárstva je potrebné realizovať projekty po vzore iných zahraničných miest. V 
rámci zavádzania inteligentného odpadového hospodárstva je potrebné zameranie 
sa na realizáciu a implementáciu nasledujúcich opatrení: 

∙ podpora vzniku nových obchodným modelov v rámci kraja založených na 
zdieľaní, 

∙ opatrenia s  cieľom obmedziť plytvanie potravinami – využívanie 
nespotrebovaných potravín v rámci charitatívnych spolkov a združení v rámci 
kraja, 

∙ predchádzanie vzniku odpadov, 

∙ stanovenie povinnosti obstarávať a využívať certifikované výrobky z 
recyklátu, ak existuje ekvivalent k výrobkom z neobnoviteľných surovín 
(napríklad v min. 30 %-nom podiele), 

∙ zefektívnenie prevencie vzniku čiernych skládok – podpora výstavby 
zberných dvorov, 

∙ podpora výstavby veľkokapacitných recyklačných centier využívajúcich 
automatizovanú technológiu triedenia odpadu, 

∙ využívanie odpadovej vody ako surovinový a energetický zdroj – oxid uhličitý, 
síra, dusík, využívanie tepla produkovaného z kanalizácie, 

∙ zachytávanie zrážkovej vody s cieľom jej následného využívania pri údržbe 
mestskej zelene,

∙ zabezpečenie dostupnejšieho zberu drobného stavebného odpadu z 
domácností, 

∙ podpora SMART prvkov v rámci technických služieb miest a obcí pre 
zefektívnenie odpadového hospodárstva – zavádzanie veľkokapacitných 
podúrovňových zberných nádob, smart senzory v  zberných nádobách, 
zefektívnenie procesu zberu komunálneho odpadu, 

∙ zavedenie a podpora triedenia a zberu kuchynského odpadu so zameraním 
na školské jedálne, vývarovne a  bežné domácnosti s  cieľom následného 
spracovania – výroba kompostu, transformácia na bioplyn,

∙ zlepšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu (ďalej aj „BRKO“) za účelom výroby bioplynu z odpadu,

∙ zvýhodnenie sadzby poplatkov za vývoz komunálneho odpadu pre 
domácnosti s  vysokým podielom separácie, ako aj samotnej produkcie 
odpadu – využívanie QR kódu pri zbere po vzore iných miest,

∙ potreba vzdelávania, zvyšovania informovanosti a povedomia pre širokú 
verejnosť o potrebe dodatočných opatrení v  sektore odpadového 
hospodárstva.

prostredia (firmy, verejnosť, akademická a  výskumná sféra, ale napr. aj od 
zástupcov okolitých miest a obcí v rámci kraja).

Z  našich doterajších skúseností a  nadobudnutých poznatkov sa nám v 
podmienkach Trnavského samosprávneho kraja javí ako vhodný variant práve 
kombinácia oboch vyššie uvedených prístupov k aplikácii smart city stratégie. V 
súčasnej dobe spracovaná Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy môže síce tvoriť 
excelentný dátový a analytický základ pre budúce rozhodovacie procesy, avšak na 
druhej strane by malo byť zapojenie lokálnych aktérov zo súkromného, 
akademického a inovačného prostredia hybnou silou pri ich realizácii. Nesmieme 
zabúdať ani na mobilizáciu verejnosti, ktorá je okrem iného kľúčom k propagácii 
konceptu inteligentného mesta. Každý budúci projekt musí spĺňať atribút 
preukázateľnosti so zásadným predpokladom na zvýšenie kvality života dotknutých 
obyvateľom. Pridanie ekologického, a  zároveň ekonomického zacielenia s ich 
otvorenou komunikáciou tvorí základný predpoklad úspechu.

Čo trápi väčšinu počiatočných projektových zámerov je ich financovanie. Pri každom 
projekte zvlášť je nutné zvažovať optimálny podiel financovania súkromného a 
verejného sektora. Verejný sektor by mal z hľadiska definovania trhu predovšetkým 
odstrániť prílišné riziká, a to napríklad aj investovaním do strategickej infraštruktúry. 
Za vhodný doplnkový finančný nástroj, ktorý dokáže tlmiť enormné požiadavky 
na mestský, obecný či krajský rozpočet, z nášho pohľadu považujeme efektívne 
využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

Dôkazom toho, že úrad Trnavského samosprávneho kraja má dostatočnú vedomosť 
a  odborné kapacity v  danej oblasti je aj úspešne zakontrahovaný projekt Smart 
región TTSK, ktorý sa od minulého roku teší podpore z  operačného programu 
Efektívna verejná správa. Už pomocou plánovaných aktivít tohto projektu 
dokážeme napĺňať načrtnuté SMART princípy v rozvoji verejných politík a služieb 
kraja (smart governance) a po finančnej stránke sčasti kompenzovať zavedenie 
inovovaných procesov na Úrade Trnavského samosprávneho kraja, akými sú 
SMART systémy monitorovania a riadenia cestnej infraštruktúry či znižovania 
energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov objektov a zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

O tom, aké významne dôležité sú pre realizáciu finančne náročných  investičných 
aktivít prostriedky z  Európskej únie, svedčia aj ďalšie zazmluvnené projekty z 
operačného programu Kvalita životného prostredia, vďaka ktorým sa budú od 
marca 2021 môcť financovať generálne výmeny zdroja tepla v  4 zariadeniach 
domovov sociálnych služieb (Jahodná, Košúty, Velký Meder, Galanta) a 2 kultúrnych 
zariadeniach (Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika v  Hlohovci, Záhorské 
múzeum v  Skalici). Výstavbou nového zdroja tepla v  objektoch v  správe TTSK sa 

dosiahne žiadané zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla, 
zníženie emisií znečisťujúcich látok i zlepšenia kvality ovzdušia a životného 
prostredia. Osobitný prínos a poslanie pre úspešnú implementáciu „zelenej“ politiky 
kraja majú aj tzv. „mäkké projekty“: EnviroTour TTSK a  samotná Nízkouhlíková 
stratégia Trnavskej župy. Za účelom vývoja a zlepšovania ekologicky priaznivých, 
nízkouhlíkových dopravných systémov bol rovnako z európskych peňazí podporený 
projekt Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho 
kraja. 

S  prihliadnutím na možné zavádzané smart city koncepty sú pre Trnavský 
samosprávny kraj, resp. mestá a obce na jeho území ako potenciálnych prijímateľov 
európskych finančných prostriedkov relevantné predovšetkým operačné programy 
Kvalita životného prostredia v  gescii Ministerstva životného prostredia SR a 
Integrovaný regionálny operačný program, ktorý je s  účinnosťou od 1.10.2020 v 
gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.  

Hoci v  spoločnosti stále rezonujú spomínané operačné programy, dostupná 
finančná alokácia dnes už prakticky neexistuje (úroveň alokovania EŠIF zdrojov k 
31.12.2020 dosiahla 124,62 %). Programové obdobie 2014-2020 sa v zmysle pravidla 
n+3 už pomaly, ale isto blíži k  jeho záverečnej fáze, ktorou by podľa optimálnej 
nábehovej krivky riadenia eurofondov mala byť pokročilá implementácia 
zazmluvnených projektov s  náležitým objemom vyčerpaných prostriedkov. V 
podmienkach SR je však efektivita čerpania stále na pomerne nízkej úrovni, čo 
dokumentuje aj nasledujúci graf.PRÍPRAVA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV VO VŠETKÝCH KĽÚČOVÝCH OBLASTIACH

ZHORA – NADOL A NAOPAK

Pokiaľ ide o proces plánovania budúcich projektových zámerov s cieľom napĺňania 
stanovených vízií do roku 2030, gestorský Smart city útvar má v podstate na výber 
spomedzi dvoch prístupov. Zatiaľčo prístup zhora-nadol je v  maximálnej miere 
reprezentovaný interným Smart city útvarom TTSK, ktorý na základe vytvorených 
analýz sám navrhuje a prináša projektové zámery pre jednotlivé kľúčové oblasti; 
princíp zdola-nahor je charakteristický prínosom projektových ideí z vonkajšieho 
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 So zameraním sa na uvedené piliere vízie inteligentného odpadového 
hospodárstva bude úlohou gestorského útvaru v pôsobnosti TT SK so zreteľom na 
jeho kompetenčný rámec zabezpečovať predovšetkým zber a analýzu potrebných 
dát, ktorých absencia sa prejavuje v súčasnom období. V súčasnosti samosprávny 
kraj, respektíve jednotlivé mestá a obce disponujú údajmi len o celkovom množstve 
odpadov bez dodatočných agregovaných údajov. V  oblasti odpadového 
hospodárstva je do budúcna prioritou zavádzanie motivačných faktorov 
obyvateľstva so zameraním na podiel separácie. Zavedeným štandardom v  tejto 
oblasti je využívanie metód váhovania komunálneho odpadu a  jednotlivých 
separovaných zložiek odpadu v členení podľa jednotlivých domácností na základe 
identifikácie prostredníctvom QR kódu, respektíve čiarového kódu umiestneného 
na zbernej nádobe. 

