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OBLASŤ 1 SMART CITY A SMART REGIÓN 
(doc. Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., Mgr. Igor Wzoš,  
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD., Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.) 

1.1 ÚVOD 

Regióny, mestá a obce sú v súčasnosti konfrontované s komplexom problémov, ktorý nemá obdobu 
v novodobej histórii Slovenska.  Dlhodobejšie procesy systémovej transformácie v ekonomike 
smerom k post-industriálnej ekonomike a Industry 4.0, transformácie spoločnosti na vedomostnú, 
občiansku spoločnosť a participatívnu demokraciu, či procesy „zelenej“ či „digitálnej“ transformácie 
spoločnosti na udržateľne sa rozvíjajúcu spoločnosť efektívne a udržateľne zhodnocujúcu prírodný 
a ľudský kapitál boli katalyzované pandémiou COVID19 a následnou krízou. Synergia týchto procesov 
zasahuje  všetky sféry spoločenského života od produkčných sektorov – poľnohospodárstva, 
priemyslu, cez systém sociálnej a technickej infraštruktúry, oblasť služieb, cez voľno časové aktivity 
a turizmus, končiac posunom od vládnutia k spravovaniu. Vyžaduje si preto úplne nové prístupy 
s vyžitím vzájomného spolupôsobenia kombinácie technických a technologických, organizačných, 
inštitucionálnych, behaviorálnych a environmentálnych inovácií a efektívne využitie vnútorného 
potenciálu spolupráce nielen rôznych aktérov života daného mesta, obce a regiónu ale aj so 
susednými obcami a mestami umožňujúcu racionálnu deľbu práce medzi partnermi.  

Základnou bázou pre integráciu týchto nových prístupov, bez ktorej  nie je možné zvládnuť všetky 
výzvy spojené so súčasným vývojom je koncept SMART rozvoja. Trenčín ako krajské mesto 
koncentruje ľudský kapitál kľúčový pre rozvoj a reprezentujúci hybnú silu inovačne založenej 
ekonomiky a má potenciál pre efektívne využitie všetkých aspektov smart rozvoja pre operatívne ale 
najmä systémové riešenie aktuálnych problémov a výziev, pre zabezpečenie kvality života obyvateľov 
a kvality podnikateľského prostredia , aby  priťahoval a vytváral vhodné prostredie pre tvorivých ľudí 
a firmy, pre inovatívne podnikanie, pre vedomostne založené ekonomické aktivity, výskum, vývoj 
a šírenie inovácií. Teda aby bol  “rozumným” (smart) mestom prepojeným so svojim regionálnym 
zázemím. 

ANALÝZA AKTUÁLNYCH TRENDOV A ČINITEĽOV ROZVOJA SMART MESTA TRENČÍN A JEHO REGIÓNU  

Ako bolo naznačené v predchádzajúcej časti, mesto Trenčín ako súčasť globálneho priestoru, 
priestoru Európskej únie a jedno z krajských miest Slovenska a centrum Trenčianskeho 
samosprávneho kraja čelí súboru vzájomne prepojených výziev. Efektívna reakcia na tieto výzvy sa 
aktuálne stala doslova životnou nevyhnutnosťou. V rámci širších analýz boli pre mesto Trenčín ako 
súčasť Trenčianskeho samosprávneho kraja identifikované nasledujúce výzvy: 
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Schéma: Výzvy s najvyššou relevanciou pre tvorbu konceptu smart mestského regionálneho rozvoja 
mest Trenčín ako súčasti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

, ,

 
Zdroj: Vlastné spracovanie autorov 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie autorov 

Zmena klímy  a adaptácia na ňu patrí ku globálnym výzvam a s jej praktickými dôsledkami sa stáva 
v kontexte jej synergie s aktuálnym dianím v Európe oveľa vážnejšie vnímaná ako tomu bolo doteraz, 
a to tak politikmi, ako aj obyvateľmi. Predovšetkým problémy a efekty dlhodobého otepľovania, 
sucha a poveternostných extrémov  premietajúce sa do produkcie a tým aj cien potravín, jej súvis so 
zásobovaním energiami (napr. nedostatok vody vo vodných elektrárňach) sú čoraz citeľnejšie. 
Manažment energetiky mesta, zásobovania vodou, manažment zelene a verejných priestorov mesta, 
objektov vo vlastníctve mesta, to sú len niektoré z oblastí, na ktoré zmena klímy vplýva a kde je 
potrebné využiť nové prístupy a riešenia. 