Smart riešenie v  tejto oblasti ponúka napríklad spoločnosť SENSONEO, ktorých 
riešenie kombinuje ultrazvukové senzory monitorujúce odpad, s inteligentným 
softvérom na zobrazovanie a vyhodnocovanie dát – predikciu naplnenosti 
kontajnerov, vyhodnocovanie efektívnosti zvozov, automatizáciu plánovania 
optimálnych zvozových trás a ďalšie funkcie. Mestám a  obciam umožňuje robiť 
strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú 
zvozovú logistiku. Uvedené smart riešenie preukázateľne znižuje náklady na zvoz 
odpadu v priemere o 30 %, a zároveň znižuje aj množstvo emisií v mestách až do 
výšky 60 %. 

Poriadok v evidencii smetných nádob a jej jednoduchá údržba je  jeden z prvých 
krokov, ktorý vedie k inteligentnej správe odpadov. RFID čipovanie smetných 
nádob prináša presný prehľad o počte, rozmiestnení a typológii jednotlivých 
kontajnerov, umožňuje rýchle vyhľadanie majiteľa a v neposlednom rade dokáže 
jednoduchšie identifikovať  neplatičov, zamedziť podvodom a neoprávnenému 
nakladaniu s nádobami. Plánovanie trás na základe získaných údajov automatizuje 
manažment zvozových trás na základe detailných preddefinovaných dát ohľadom 
vozového parku, depa a skládok. Automatizované plánovanie trás optimalizuje 
využívanie zvozových vozidiel a pracovnej sily a plánuje proces zvozu odpadu čo 
možno najefektívnejším spôsobom z pohľadu času a nákladov. 

V  rámci zavádzania koncepcie využívania SMART prvkov do oblasti odpadového 
hospodárstva je potrebné realizovať projekty po vzore iných zahraničných miest. V 
rámci zavádzania inteligentného odpadového hospodárstva je potrebné zameranie 
sa na realizáciu a implementáciu nasledujúcich opatrení: 

∙ podpora vzniku nových obchodným modelov v rámci kraja založených na 
zdieľaní, 

∙ opatrenia s  cieľom obmedziť plytvanie potravinami – využívanie 
nespotrebovaných potravín v rámci charitatívnych spolkov a združení v rámci 
kraja, 

∙ predchádzanie vzniku odpadov, 

∙ stanovenie povinnosti obstarávať a využívať certifikované výrobky z 
recyklátu, ak existuje ekvivalent k výrobkom z neobnoviteľných surovín 
(napríklad v min. 30 %-nom podiele), 

∙ zefektívnenie prevencie vzniku čiernych skládok – podpora výstavby 
zberných dvorov, 

∙ podpora výstavby veľkokapacitných recyklačných centier využívajúcich 
automatizovanú technológiu triedenia odpadu, 

∙ využívanie odpadovej vody ako surovinový a energetický zdroj – oxid uhličitý, 
síra, dusík, využívanie tepla produkovaného z kanalizácie, 

∙ zachytávanie zrážkovej vody s cieľom jej následného využívania pri údržbe 
mestskej zelene,

∙ zabezpečenie dostupnejšieho zberu drobného stavebného odpadu z 
domácností, 

∙ podpora SMART prvkov v rámci technických služieb miest a obcí pre 
zefektívnenie odpadového hospodárstva – zavádzanie veľkokapacitných 
podúrovňových zberných nádob, smart senzory v  zberných nádobách, 
zefektívnenie procesu zberu komunálneho odpadu, 

∙ zavedenie a podpora triedenia a zberu kuchynského odpadu so zameraním 
na školské jedálne, vývarovne a  bežné domácnosti s  cieľom následného 
spracovania – výroba kompostu, transformácia na bioplyn,

∙ zlepšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu (ďalej aj „BRKO“) za účelom výroby bioplynu z odpadu,

∙ zvýhodnenie sadzby poplatkov za vývoz komunálneho odpadu pre 
domácnosti s  vysokým podielom separácie, ako aj samotnej produkcie 
odpadu – využívanie QR kódu pri zbere po vzore iných miest,

∙ potreba vzdelávania, zvyšovania informovanosti a povedomia pre širokú 
verejnosť o potrebe dodatočných opatrení v  sektore odpadového 
hospodárstva.

prostredia (firmy, verejnosť, akademická a  výskumná sféra, ale napr. aj od 
zástupcov okolitých miest a obcí v rámci kraja).

Z  našich doterajších skúseností a  nadobudnutých poznatkov sa nám v 
podmienkach Trnavského samosprávneho kraja javí ako vhodný variant práve 
kombinácia oboch vyššie uvedených prístupov k aplikácii smart city stratégie. V 
súčasnej dobe spracovaná Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy môže síce tvoriť 
excelentný dátový a analytický základ pre budúce rozhodovacie procesy, avšak na 
druhej strane by malo byť zapojenie lokálnych aktérov zo súkromného, 
akademického a inovačného prostredia hybnou silou pri ich realizácii. Nesmieme 
zabúdať ani na mobilizáciu verejnosti, ktorá je okrem iného kľúčom k propagácii 
konceptu inteligentného mesta. Každý budúci projekt musí spĺňať atribút 
preukázateľnosti so zásadným predpokladom na zvýšenie kvality života dotknutých 
obyvateľom. Pridanie ekologického, a  zároveň ekonomického zacielenia s ich 
otvorenou komunikáciou tvorí základný predpoklad úspechu.

Čo trápi väčšinu počiatočných projektových zámerov je ich financovanie. Pri každom 
projekte zvlášť je nutné zvažovať optimálny podiel financovania súkromného a 
verejného sektora. Verejný sektor by mal z hľadiska definovania trhu predovšetkým 
odstrániť prílišné riziká, a to napríklad aj investovaním do strategickej infraštruktúry. 
Za vhodný doplnkový finančný nástroj, ktorý dokáže tlmiť enormné požiadavky 
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Podiel čerpania na alokácii jednotlivých programov a za EŠIF celkom (EÚ zdroje) 
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V zmysle indikatívneho harmonogramu výziev OP KŽP na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok na rok 2021, verzia 2 sa ešte plánujú podporiť 
projekty so zameraním na vzdelávacie informačné programy o nepriaznivých 
dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie. Pre subjekty 
územnej samosprávy ako oprávnených žiadateľov môže byť z  pohľadu využitia 
smart prvkov, najmä IKT, taktiež zaujímavá pripravovaná aktivita  Budovanie 
systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie 
mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. 

Pod vplyvom aktuálnej náročnej situácie zúriacej okolo pandémie COVID-19 sa v 
roku 2021 našťastie očakáva prílev dodatočných investičných prostriedkov z 
Európskej únie, a to prostredníctvom balíka REACT-EU ako nástroja plánu obnovy 
EÚ v boji s koronakrízou. Slovensko by malo podľa predbežnej dohody „zinkasovať“ 
dodatočných 780 miliónov EUR, z ktorých 194 miliónov by malo smerovať práve na 
investície samospráv do verejnej dopravy, cyklotrás či zatepľovania. Sľubným 
dôkazom očakávaného nového finančného zdroja bez podmienky kofinancovania 
projektu vlastnými zdrojmi je aj pripravovaná výzva z  dielne Integrovaného 
regionálneho operačného programu na podporu budovania prvkov dopravnej a 
zelenej infraštruktúry (verejná doprava; cyklotrasy; vnútrobloky, verejné 
priestranstvá) s predbežne vyčíslenou alokáciou 100 miliónov EUR a plánovaným 
termínom vyhlásenia v apríli 2021. Alokovaná suma predstavuje jedinečnú 
príležitosť pre zástupcov Trnavského samosprávneho kraja uchádzať sa o  tieto 
verejné zdroje formou kvalitne vypracovaného projektového zámeru resp. 
precízne pripravenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok.                                                                           

V kontexte prípravy nového programového obdobia na roky 2021-2027 bola v rámci 
viacročného finančného rámca pre Slovensko vyčlenená národná alokácia na úrovni 
12,81 miliárd EUR (v bežných cenách). Nás bude predovšetkým zaujímať cieľ politiky 
súdržnosti s názvom Ekologické Slovensko pre budúce generácie (Ekologickejšia 
nízkouhlíková Európa) s nasledovným rozdelením navrhovaných priorít.
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4.1 MOŽNOSTI MASÍVNEJ PODPORY EKOLOGICKÝCH PROJEKTOV V 
BUDÚCOM PROGRAMOVOM OBDOBÍ

UDRŽATEĽNÁ 
MULTIMODÁLNA 

MESTSKÁ 
MOBILITA

PRECHOD NA 
NÍZKOUHLÍKOVÉ 

EKOLOGICKÉ 
HOSPODÁRSTVO

• Energetická účinnosť a 
znižovanie emisií 

skleníkových plynov
• Obnoviteľné zdroje 

energie
• Inteligentné (SMART) 
energetické systémy

OCHRANA ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA, ADAPTÁCIA NA 
ZMENU KLÍMY A ZLEPŠENIE 

ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
• Preventívne a adaptačné opatrenia 

na zmenu klímy
• Zlepšenie kvality vôd

• Prechod na obehové hospodárstva 
s dôrazom na odpadové 

hospodárstvo
• Ochrana prírody a biodiverzity

• Sanácia záťaží
• Zlepšenie kvality ovzdušia

zdroj: Národná konzultácia k eurofondom 2021-2027, 1. kolo,
Ekologické Slovensko pre budúce generácie (vlastné spracovanie)

Ako je vidieť z  grafického spracovania, identifikované kľúčové oblasti a  výzvy v 
podmienkach Trnavského samosprávneho kraja sa vzájomne zhodujú a dopĺňajú s 
prioritami identifikovanými v Návrhu priorít pre Partnerskú dohodu SR na roky 2021 
– 2027. Pevne veríme, že budúce úspešné predkladanie projektových ideí s 
náležitými smart riešeniami si nájdu svoje uplatnenie v praxi a výrazným spôsobom 
tak prispejú k zelenšiemu a nízkouhlíkovému Trnavskému kraju.

Príklady budúcich projektových zámerov s  možnosťou uchádzať sa o  verejné 
prostriedky z EŠIF:

∙ Zvýšenie energetickej efektívnosti vo verejných budovách TTSK 
prostredníctvom podpory zavádzania energeticky efektívnych opatrení, 
SMART technológií, meracej a riadiacej techniky

∙ Systematická podpora energetického manažmentu TTSK a podpora rozvoja 
regionálnej a lokálnej energetiky s cieľom optimalizovať energetickú potrebu 
a spotrebu, vrátane zvyšovania informovanosti v oblasti energetickej 
efektívnosti

∙ Posilnenie strategického plánovania a komunikácie v oblasti odpadového a 
obehového hospodárstva podporené elektronickým zberom dát 

∙ Zlepšenie systému monitorovania a riadenia kvality ovzdušia v Trnavskom 
kraji prostredníctvom inštalácie inteligentných snímačov 

∙ Modernizácia a elektrifikácia vozidlového parku a pridruženej infraštruktúry 
prevádzkovateľa prímestskej autobusovej dopravy na území TTSK

∙ Zvýšenie atraktivity a komfortu cestujúcich v rámci prímestskej autobusovej 
dopravy na území TTSK 

∙ Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a 
opatrení na elimináciu ich vzniku

∙ Zvýšenie podielu triedeného zberu odpadov a  podpora budovania 
zberných dvorov a centier opätovného používania

∙ Podpora environmentálnej výchovy, vzdelávania a šírenia osvety 

∙ Podpora výroby tepla, teplej vody a  elektrickej energie prostredníctvom 
využívania obnoviteľných zdrojov energie
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4.2 HODNOTIACE KRITÉRIÁ SMART PROJEKTOV

Keďže viaceré slovenské mestá už začali agendu inteligentných miest zavádzať do 
svojho fungovania a riadenia, prinajmenšom do svojich strategických dokumentov, 
výsledkom je prvý slovenský Smart City Index, ktorý vznikol práve na pôde 
trnavskej Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Fakulty sociálnych vied. Predmetom indexu 
je hodnotenie úrovne slovenských miest, obcí a samosprávnych krajov v postupnom 
zavádzaní inteligentných systémov. Smart City Index porovnáva každú samosprávu 
nad 3000 obyvateľov v  90tich rôznych indikátoroch naprieč šiestim kľúčovým 
inteligentným (smart city) charakteristikám. Jeho cieľom je vytvoriť funkčné mestské 
oblasti, a združiť tak mestá a ich priľahlé oblasti. Roztrieštenosť verejnej správy na 
komunálnej úrovni, kde až 70 % obcí má menej ako 1 000 obyvateľov, totiž vytvára 
vysoké režijné náklady a brzdí účinnosť miestnej samosprávy.

Celosvetovo uznávaným indexom inteligentných miest je od roku 2019 rovnomenný 
Smart City Index. Za globálnym indexom, ktorý píše ešte len svoj 2. ročník, stojí 
Výskumné centrum Svetového konkurenčného centra v spolupráci so Singapurskou 
univerzitou technológie a  dizajnu. Metodika hodnotenia ponúka vyvážené 
zameranie na hospodárske a technologické aspekty inteligentných miest na jednej 
strane a „humánny rozmer“ inteligentných miest (kvalita života, životné prostredie, 
inklúzia) na strane druhej. Z  uvedeného dôvodu by sme sa ňou mohli sčasti 
inšpirovať, samozrejme s ohľadom na lokálne podmienky.

Z  pohľadu budúcej implementácie smart projektov zo strany Úradu Trnavského 
samosprávneho kraja je pre nás rovnako dôležité stanoviť si základné atribúty či 
konkrétne hodnotiace kritériá takýchto projektov. V rámci stanovenia relevantných 
skupín kritérií sa určite zhodneme na šiestich charakteristikách definovaných už v 
rámci 1. kapitoly ako kľúčové komponenty: hospodárstvo, ľudia, správa vecí 
verejných, mobilita, životné prostredie a bývanie. Jednotlivé mestá a obce zvyknú 
mať veľmi rozdielnu počiatočnú úroveň infraštruktúry. Vo väčších mestách môžu 
nové aplikované technológie zohrať len okrajovú úlohu, zatiaľ čo v obciach budú 
znamenať obrovský rozdiel v kvalite života občanov. Pridaná hodnota s dôrazom na 
zásah obyvateľov v spoločnosti by mala byť preto braná do úvahy a napomôže tak s 
prioritizáciou riešených problémov. 

Pri návrhu metodiky posudzovania smart projektov odporúčame selektovať budúce 
projektové návrhy okrem vyššie uvedených komponentov aj do 3 rozdielnych 
veľkostných skupín, a  to z  pohľadu ich predkladateľov, ktorí vo svojej podstate 
reprezentujú veľkostné zastúpenie obyvateľstva. V  tomto smere by sme mohli 
uvažovať nad 3 kategóriami: obce, mestá a okresné mestá vrátane Trnavy. Po vzore 
globálneho smart city indexu odporúčame hodnotenie ponechať výlučne na 

obyvateľoch Trnavského kraja. Sami najlepšie poznajú najpálčivejšie problémy, s 
ktorými sa potýkajú na dennej báze. Pre vedenie Trnavského samosprávneho kraja, 
či konkrétne gestorského Smart city útvaru budú ich hodnotenia tou najlepšou 
spätnou väzbou na aplikované riešenia. Do vzorky respondentov je vždy potrebné 
zakomponovať vyvážené spektrum obyvateľov dotknutého územia z  pohľadu 
vekovej štruktúry, pohlavia, dosiahnutej úrovne vzdelania či profesného zamerania. 
Pre získanie relevantných výstupov odporúčame štatisticky oslovovať 1 % obyvateľov 
danej obce či mesta, pri podmienke minimálneho (50) a maximálneho zastúpenia 
(200). Hodnotenia by mali určite prebiehať prostredníctvom vybranej aplikačnej 
platformy s automatizovaným štruktúrovaným vyhodnotením výsledkov.

Nasledujúce grafické znázornenie prezentuje možnú variabilitu stanovených 
indikátorov na vymedzenej bodovacej škále 1-100 reprezentujúcej percentuálnu 
spokojnosť občanov s dostupnosťou a poskytovanou kvalitou implementovaných 
smart riešení.