Demografická zmena (rast mestskej populácie, starnutie obyvateľstva) predstavuje aj pre Trenčín 
vážny problém, v kontexte významných zmien vo vekovej štruktúre populácie, v počte migrujúcich 
obyvateľov do centra, v príchode migrantov zo zahraničia vyvolanom vojnovými konfliktmi vo svete 
a pod.  To všetko sa premieta v kvalitatívnej a kvantitatívnej zmene nárokov na verejné služby, 
voľnočasové aktivity, mobilitu obyvateľstva a pod.  

Globálna ekonomická transformácia (robotizácia, rozvoj vedomostne založenej ekonomiky)  vplýva 
na celé spektrum spoločenského a ekonomického života, počínajúc produkčnými sektormi - 
poľnohospodárstvo, priemysel, služby - cez voľnočasové aktivity, služby verejnej správy, až po posun 
od vládnutia k riadeniu. Vďaka koncentrácii ekonomických, sociálnych a kultúrnych aktivít v meste 
Trenčín predstavujú tieto zmeny potenciál pre rozvoj mesta a zároveň výzvu pre inovácie vo 
viacerých oblastiach mestskej politiky. Jeden z najpodstatnejších a najviditeľnejších megatrendov 
našej doby nielen v ekonomike ale v celej spoločnosti zahŕňajúcim tak premenu rôznych foriem 
informácií, ako aj integráciu technológií do nášho každodenného života je digitalizácia. 
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Digitalizácia a smart špecializácia. Digitalizácia znamená premenu modelov fungovania a riadenia 
ekonomiky a spoločnosti, dostupnosti služieb, urýchľuje procesy globalizácie, prispieva k oslabeniu 
priestorovej kvality a polohy ako lokalizačného faktora.  Digitalizácia zvyšujúca dostupnosť informácií 
a rýchlosť ich šírenia prináša aj viacero nebezpečenstiev od informačného preťaženia až po rýchle 
šírenie dezinformácií. Smart špecializácia, alebo aj inteligentná špecializácia je inovatívnou stratégiou 
pre regionálnu hospodársku transformáciu a v súčasnosti je aj kľúčovou súčasťou úsilia Európy 
pomôcť jej regiónom a dostať ich z recesie. Jej podstata spočíva v tom, že región si zvolí obmedzené 
množstvo priorít na základe svojich silných stránok a medzinárodnej špecializácie. Táto stratégia si 
vyžaduje, aby podporné a investičné opatrenia neboli roztrieštené a aby sa štrukturálne fondy 
sústredili na obmedzené množstvo priorít, ktoré majú najvyšší potenciál rozvoja. Rozvoj výskumných 
a inovačných stratégií na základe koncepcie inteligentnej špecializácie je od roku 2014 jedným 
z predpokladov prístupu k štrukturálnym fondom. Tento prístup pomôže regiónom rozpoznať ich 
skutočný inovačný potenciál a zamerať priemyselné štruktúry na rýchlo sa rozvíjajúce odvetvia 
a medzinárodné trhy. 

Ekonomická a kultúrna globalizácia v úzkom napojení na vedecký a technologický pokrok, ktorý sa 
stal hlavným globalizačným fenoménom svetovej ekonomiky zároveň s rýchlym vznikom nových 
trhov sa v súčasnosti konfrontuje s potrebou zabezpečenia odolnosti  regionálnej ekonomiky, 
posilnenia regionálnej a lokálnej identity a potrebou budovania efektívnej obehovej ekonomiky s 
minimálnymi transakčnými nákladmi. Produkčné reťazce, ktoré sa vyvíjali dlhodobo ako celosvetové  
stále viac tlačia na špecializáciu na konkrétne články v rámci reťazcov, čo však prináša vyššiu 
zraniteľnosť národných a regionálnych ekonomík. Obdobne ako mobilita kapitálu, mobilita ľudí, 
prístup k informáciám a rozvoj globálneho mediálneho priestoru prispieva ku kultúrnej globalizácii 
premietajúcej sa do spôsobu života obyvateľov, do kultúrnej ponuky, fyzického prostredia, v ktorom 
žijú, architektúry miest aj vidieckych sídiel, neraz bez reflexie špecifických kontextov jej vzniku 
a existencie. 

Napätosť disponibilných zdrojov. Napätosť medzi rastúcou spotrebou a limitovanosťou zdrojov vedie 
k potrebe poskytovať tovary a služby úplne novým spôsobom - efektívnejšie a udržateľnejšie zároveň. 
Trendy znižovania vypúšťania emisií uhlíka a znižovania spotreby materiálov v ekonomike budú viac 
zrejmé, keď mestá spotrebujú 75% svetových prírodných zdrojov, 80% svetovej energetickej ponuky 
a vyprodukujú približne 75% svetových emisií uhlíka. Nové riešenia budú reflektovať predovšetkým 
potreby bývania, mobility a potravín, ktoré reprezentujú mamutí podiel energetickej spotreby 
domácností. V podmienkach Slovenska je osobitne dôležité efektívne využitie všetkých verejných 
zdrojov a zvlášť disponibilných zdrojov EU na transformáciu a dobudovanie konkurencieschopnosti 
ekonomiky, keďže do budúcna nie je možné počítať s tak širokým použitím zdrojov EU. Nedostatok 
verejných financií v kontexte presadzovania princípov sociálneho štátu znamená predovšetkým 
potrebu transformovať systém verejných financií a jeho manažment na všetkých úrovniach s cieľom 
zabezpečenia efektívnosti, udržateľnosti systému za súčasného naplnenia princípov spravodlivosti 
v prístupe k verejným zdrojom a transparentnosti procesov rozhodovania o nich. Ak v prípade vojny 
na Ukrajine ide o výkyv dúfajme krátkodobý, dlhodobé zmeny ako je zmena klímy či vyčerpanosť 
prírodných zdrojov budú tlačiť na znižovanie vypúšťania emisií uhlíka a znižovania spotreby 
materiálov v ekonomike. Nové riešenia budú reflektovať predovšetkým potreby bývania, mobility a 
potravín, ktoré reprezentujú mamutí podiel energetickej spotreby domácností. 

Energetická transformácia sa v kontexte klimatickej zmeny a zároveň energetickej krízy stala 
akútnym problémom vyžadujúcim si okamžité riešenia. Zvýšenie nezávislosti o fosílnych palív 
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dodávaných zo zahraničia ako aj od cenotvorby na globálnom trhu spolu s obmedzením spotreby 
neovplyvňujúcom negatívne kvalitu života je jednou z najaktuálnejších výziev pre samosprávy.  
Pôvodné ciele ako je zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie produkcie energie z obnoviteľných 
zdrojov a dosiahnutie úspory energií sú podčiarknuté základným cieľom zabezpečenia dostatočných  
objemov dostupnej (aj cenovo) energie pre domácnosti, verejný sektor a jeho služby ale aj pre 
lokálnu a regionálnu ekonomiku . Energetická transformácia sa stala otázkou pre samosprávy 
a predpokladá realizáciu dlhodobých štrukturálnych zmien využívajúcich inovácie nielen 
v energetických systémoch, ale aj na strane spotreby od zvýšenia energetickej účinnosti až po 
inovácie v správaní spotrebiteľov.   

Transformácia mobility obyvateľstva, je aktuálne spojená nielen so zmenou modelu mobility 
založenej na vlastníctve auta umožňujúcom dostupnosť práce, služieb a voľnočasových aktivít 
a náhrade tohto modelu novým založeným na využití hromadnej dopravy a zdielaných automobiloch 
ale hlavne so zmenou modelu dostupnosti služieb a práce smerom k digitálnej dostupnosti, mobilite 
služieb a dopravnej dostupnosti založenej na pešej dostupnosti a dostupnosti ekologickými módmi 
hromadnej dopravy. 

Spoločenská transformácia znamená naprieč všetkými úrovňami od Európskej až po miestnu 
predovšetkým posilnenie občianskej spoločnosti, rozvoj priamej demokracie podčiarkujúc 
jedinečnosť každého jednotlivca, rešpektovanie rôznorodosti a potreby rozvoja a realizácie jeho 
špecifického potenciálu (sebarealizácie), ktorý je však konfrontovaný s nebezpečenstvami 
manipulácie verejnej mienky, populizmu, dezinformácie a extrémizmu. Na rozdiel od demokracií XX. 
storočia  spojených s funkcionalistickými prístupmi stredobodom pozornosti nie viac spriemerovaný 
človek ako štandard tvorby prostredia, ale individuálny jedinečný človek, užívateľ, spotrebiteľ a 
adresát politík. 