Je potrebné si uvedomiť, že súčasná situácia spojená s  dopadmi pandémie 
COVID-19 ešte viac podčiarkuje význam technológií a  ich využitia v 
konkrétnych službách pre občana.
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výsledkom je prvý slovenský Smart City Index, ktorý vznikol práve na pôde 
trnavskej Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Fakulty sociálnych vied. Predmetom indexu 
je hodnotenie úrovne slovenských miest, obcí a samosprávnych krajov v postupnom 
zavádzaní inteligentných systémov. Smart City Index porovnáva každú samosprávu 
nad 3000 obyvateľov v  90tich rôznych indikátoroch naprieč šiestim kľúčovým 
inteligentným (smart city) charakteristikám. Jeho cieľom je vytvoriť funkčné mestské 
oblasti, a združiť tak mestá a ich priľahlé oblasti. Roztrieštenosť verejnej správy na 
komunálnej úrovni, kde až 70 % obcí má menej ako 1 000 obyvateľov, totiž vytvára 
vysoké režijné náklady a brzdí účinnosť miestnej samosprávy.

Celosvetovo uznávaným indexom inteligentných miest je od roku 2019 rovnomenný 
Smart City Index. Za globálnym indexom, ktorý píše ešte len svoj 2. ročník, stojí 
Výskumné centrum Svetového konkurenčného centra v spolupráci so Singapurskou 
univerzitou technológie a  dizajnu. Metodika hodnotenia ponúka vyvážené 
zameranie na hospodárske a technologické aspekty inteligentných miest na jednej 
strane a „humánny rozmer“ inteligentných miest (kvalita života, životné prostredie, 
inklúzia) na strane druhej. Z  uvedeného dôvodu by sme sa ňou mohli sčasti 
inšpirovať, samozrejme s ohľadom na lokálne podmienky.

Z  pohľadu budúcej implementácie smart projektov zo strany Úradu Trnavského 
samosprávneho kraja je pre nás rovnako dôležité stanoviť si základné atribúty či 
konkrétne hodnotiace kritériá takýchto projektov. V rámci stanovenia relevantných 
skupín kritérií sa určite zhodneme na šiestich charakteristikách definovaných už v 
rámci 1. kapitoly ako kľúčové komponenty: hospodárstvo, ľudia, správa vecí 
verejných, mobilita, životné prostredie a bývanie. Jednotlivé mestá a obce zvyknú 
mať veľmi rozdielnu počiatočnú úroveň infraštruktúry. Vo väčších mestách môžu 
nové aplikované technológie zohrať len okrajovú úlohu, zatiaľ čo v obciach budú 
znamenať obrovský rozdiel v kvalite života občanov. Pridaná hodnota s dôrazom na 
zásah obyvateľov v spoločnosti by mala byť preto braná do úvahy a napomôže tak s 
prioritizáciou riešených problémov. 

Pri návrhu metodiky posudzovania smart projektov odporúčame selektovať budúce 
projektové návrhy okrem vyššie uvedených komponentov aj do 3 rozdielnych 
veľkostných skupín, a  to z  pohľadu ich predkladateľov, ktorí vo svojej podstate 
reprezentujú veľkostné zastúpenie obyvateľstva. V  tomto smere by sme mohli 
uvažovať nad 3 kategóriami: obce, mestá a okresné mestá vrátane Trnavy. Po vzore 
globálneho smart city indexu odporúčame hodnotenie ponechať výlučne na 

obyvateľoch Trnavského kraja. Sami najlepšie poznajú najpálčivejšie problémy, s 
ktorými sa potýkajú na dennej báze. Pre vedenie Trnavského samosprávneho kraja, 
či konkrétne gestorského Smart city útvaru budú ich hodnotenia tou najlepšou 
spätnou väzbou na aplikované riešenia. Do vzorky respondentov je vždy potrebné 
zakomponovať vyvážené spektrum obyvateľov dotknutého územia z  pohľadu 
vekovej štruktúry, pohlavia, dosiahnutej úrovne vzdelania či profesného zamerania. 
Pre získanie relevantných výstupov odporúčame štatisticky oslovovať 1 % obyvateľov 
danej obce či mesta, pri podmienke minimálneho (50) a maximálneho zastúpenia 
(200). Hodnotenia by mali určite prebiehať prostredníctvom vybranej aplikačnej 
platformy s automatizovaným štruktúrovaným vyhodnotením výsledkov.

Nasledujúce grafické znázornenie prezentuje možnú variabilitu stanovených 
indikátorov na vymedzenej bodovacej škále 1-100 reprezentujúcej percentuálnu 
spokojnosť občanov s dostupnosťou a poskytovanou kvalitou implementovaných 
smart riešení.

HOSPODÁRSTVO
 ∙ efektivita a transparentnosť 

využívania verejných zdrojov

 ∙ angažovanosť v čerpaní 

doplnkových grantových schém 

(európske štrukturálne fondy a iné)

 ∙ dostupnosť pracovných príležitostí 

v rýchlo rastúcich odvetviach

ĽUDIA
∙ dostupnosť monitorovania zdravia 

pacientov s využitím telemedicínskych 

zdravotných prostriedkov (DSS, 

všeobecní a odborní poskytovatelia 

zdravotnej starostlivosti)

 ∙ zvolená forma e-learningového/ 

dištančného vzdelávania

 ∙ online prenosy kultúrnych, 

spoločenských a športových podujatí 

(pay per view)

BÝVANIE
∙ zavedenie adaptívneho verejného 

osvetlenia

 ∙ zvyšovanie podielu separovaného 

odpadu (QR kódy, BRKO)

 ∙ pokrytie 4G/5G internetom 

prostredníctvom optických káblov

Je potrebné si uvedomiť, že súčasná situácia spojená s  dopadmi pandémie 
COVID-19 ešte viac podčiarkuje význam technológií a  ich využitia v 
konkrétnych službách pre občana.
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Keďže viaceré slovenské mestá už začali agendu inteligentných miest zavádzať do 
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vysoké režijné náklady a brzdí účinnosť miestnej samosprávy.

Celosvetovo uznávaným indexom inteligentných miest je od roku 2019 rovnomenný 
Smart City Index. Za globálnym indexom, ktorý píše ešte len svoj 2. ročník, stojí 
Výskumné centrum Svetového konkurenčného centra v spolupráci so Singapurskou 
univerzitou technológie a  dizajnu. Metodika hodnotenia ponúka vyvážené 
zameranie na hospodárske a technologické aspekty inteligentných miest na jednej 
strane a „humánny rozmer“ inteligentných miest (kvalita života, životné prostredie, 
inklúzia) na strane druhej. Z  uvedeného dôvodu by sme sa ňou mohli sčasti 
inšpirovať, samozrejme s ohľadom na lokálne podmienky.

Z  pohľadu budúcej implementácie smart projektov zo strany Úradu Trnavského 
samosprávneho kraja je pre nás rovnako dôležité stanoviť si základné atribúty či 
konkrétne hodnotiace kritériá takýchto projektov. V rámci stanovenia relevantných 
skupín kritérií sa určite zhodneme na šiestich charakteristikách definovaných už v 
rámci 1. kapitoly ako kľúčové komponenty: hospodárstvo, ľudia, správa vecí 
verejných, mobilita, životné prostredie a bývanie. Jednotlivé mestá a obce zvyknú 
mať veľmi rozdielnu počiatočnú úroveň infraštruktúry. Vo väčších mestách môžu 
nové aplikované technológie zohrať len okrajovú úlohu, zatiaľ čo v obciach budú 
znamenať obrovský rozdiel v kvalite života občanov. Pridaná hodnota s dôrazom na 
zásah obyvateľov v spoločnosti by mala byť preto braná do úvahy a napomôže tak s 
prioritizáciou riešených problémov. 