Geopolitické zmeny, bezpečnosť a globálne hrozby vrátane pandémie COVID19 sa stali veľkou 
výzvou aj pre slovenské mestá a regióny, či už vo vzťahu k potenciálnym hybridným útokom, 
terorizmom, globálnou zmenou klímy a s ňou spojenými katastrofickými meteorologickými javmi. 
Tieto gradujúce dôsledky po celom svete znamenajú nárast významu politík bezpečnosti, odolnosti 
ekonomík, odolnosti infraštrukturálnych systémov, kontroly verejného sektora nad kľúčovými 
odvetviami napr. energetikou, ale aj infraštruktúrou. Znamená to tiež tlak na energetickú efektívnosť, 
využitie domácich zdrojov, obnoviteľných zdrojov a celkovú transformáciu ekonomiky smerom 
k odolným regionálnym ekonomikám zhodnocujúcim územný kapitál a potenciály spolupráce v rámci 
EÚ.  

 

1.1.1 DEFINÍCIA SMART REGIÓNU A SMART OBCE/MESTA 

Zvládnutie aktuálnych problémov rozvoja mesta a efektívna reakcia na vyššie uvedené výzvy nie sú 
možné bez využitia inovácií a najmä synergie rôznych typov inovácií integrovaných na platforme 
smart konceptu v živote a rozvoji mesta. Tento prístup nie je v súčasnosti  už novým prístupom vo ani 
svete ani na Slovensku, hoci sa v SR ešte len začína s jeho implementáciou.  

Pojmy ako „smart city “, “smart village” (rozumné mesto, rozumná dedina ) sú bežne používanými 
termínmi pri rôznych príležitostiach, pričom však často dochádza k ich deformovanému či 
nesprávnemu výkladu a neraz priamo k jeho zámernému zneužívaniu na predovšetkým nekorektné 
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marketingové účely. Existujú však isté spoločné menovatele, ktoré umožnia vyhnúť sa takýmto 
skresleniam pojmu „smart,“ teda „rozumné“ mesto.   

Neraz je termín “smart” spájaný iba s technologickými aspektmi, hoci technológie predstavujú iba 
časť kvality „smart“. Technológie musia byť spájané predovšetkým s ľudskými potrebami, musia byť 
zároveň dostupné nielen ekonomicky a technologicky, ale aj sociálne, musia byť pochopiteľné - 
jednoducho použiteľné pre všetky sociálne skupiny obyvateľstva. Bez ohľadu na vyspelosť technológií 
môžu sa tieto stať skôr prekážkou, než hybnou silou, pokiaľ nie sú obyvatelia, podnikatelia, 
návštevníci schopní ich používať transparentným a pre všetkých prístupným spôsobom. Preto všetky 
„smart“ aktivity mesta musia mať na pamäti schopnosť technológií reagovať na špecifické výzvy 
a takisto schopnosť aj špecifických skupín obyvateľov využívať ich takými spôsobmi, ktoré vedú k ich 
vyššej kvalite života ako cieľovej kvalite rozumných miest a regiónov. 

Rozumné mesto funguje rozumne, ak  efektívne a udržateľne využíva a zhodnocuje všetky svoje 
zdroje (prírodné, finančné, ľudské, technologické, kreatívne, kultúrne) a zároveň, ako to bolo 
uvedené vyššie, aj potenciál pre spoluprácu a deľbu práce využívajúc špecifický potenciál všetkých 
sociálno-ekonomických partnerov svojho rozvoja. 

Dnes môžeme jednoznačne povedať, že koncept rozumného mestského  rozvoja ide nad rámec 
jednoduchej implementácie informačných a komunikačných technológií a ako aj iných vyspelých 
inovatívnych technológií podporujúcich lepšie využite zdrojov a minimalizáciu zaťaženia životného 
prostredia. Jeho hlavnou cieľovou funkciou je kvalita života obyvateľov, kvalita prostredia pre 
podnikateľov a spokojnosť návštevníkov. 

Koncept rozumného mestského rozvoja je predovšetkým konceptom integrujúcim rôzne politiky 
a aktivity  samospráv naprieč všetkými úrovňami (mestská časť, mesto, funkčné mestské územie, 
región), ale aj zainteresovaných subjektov, znamená interaktívnejšie, citlivejšie reakcie 
samosprávnych orgánov na problémy a výzvy. 

Prídavné meno „smart“ čiže „rozumný“ v spojení s mestským regionálnym rozvojom znamená tiež 
využívanie inovatívnych prístupov zameraných na riešenie čiastkových problémov obyvateľov, 
podnikateľov, návštevníkov v súčasnosti aj budúcnosti - vytváranie pozitívnej stopy namiesto 
minimalizácie negatívnej stopy zanechanej budúcim generáciám. Byť rozumným teda znamená 
prostredníctvom svojich rozvojových stratégií zabezpečiť súlad medzi cieľmi rozvoja a potrebami 
obyvateľov mesta a regiónu a reakcie založenej na skutočnom pochopení obsahu aktuálnych výziev 
(napríklad klimatickej zmeny).  

Aby bolo možné efektívne implementovať jednotlivé prvky konceptu smart rozvoja mesta, musí byť  
mestský rozvoj  musí byť vedený stratégiou, ktorá vychádza zo špecifík a jedinečnosti mesta a jeho 
zázemia vo vzájomnom prepojení, ktoré spolu tvoria jednotlivé stavebné kamene jeho rozvoja 
a prosperity. V odbornej terminológií, rovnako i na úrovni EU sa v tomto kontexte stretávame 
s pojmom rozumná špecializácia (smart specialisation) sledujúc 4 základné princípy rozumnej 
špecifikácie, ktorými sú: výber hlavných priorít a koncentrácie na ne, využitie svojich konkurenčných 
výhod, vodcovstvo v spolupráci s kľúčovými zainteresovanými skupinami a podpora spolupráce 
a klastrov. 
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1.1.2 DEFINÍCIA SMART KONCEPTU MESTSKÉHO ROZVOJA 

Definícia smart konceptu mestského a regionálneho rozvoja predložená v tomto výstupe projektu 
EVS je budovaná na báze najnovších poznatkov o všeobecnom koncepte smart a jeho aplikáciách 
v komunálnej sfére a tiež na skúsenostiach zo zahraničia, ktoré môžu slúžiť ako príklady najlepšej 
praxe.   

Na rozdiel od dominancie technologicky orientovaných prístupov uprednostňujeme pri definícii 
konceptu smart mestského rozvoja antropocentrický prístup s tým, čiže v popredí je jednoznačne 
kvalita života obyvateľov mesta Trenčín a využitie sociálneho (ľudského, kultúrneho, 
inštitucionálneho) kapitálu,  informačných a komunikačných technológií s cieľom reagovať na výzvy 
a riešiť problémy, ktorými žijú ich komunity, dosiahnuť ich udržateľný rozvoj a zvýšenie ich kvality 
života. 

Definícia cieľovej kvality rozvoja mesta Trenčín je definovaná jeho Programom hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja, preto tu prezentovaný smart koncept je chápaný viac ako nástroj a nie 
cieľ manažmentu rozvoja. 

Koncept smart mesta Trenčín s jeho regionálnym zázemím sleduje integráciu viacerých cieľov v 
kľúčových oblastiach ako sú spracované v tomto výstupe projektu, pričom spoločným menovateľom 
smart rozvoja vo všetkých oblastiach je rozumné využitie informačných a komunikačných technológií 
v ich rozvoji tak, aby dochádzalo k synergickým efektom medzi rôznymi odvetviami, t. j. napr. 
doprava, logistika, bezpečnosť, energetika, vodné a odpadové hospodárstvo, správa budov, a pod., 
s ohľadom na energetickú náročnosť a kvalitu života obyvateľov. 

Medzi kľúčové vlastnosti smart mesta Trenčín a jeho regiónu patria: 
• Progresívnosť regionálnej a komunálnych politík (politiky, ktoré zvažujú väzby na rôzne 

oblasti) v spojení s permanentným vzdelávaním a rozvojom zručností komunity (stále 
pozorovanie a prispôsobovanie sa na jeho základe). 

• Strategické riadenie a efektívne strategické intervencie (preukázanie ekonomických 
a mimoekonomických dopadov smart investícií na regionálnej a lokálnej úrovni) v spojení 
s intersektorálnymi kompetenciami (schopnosť prepájať v jednom riešení viacero 
sektorov/oblastí); 

• Silné líderstvo v spojení s občianskymi aktivitami (občianske iniciatívy, ktoré sú zdrojom 
zmeny) a efektívnou spoluprácou (v záujme dosiahnutia spoločných cieľov); 

• Rozumné financovanie (efektívnejšie financovanie daných priorít); 
• Adaptabilita a flexibilita v rámci strategicky riadeného rozvoja; 

Rozvoj smart (rozumného) inovatívne založeného mesta a jeho regiónu je poháňaný práve efektívnou 
komunikáciou, partnerstvom a spoluprácou kľúčových zainteresovaných a dotknutých subjektov 
a skupín (stakeholderov), ktorí majú rozličné úlohy, mieru zodpovednosti, kapacity, či motiváciu 
a môžu prichádzať s rôznymi podnetmi a aktivitami.   