Pri návrhu metodiky posudzovania smart projektov odporúčame selektovať budúce 
projektové návrhy okrem vyššie uvedených komponentov aj do 3 rozdielnych 
veľkostných skupín, a  to z  pohľadu ich predkladateľov, ktorí vo svojej podstate 
reprezentujú veľkostné zastúpenie obyvateľstva. V  tomto smere by sme mohli 
uvažovať nad 3 kategóriami: obce, mestá a okresné mestá vrátane Trnavy. Po vzore 
globálneho smart city indexu odporúčame hodnotenie ponechať výlučne na 

obyvateľoch Trnavského kraja. Sami najlepšie poznajú najpálčivejšie problémy, s 
ktorými sa potýkajú na dennej báze. Pre vedenie Trnavského samosprávneho kraja, 
či konkrétne gestorského Smart city útvaru budú ich hodnotenia tou najlepšou 
spätnou väzbou na aplikované riešenia. Do vzorky respondentov je vždy potrebné 
zakomponovať vyvážené spektrum obyvateľov dotknutého územia z  pohľadu 
vekovej štruktúry, pohlavia, dosiahnutej úrovne vzdelania či profesného zamerania. 
Pre získanie relevantných výstupov odporúčame štatisticky oslovovať 1 % obyvateľov 
danej obce či mesta, pri podmienke minimálneho (50) a maximálneho zastúpenia 
(200). Hodnotenia by mali určite prebiehať prostredníctvom vybranej aplikačnej 
platformy s automatizovaným štruktúrovaným vyhodnotením výsledkov.

Nasledujúce grafické znázornenie prezentuje možnú variabilitu stanovených 
indikátorov na vymedzenej bodovacej škále 1-100 reprezentujúcej percentuálnu 
spokojnosť občanov s dostupnosťou a poskytovanou kvalitou implementovaných 
smart riešení.

SPRÁVA VECÍ VEREJNÝCH
∙ technická pripravenosť pre použitie 

elektronického podpisu a 

biometrických údajov 

 ∙ aplikačné rozhranie s možnosťou 

osobného personalizovaného konta

∙ informovanie a komunikácia s 

občanom prostredníctvom využívania 

moderných komunikačných kanálov v 

reálnom čase

MOBILITA
 ∙ existencia a funkčnosť 

integrovaného dopravného systému 

v rámci verejnej osobnej dopravy 

(zohľadnenie množstva zapojených 

dopravcov, aplikačné rozhranie, 

prestupové body)

 ∙ možnosť dobitia 

elektromobilu/PHEV vo verejnej 

nabíjacej sieti

 ∙ úroveň cyklistickej infraštruktúry 

B+R

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
 ∙ podiel využívania obnoviteľných 

zdrojov energie

 ∙ monitoring znečistenia ovzdušia s 

predpoveďou smogovej situácie

 ∙ miera opätovného využívania 

zrážkových a odpadových vôd

Je potrebné si uvedomiť, že súčasná situácia spojená s  dopadmi pandémie 
COVID-19 ešte viac podčiarkuje význam technológií a  ich využitia v 
konkrétnych službách pre občana.
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operačných programov, grantových schém, Nórskych fondov, ako aj v  súčasnosti 
aktuálnym plánom obnovy. Netreba zabúdať na kvalitne spracované projektové 
zámery, ktoré nebudú výtvorom úzkej skupiny ľudí, ale nájdu podporu aj u 
obyvateľom, ktorých sa priamo dotýkajú a  až následne budú takéto projekty 
realizované.

Na záver považujeme za nevyhnutné zhrnutie odporúčaných krokov pre TTSK v 
rámci implementácie koncepčných riešení pre dlhodobé zavádzanie Smart Cities.  
Všetky uvedené odporúčania vychádzajú z  vyššie uvedených kapitol a  sú 
podrobnejšie popísané v  konkrétnych častiach. Zároveň je potrebné uviesť, že 
uvedené odporúčania predstavujúcu činností TTSK, ktorých spoločným cieľom je 
dlhodobé znižovanie produkcie skleníkových plynov na ich možné minimum, v 
súlade s  dodržiavaním koncepčného rámca TTSK, ako aj aktuálne platných 
strategických dokumentov. Realizácia týchto krokov predstavuje a vytyčuje budúce 
smerovanie samosprávneho kraja v  období najbližších rokov s  postupnou víziou 
zameranou na dlhodobejší časový horizont.  Odporúčané kroky v rámci zavádzania 
koncepčného riešenia Smart Cities sú rozdelené do troch skupín na základe 
časového rámca ich možnej realizácie, a  to na riešenia realizovateľné v 
krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte. Zároveň je potrebné brať do 
úvahy skutočnosť, že viaceré kroky môžeme v  procese zavádzania koncepčného 
riešenia Smart Cities v rámci TTSK považovať za multihorizontálne, čo znamená že 
ich realizácia bude prebiehať v  rámci dlhšieho časového obdobia s dosahovaním 
čiastkových výsledkov už v krátkodobom alebo strednodobom časovom horizonte. 

Realizácia odporúčaných krokov TTSK so zameraním na zavádzanie koncepčných 
riešení pre dlhodobé zavedenie Smart Cities v krátkodobom horizonte:

1. vytvorenie tzv. „gestorského útvaru“ v  súlade s  kompetenciami a 
pôsobnosťou Trnavského samosprávneho kraja,

2. stanovenie a  vytvorenie organizačných zložiek gestorského útvaru s 
presahom na oblasť zamerania v rámci implementácie smart riešení, 

3. zber, meranie a analýza potrebných údajov v rámci jednotlivých oblastí 
zavádzania smart prvkov, 

4. vytvorenie spoločnej riadiacej a  monitorovacej strategickej pracovnej 
skupiny s  cieľom vytvárania, posudzovania, hodnotenia a  odsúhlasovania 
projektových zámerov pozostávajúca so zástupcov akademického sektora, 
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 Nastavenie koncepčného riešenia pre dlhodobé zavedenie Smart Cities v 
podmienkach Slovenskej republiky, ako aj samotného Trnavského samosprávneho 
kraja predstavuje nepretržitú prácu a  enormné vynaložené úsilie s  cieľom 
dosiahnutia znižovania produkcie emisií skleníkových plynov naprieč jednotlivými 
oblasťami života obyvateľov a podnikateľských subjektov. Zavádzanie SMART riešení 
s ohľadom na znižovanie emisií si vyžaduje dlhodobú prípravnú a implementačnú 
fázu. Zároveň je potrebné brať do úvahy marginálny ovplyvňujúci faktor, ktorým je 
dlhodobé podfinancovanie a  neriešenie ucelených strategických otázok. Táto 
skutočnosť sa samozrejme negatívne premietla do aktuálnej situácie v danej oblasti. 
Dlhodobo máme ako krajina problém s  financovaním projektových zámerov, s 
rýchlou a  účinnou implementáciou inovačných riešení, so zameraním sa na 
výsledok a komunikáciu stanovených cieľov a vízií naprieč odborným a občianskym 
spektrom, čo má v  konečnom dôsledku negatívny dopad na finálne výsledky. 
Absentuje dlhodobá ucelená a  jednotná stratégia, ktorej vízie a  ciele by boli 
napĺňané aj napriek zmenami vládnych garnitúr počas krátkych intervalov. Všetky 
tieto negatívne faktory sa rok čo rok podpisujú na dosiahnutí cieľa, výsledkom čoho 
je dnešná situácia a posledné priečky naprieč hodnotiacimi rebríčkami jednotlivých 
oblastí v porovnaní s krajinami v rámci EÚ. 

Trnavský samosprávny kraj patrí v  rámci porovnania s  ostatnými samosprávnymi 
krajmi k  popredným lídrom v  rámci implementácie projektov, využívania 
inovačných prvkov v  každodennom živote, ako aj víziou a  cieľmi do budúcich 
období. Samozrejme, na tomto výsledku majú podiel aj implementované riešenia 
jednotlivých miest a obcí v spolupráci s vedením kraja. Výsledkom tejto úprimnej 
snahy je aj členstvo Úradu Trnavského samosprávneho kraja, ako aj miest Trnava, 
Hlohovec a Piesťany v tzv. Smart Cities Klub-e. V oblasti zavádzania SMART prvkov 
so zameraním sa na elimináciu produkcie skleníkových plynov stojí určite za 
zmienku podpora nemotorovej dopravy v  krajskom meste, ktorá patrí medzi 
najvýraznejšie v  rámci celej republiky. Je potrebné vyzdvihnúť taktiež zavádzanie 
využívania OZE v rámci organizácii v pôsobnosti kraja. 

Na týchto čiastkových úspechoch je potrebné začať budovať dlhodobé zavádzanie 
SMART riešení naprieč celým spektrom oblastí života s cieľom eliminácie produkcie 
skleníkových plynov a  postupným vytvorením prvého skutočne „zeleného“ kraja, 
ktorý bude príkladom nielen pre ostatné kraje, ale aj iné zahraničné veľkomestá. V 
prvok kroku je potrebné vytvorenie jednotnej stratégie a  vízie, ktorá bude 
podporená a akceptovaná naprieč celým spektrom. V druhom kroku je potrebné 
vyhľadávanie a  využívanie finančných príležitostí, ktoré sa nám ponúkajú od 
finančných prostriedkov z fondov EÚ v rámci jednotlivých programových období a 
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súkromného sektora, miest a  obcí v  rámci TTSK, verejnosti, gestorského 
útvaru TTSK a organizácii v pôsobnosti TTSK, 

5. nadviazanie cezhraničnej spolupráce s  partnerskými mestami, resp. 
regiónmi, so skúsenosťami v oblasti zavádzania koncepčných smart riešení s 
cieľom eliminácie produkcie skleníkových plynov – odporúčaná je 
predovšetkým spolupráca s  partnermi v  rámci V4 a  Rakúska z  dôvodu 
geografickej polohy, mentality obyvateľstva, porovnateľnou východiskovou 
situáciou a veľkosťou regiónov, miest a obcí, 

6. vytvorenie tzv. „zásobníka projektových zámerov“ v  členení podľa 
jednotlivých kompetenčných oblastí TTSK, 

7. vytvorenie jednotnej metodiky hodnotenia a  posudzovania kvality 
projektových zámerov so zameraním na elimináciu produkcie skleníkových 
plynov, 

Realizácia odporúčaných krokov TTSK so zameraním na zavádzanie koncepčných 
riešení pre dlhodobé zavedenie Smart Cities v strednodobom horizonte: 

1. zameranie sa na riešenie otázky financovania plánovanej realizácie 
projektových zámerov  - tento krok môžeme považovať za prierezový, 
nakoľko s  jeho riešením sa budeme stretávať počas celej existencie 
implementácie projektových zámerov, 

2. dostatočné personálne a  odborné pokrytie v  rámci implementácie 
projektov, ako aj počas celej doby ich životného cyklu – možnosť využívania 
cezhraničného zdieľania odborných personálnych kapacít, 

3. realizácia odsúhlasených projektových zámerov zameraných na 
zavádzanie smart riešení zo zásobníka projektových zámerov, 

4. odborné pokrytie projektového riadenia realizovaných projektov, 

5. zber a analýza údajov získaných z už implementovaných projektov a ich 
následné efektívne využitie v rámci zavádzaného smart riešenia, 

6. zdieľanie získaných skúseností na báze cezhraničnej spolupráce 
„vytvorenie cezhraničného Smart Cloud-u“ – výmena poznatkov, skúseností 
a riešenia vzniknutých negatívnych vplyvov na implementáciu projektov 

Realizácia odporúčaných krokov TTSK so zameraním na zavádzanie koncepčných 
riešení pre dlhodobé zavedenie Smart Cities v dlhodobom horizonte: 

1. vyhodnocovanie realizovaných projektov na základe analýzy relevantných 
dostupných údajov, 

2. vytvorenie a  prezentácia metodiky úspešnej realizácie projektových 
zámerov so zameraním na implementáciu smart riešenií,

3. zostavenie rebríčka najefektívnejších projektov so zameraním na 
využívanie smart prvkov s cieľom eliminácie produkcie skleníkových plynov 
ako príklady dobrej praxe – motivačná príručka pre ostatné vyššie územné 
celky, mestá a obce, 

4. potreba včasnej a efektívnej reakcie na rýchlo sa meniace technické a 
technologické výdobytky v  rámci oblasti budúcej implementácie smart 
riešení – potreba neustáleho napredovania, 

5. rozširovanie členstva v „Smart Cloud-e“ a podpora jeho významu s cieľom 
rozširovania možností a príležitostí, 

6. vytvorenie tzv. „SMART Fondu“ s  cieľom financovania projektových 
zámerov z vlastných (spoločných) zdrojov v rámci gestorského útvaru TTSK a 
vytvorenej strategickej pracovnej skupiny

Pri zavádzaní koncepcie SMART prvkov v  rámci Trnavského samosprávneho kraja 
netreba v poslednom rade zabúdať na ľudský faktor. Ten predstavuje kostru celého 
systému od tvorby projektových zámerov, implementácii projektov, využívania 
projektového riešenia v praxi až po finálne hodnotenie úspešnosti a  využiteľnosti 
reálneho riešenia.

Ľudia tvoria SMART CITY, ľudia sú SMART CITY, a preto spoločne vytvorme Trnavský 
„SMART“ kraj s dôrazom na ľudí.



operačných programov, grantových schém, Nórskych fondov, ako aj v  súčasnosti 
aktuálnym plánom obnovy. Netreba zabúdať na kvalitne spracované projektové 
zámery, ktoré nebudú výtvorom úzkej skupiny ľudí, ale nájdu podporu aj u 
obyvateľom, ktorých sa priamo dotýkajú a  až následne budú takéto projekty 
realizované.

Na záver považujeme za nevyhnutné zhrnutie odporúčaných krokov pre TTSK v 
rámci implementácie koncepčných riešení pre dlhodobé zavádzanie Smart Cities.  
Všetky uvedené odporúčania vychádzajú z  vyššie uvedených kapitol a  sú 
podrobnejšie popísané v  konkrétnych častiach. Zároveň je potrebné uviesť, že 
uvedené odporúčania predstavujúcu činností TTSK, ktorých spoločným cieľom je 
dlhodobé znižovanie produkcie skleníkových plynov na ich možné minimum, v 
súlade s  dodržiavaním koncepčného rámca TTSK, ako aj aktuálne platných 
strategických dokumentov. Realizácia týchto krokov predstavuje a vytyčuje budúce 
smerovanie samosprávneho kraja v  období najbližších rokov s  postupnou víziou 
zameranou na dlhodobejší časový horizont.  Odporúčané kroky v rámci zavádzania 
koncepčného riešenia Smart Cities sú rozdelené do troch skupín na základe 
časového rámca ich možnej realizácie, a  to na riešenia realizovateľné v 
krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte. Zároveň je potrebné brať do 
úvahy skutočnosť, že viaceré kroky môžeme v  procese zavádzania koncepčného 
riešenia Smart Cities v rámci TTSK považovať za multihorizontálne, čo znamená že 
ich realizácia bude prebiehať v  rámci dlhšieho časového obdobia s dosahovaním 
čiastkových výsledkov už v krátkodobom alebo strednodobom časovom horizonte. 

Realizácia odporúčaných krokov TTSK so zameraním na zavádzanie koncepčných 
riešení pre dlhodobé zavedenie Smart Cities v krátkodobom horizonte:

1. vytvorenie tzv. „gestorského útvaru“ v  súlade s  kompetenciami a 
pôsobnosťou Trnavského samosprávneho kraja,

2. stanovenie a  vytvorenie organizačných zložiek gestorského útvaru s 
presahom na oblasť zamerania v rámci implementácie smart riešení, 

3. zber, meranie a analýza potrebných údajov v rámci jednotlivých oblastí 
zavádzania smart prvkov, 

4. vytvorenie spoločnej riadiacej a  monitorovacej strategickej pracovnej 
skupiny s  cieľom vytvárania, posudzovania, hodnotenia a  odsúhlasovania 
projektových zámerov pozostávajúca so zástupcov akademického sektora, 
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5 ZÁVER

 Nastavenie koncepčného riešenia pre dlhodobé zavedenie Smart Cities v 
podmienkach Slovenskej republiky, ako aj samotného Trnavského samosprávneho 
kraja predstavuje nepretržitú prácu a  enormné vynaložené úsilie s  cieľom 
dosiahnutia znižovania produkcie emisií skleníkových plynov naprieč jednotlivými 
oblasťami života obyvateľov a podnikateľských subjektov. Zavádzanie SMART riešení 
s ohľadom na znižovanie emisií si vyžaduje dlhodobú prípravnú a implementačnú 
fázu. Zároveň je potrebné brať do úvahy marginálny ovplyvňujúci faktor, ktorým je 
dlhodobé podfinancovanie a  neriešenie ucelených strategických otázok. Táto 
skutočnosť sa samozrejme negatívne premietla do aktuálnej situácie v danej oblasti. 
Dlhodobo máme ako krajina problém s  financovaním projektových zámerov, s 
rýchlou a  účinnou implementáciou inovačných riešení, so zameraním sa na 
výsledok a komunikáciu stanovených cieľov a vízií naprieč odborným a občianskym 
spektrom, čo má v  konečnom dôsledku negatívny dopad na finálne výsledky. 
Absentuje dlhodobá ucelená a  jednotná stratégia, ktorej vízie a  ciele by boli 
napĺňané aj napriek zmenami vládnych garnitúr počas krátkych intervalov. Všetky 
tieto negatívne faktory sa rok čo rok podpisujú na dosiahnutí cieľa, výsledkom čoho 
je dnešná situácia a posledné priečky naprieč hodnotiacimi rebríčkami jednotlivých 
oblastí v porovnaní s krajinami v rámci EÚ. 

Trnavský samosprávny kraj patrí v  rámci porovnania s  ostatnými samosprávnymi 
krajmi k  popredným lídrom v  rámci implementácie projektov, využívania 
inovačných prvkov v  každodennom živote, ako aj víziou a  cieľmi do budúcich 
období. Samozrejme, na tomto výsledku majú podiel aj implementované riešenia 
jednotlivých miest a obcí v spolupráci s vedením kraja. Výsledkom tejto úprimnej 
snahy je aj členstvo Úradu Trnavského samosprávneho kraja, ako aj miest Trnava, 
Hlohovec a Piesťany v tzv. Smart Cities Klub-e. V oblasti zavádzania SMART prvkov 
so zameraním sa na elimináciu produkcie skleníkových plynov stojí určite za 
zmienku podpora nemotorovej dopravy v  krajskom meste, ktorá patrí medzi 
najvýraznejšie v  rámci celej republiky. Je potrebné vyzdvihnúť taktiež zavádzanie 
využívania OZE v rámci organizácii v pôsobnosti kraja. 

Na týchto čiastkových úspechoch je potrebné začať budovať dlhodobé zavádzanie 
SMART riešení naprieč celým spektrom oblastí života s cieľom eliminácie produkcie 
skleníkových plynov a  postupným vytvorením prvého skutočne „zeleného“ kraja, 
ktorý bude príkladom nielen pre ostatné kraje, ale aj iné zahraničné veľkomestá. V 
prvok kroku je potrebné vytvorenie jednotnej stratégie a  vízie, ktorá bude 
podporená a akceptovaná naprieč celým spektrom. V druhom kroku je potrebné 
vyhľadávanie a  využívanie finančných príležitostí, ktoré sa nám ponúkajú od 
finančných prostriedkov z fondov EÚ v rámci jednotlivých programových období a 

súkromného sektora, miest a  obcí v  rámci TTSK, verejnosti, gestorského 
útvaru TTSK a organizácii v pôsobnosti TTSK, 

5. nadviazanie cezhraničnej spolupráce s  partnerskými mestami, resp. 
regiónmi, so skúsenosťami v oblasti zavádzania koncepčných smart riešení s 
cieľom eliminácie produkcie skleníkových plynov – odporúčaná je 
predovšetkým spolupráca s  partnermi v  rámci V4 a  Rakúska z  dôvodu 
geografickej polohy, mentality obyvateľstva, porovnateľnou východiskovou 
situáciou a veľkosťou regiónov, miest a obcí, 

6. vytvorenie tzv. „zásobníka projektových zámerov“ v  členení podľa 
jednotlivých kompetenčných oblastí TTSK, 

7. vytvorenie jednotnej metodiky hodnotenia a  posudzovania kvality 
projektových zámerov so zameraním na elimináciu produkcie skleníkových 
plynov, 

Realizácia odporúčaných krokov TTSK so zameraním na zavádzanie koncepčných 
riešení pre dlhodobé zavedenie Smart Cities v strednodobom horizonte: 

1. zameranie sa na riešenie otázky financovania plánovanej realizácie 
projektových zámerov  - tento krok môžeme považovať za prierezový, 
nakoľko s  jeho riešením sa budeme stretávať počas celej existencie 
implementácie projektových zámerov, 

2. dostatočné personálne a  odborné pokrytie v  rámci implementácie 
projektov, ako aj počas celej doby ich životného cyklu – možnosť využívania 
cezhraničného zdieľania odborných personálnych kapacít, 

3. realizácia odsúhlasených projektových zámerov zameraných na 
zavádzanie smart riešení zo zásobníka projektových zámerov, 

4. odborné pokrytie projektového riadenia realizovaných projektov, 

5. zber a analýza údajov získaných z už implementovaných projektov a ich 
následné efektívne využitie v rámci zavádzaného smart riešenia, 

6. zdieľanie získaných skúseností na báze cezhraničnej spolupráce 
„vytvorenie cezhraničného Smart Cloud-u“ – výmena poznatkov, skúseností 
a riešenia vzniknutých negatívnych vplyvov na implementáciu projektov 

Realizácia odporúčaných krokov TTSK so zameraním na zavádzanie koncepčných 
riešení pre dlhodobé zavedenie Smart Cities v dlhodobom horizonte: 
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využívanie smart prvkov s cieľom eliminácie produkcie skleníkových plynov 
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4. potreba včasnej a efektívnej reakcie na rýchlo sa meniace technické a 
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riešení – potreba neustáleho napredovania, 
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rozširovania možností a príležitostí, 

6. vytvorenie tzv. „SMART Fondu“ s  cieľom financovania projektových 
zámerov z vlastných (spoločných) zdrojov v rámci gestorského útvaru TTSK a 
vytvorenej strategickej pracovnej skupiny

Pri zavádzaní koncepcie SMART prvkov v  rámci Trnavského samosprávneho kraja 
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systému od tvorby projektových zámerov, implementácii projektov, využívania 
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reálneho riešenia.
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ako príklady dobrej praxe – motivačná príručka pre ostatné vyššie územné 
celky, mestá a obce, 

4. potreba včasnej a efektívnej reakcie na rýchlo sa meniace technické a 
technologické výdobytky v  rámci oblasti budúcej implementácie smart 
riešení – potreba neustáleho napredovania, 

5. rozširovanie členstva v „Smart Cloud-e“ a podpora jeho významu s cieľom 
rozširovania možností a príležitostí, 

6. vytvorenie tzv. „SMART Fondu“ s  cieľom financovania projektových 
zámerov z vlastných (spoločných) zdrojov v rámci gestorského útvaru TTSK a 
vytvorenej strategickej pracovnej skupiny

Pri zavádzaní koncepcie SMART prvkov v  rámci Trnavského samosprávneho kraja 
netreba v poslednom rade zabúdať na ľudský faktor. Ten predstavuje kostru celého 
systému od tvorby projektových zámerov, implementácii projektov, využívania 
projektového riešenia v praxi až po finálne hodnotenie úspešnosti a  využiteľnosti 
reálneho riešenia.

Ľudia tvoria SMART CITY, ľudia sú SMART CITY, a preto spoločne vytvorme Trnavský 
„SMART“ kraj s dôrazom na ľudí.
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operačných programov, grantových schém, Nórskych fondov, ako aj v  súčasnosti 
aktuálnym plánom obnovy. Netreba zabúdať na kvalitne spracované projektové 
zámery, ktoré nebudú výtvorom úzkej skupiny ľudí, ale nájdu podporu aj u 
obyvateľom, ktorých sa priamo dotýkajú a  až následne budú takéto projekty 
realizované.

Na záver považujeme za nevyhnutné zhrnutie odporúčaných krokov pre TTSK v 
rámci implementácie koncepčných riešení pre dlhodobé zavádzanie Smart Cities.  
Všetky uvedené odporúčania vychádzajú z  vyššie uvedených kapitol a  sú 
podrobnejšie popísané v  konkrétnych častiach. Zároveň je potrebné uviesť, že 
uvedené odporúčania predstavujúcu činností TTSK, ktorých spoločným cieľom je 
dlhodobé znižovanie produkcie skleníkových plynov na ich možné minimum, v 
súlade s  dodržiavaním koncepčného rámca TTSK, ako aj aktuálne platných 
strategických dokumentov. Realizácia týchto krokov predstavuje a vytyčuje budúce 
smerovanie samosprávneho kraja v  období najbližších rokov s  postupnou víziou 
zameranou na dlhodobejší časový horizont.  Odporúčané kroky v rámci zavádzania 
koncepčného riešenia Smart Cities sú rozdelené do troch skupín na základe 
časového rámca ich možnej realizácie, a  to na riešenia realizovateľné v 
krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte. Zároveň je potrebné brať do 
úvahy skutočnosť, že viaceré kroky môžeme v  procese zavádzania koncepčného 
riešenia Smart Cities v rámci TTSK považovať za multihorizontálne, čo znamená že 
ich realizácia bude prebiehať v  rámci dlhšieho časového obdobia s dosahovaním 
čiastkových výsledkov už v krátkodobom alebo strednodobom časovom horizonte. 

Realizácia odporúčaných krokov TTSK so zameraním na zavádzanie koncepčných 
riešení pre dlhodobé zavedenie Smart Cities v krátkodobom horizonte:

1. vytvorenie tzv. „gestorského útvaru“ v  súlade s  kompetenciami a 
pôsobnosťou Trnavského samosprávneho kraja,

2. stanovenie a  vytvorenie organizačných zložiek gestorského útvaru s 
presahom na oblasť zamerania v rámci implementácie smart riešení, 

3. zber, meranie a analýza potrebných údajov v rámci jednotlivých oblastí 
zavádzania smart prvkov, 

4. vytvorenie spoločnej riadiacej a  monitorovacej strategickej pracovnej 
skupiny s  cieľom vytvárania, posudzovania, hodnotenia a  odsúhlasovania 
projektových zámerov pozostávajúca so zástupcov akademického sektora, 

5 ZÁVER

 Nastavenie koncepčného riešenia pre dlhodobé zavedenie Smart Cities v 
podmienkach Slovenskej republiky, ako aj samotného Trnavského samosprávneho 
kraja predstavuje nepretržitú prácu a  enormné vynaložené úsilie s  cieľom 
dosiahnutia znižovania produkcie emisií skleníkových plynov naprieč jednotlivými 
oblasťami života obyvateľov a podnikateľských subjektov. Zavádzanie SMART riešení 
s ohľadom na znižovanie emisií si vyžaduje dlhodobú prípravnú a implementačnú 
fázu. Zároveň je potrebné brať do úvahy marginálny ovplyvňujúci faktor, ktorým je 
dlhodobé podfinancovanie a  neriešenie ucelených strategických otázok. Táto 
skutočnosť sa samozrejme negatívne premietla do aktuálnej situácie v danej oblasti. 
Dlhodobo máme ako krajina problém s  financovaním projektových zámerov, s 
rýchlou a  účinnou implementáciou inovačných riešení, so zameraním sa na 
výsledok a komunikáciu stanovených cieľov a vízií naprieč odborným a občianskym 
spektrom, čo má v  konečnom dôsledku negatívny dopad na finálne výsledky. 
Absentuje dlhodobá ucelená a  jednotná stratégia, ktorej vízie a  ciele by boli 
napĺňané aj napriek zmenami vládnych garnitúr počas krátkych intervalov. Všetky 
tieto negatívne faktory sa rok čo rok podpisujú na dosiahnutí cieľa, výsledkom čoho 
je dnešná situácia a posledné priečky naprieč hodnotiacimi rebríčkami jednotlivých 
oblastí v porovnaní s krajinami v rámci EÚ. 

Trnavský samosprávny kraj patrí v  rámci porovnania s  ostatnými samosprávnymi 
krajmi k  popredným lídrom v  rámci implementácie projektov, využívania 
inovačných prvkov v  každodennom živote, ako aj víziou a  cieľmi do budúcich 
období. Samozrejme, na tomto výsledku majú podiel aj implementované riešenia 
jednotlivých miest a obcí v spolupráci s vedením kraja. Výsledkom tejto úprimnej 
snahy je aj členstvo Úradu Trnavského samosprávneho kraja, ako aj miest Trnava, 
Hlohovec a Piesťany v tzv. Smart Cities Klub-e. V oblasti zavádzania SMART prvkov 
so zameraním sa na elimináciu produkcie skleníkových plynov stojí určite za 
zmienku podpora nemotorovej dopravy v  krajskom meste, ktorá patrí medzi 
najvýraznejšie v  rámci celej republiky. Je potrebné vyzdvihnúť taktiež zavádzanie 
využívania OZE v rámci organizácii v pôsobnosti kraja. 

Na týchto čiastkových úspechoch je potrebné začať budovať dlhodobé zavádzanie 
SMART riešení naprieč celým spektrom oblastí života s cieľom eliminácie produkcie 
skleníkových plynov a  postupným vytvorením prvého skutočne „zeleného“ kraja, 
ktorý bude príkladom nielen pre ostatné kraje, ale aj iné zahraničné veľkomestá. V 
prvok kroku je potrebné vytvorenie jednotnej stratégie a  vízie, ktorá bude 
podporená a akceptovaná naprieč celým spektrom. V druhom kroku je potrebné 
vyhľadávanie a  využívanie finančných príležitostí, ktoré sa nám ponúkajú od 
finančných prostriedkov z fondov EÚ v rámci jednotlivých programových období a 

súkromného sektora, miest a  obcí v  rámci TTSK, verejnosti, gestorského 
útvaru TTSK a organizácii v pôsobnosti TTSK, 

5. nadviazanie cezhraničnej spolupráce s  partnerskými mestami, resp. 
regiónmi, so skúsenosťami v oblasti zavádzania koncepčných smart riešení s 
cieľom eliminácie produkcie skleníkových plynov – odporúčaná je 
predovšetkým spolupráca s  partnermi v  rámci V4 a  Rakúska z  dôvodu 
geografickej polohy, mentality obyvateľstva, porovnateľnou východiskovou 
situáciou a veľkosťou regiónov, miest a obcí, 

6. vytvorenie tzv. „zásobníka projektových zámerov“ v  členení podľa 
jednotlivých kompetenčných oblastí TTSK, 

7. vytvorenie jednotnej metodiky hodnotenia a  posudzovania kvality 
projektových zámerov so zameraním na elimináciu produkcie skleníkových 
plynov, 

Realizácia odporúčaných krokov TTSK so zameraním na zavádzanie koncepčných 
riešení pre dlhodobé zavedenie Smart Cities v strednodobom horizonte: 

1. zameranie sa na riešenie otázky financovania plánovanej realizácie 
projektových zámerov  - tento krok môžeme považovať za prierezový, 
nakoľko s  jeho riešením sa budeme stretávať počas celej existencie 
implementácie projektových zámerov, 

2. dostatočné personálne a  odborné pokrytie v  rámci implementácie 
projektov, ako aj počas celej doby ich životného cyklu – možnosť využívania 
cezhraničného zdieľania odborných personálnych kapacít, 

3. realizácia odsúhlasených projektových zámerov zameraných na 
zavádzanie smart riešení zo zásobníka projektových zámerov, 

4. odborné pokrytie projektového riadenia realizovaných projektov, 

5. zber a analýza údajov získaných z už implementovaných projektov a ich 
následné efektívne využitie v rámci zavádzaného smart riešenia, 

6. zdieľanie získaných skúseností na báze cezhraničnej spolupráce 
„vytvorenie cezhraničného Smart Cloud-u“ – výmena poznatkov, skúseností 
a riešenia vzniknutých negatívnych vplyvov na implementáciu projektov 

Realizácia odporúčaných krokov TTSK so zameraním na zavádzanie koncepčných 
riešení pre dlhodobé zavedenie Smart Cities v dlhodobom horizonte: 

1. vyhodnocovanie realizovaných projektov na základe analýzy relevantných 
dostupných údajov, 

2. vytvorenie a  prezentácia metodiky úspešnej realizácie projektových 
zámerov so zameraním na implementáciu smart riešenií,

3. zostavenie rebríčka najefektívnejších projektov so zameraním na 
využívanie smart prvkov s cieľom eliminácie produkcie skleníkových plynov 
ako príklady dobrej praxe – motivačná príručka pre ostatné vyššie územné 
celky, mestá a obce, 

4. potreba včasnej a efektívnej reakcie na rýchlo sa meniace technické a 
technologické výdobytky v  rámci oblasti budúcej implementácie smart 
riešení – potreba neustáleho napredovania, 

5. rozširovanie členstva v „Smart Cloud-e“ a podpora jeho významu s cieľom 
rozširovania možností a príležitostí, 

6. vytvorenie tzv. „SMART Fondu“ s  cieľom financovania projektových 
zámerov z vlastných (spoločných) zdrojov v rámci gestorského útvaru TTSK a 
vytvorenej strategickej pracovnej skupiny

Pri zavádzaní koncepcie SMART prvkov v  rámci Trnavského samosprávneho kraja 
netreba v poslednom rade zabúdať na ľudský faktor. Ten predstavuje kostru celého 
systému od tvorby projektových zámerov, implementácii projektov, využívania 
projektového riešenia v praxi až po finálne hodnotenie úspešnosti a  využiteľnosti 
reálneho riešenia.

Ľudia tvoria SMART CITY, ľudia sú SMART CITY, a preto spoločne vytvorme Trnavský 
„SMART“ kraj s dôrazom na ľudí.
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