Efektívnosť využitia ich vkladu do rozvoja je v rukách samosprávy, ktorá koordinuje a rámcuje 
priestor pre iniciatívy jednotlivých zainteresovaných subjektov v štruktúre nasledujúcej schémy  
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Obrázok: Štruktúra dotknutých subjektov pri tvorbe a implementáciu smart rozvoja smart mesta 
Trenčín a jeho regiónu 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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1.1.3 JADRO KONCEPTU SMART MESTSKÉHO A REGIONÁLNEHO ROZVOJA 

Jadro konceptu smart mestského a regionálneho rozvoja tvorí „smart“  trojuholník troch pilierov, ako 
to ukazuje nasledujúci obrázok. 

Obrázok 1 Smart trojuholník konceptu smart mestského a regionálneho rozvoja mesta Trenčín 
a jeho zázemia 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (Finka, 2019) 

V rámci tohto trojuholníka prebieha proces zmien – inovácií smerujúcich na zlepšenie kvality života 
obyvateľov mesta a jeho regiónu prepájajúc 

• danosti prostredia a rozumné/smart využívanie zdrojov mesta a jeho regionálneho zázemia, 
• potenciál rozumnej/smart lokálnej a regionálnej ekonomiky zabezpečujúcej prosperitou, 
• participáciu rozumnej/smart komunity na rozvoji. 

1.1.4 KVALITA ŽIVOTA  

Kvalita života je definovaná široko (Finka, a iní, 2016), čo sa odráža aj v škále jej ukazovateľov a ich 
variantnosti. Napriek rôznorodosti názorov na definíciu a ukazovatele kvality života je možné 
definovať súbor aspektov kvality života reprezentujúci tak tvrdé ako aj mäkké faktory.  

• Zdravý život v zdravej komunite (podporujúca, komunikatívna, tolerantná, nezaujatá, 
dynamická, inkluzívna spoločnosť); 

• Pocit bezpečia - týkajúci sa prostredia, vykonávania fyzických aktivít v ňom (napr. pri 
prechádzke, bicyklovaní) a pobytu v spoločnosti; 

• Sloboda rozhodovania a pohybu; 
• Možnosť sebarealizácie (kreatívnej, inovatívnej, profesionálnej); 
• Dostatok pozitívnych podnetov a motivácie; 
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• Estetická stránka životného prostredia;  
• Vhodné možnosti bývania, voľnočasových aktivít (umenie, kultúra), práce; 
• Efektívna realizácia aktivít bývania; 
• Možnosť bývania v otvorenom, prívetivom prostredí bez akýchkoľvek predsudkov; prostredie 

zbavené zaujatosti; prostredie zábavy a pohody;  
• Miesto pre vzdelanie a zdieľanie; 
• Spoločnosť podporujúca začlenenie a integráciu každého jedinca resp. skupiny obyvateľov do 

spoločenského celku na území; 

ROZUMNÉ VYUŽÍVANIE ZDROJOV – PROSTREDIE 

Rozumné využívanie zdrojov je kľúčovou oblasťou smart konceptu reflektujúcou napätosť zdrojov 
a výzvy vyplývajúce z demografického vývoja. Medzi hlavné oblasti, do ktorých sú smerované  
inovácie / zmeny vzťahujúce sa k rozumnému využívaniu zdrojov sú: 

Vo vzťahu k technickým a technologickým inováciám predovšetkým: 
• Integrovaný systém zberu, správy a prístupnosti dát; 
• Rozumný dopravný systém; 
• Rozumná infraštruktúra efektívne využívajúca miestne a regionálne zdroje zameraná na 

využívanie obnoviteľných zdrojov; 
• Rozumné služby pre občanov a podnikateľov podporujúce ich kreativitu, vysokú pridanú 

hodnotu ich produktov a využívanie miestneho územného kapitálu; 
• Rozumná kultúrna infraštruktúra (využívanie miestnych kultúrnych zdrojov); 
• Stratégia na znižovanie počtu a intenzity tepelných ostrovov v meste z anglického Heat islands 

- územia v mestskej štruktúre, ktoré trpia v letných mesiacoch problémom 
prehrievania/nárastu teploty prostredia. 

Vo vzťahu ku inováciám v správaní a fungovaní spoločnosti (behaviorálnym inováciám) ide najmä 
o oblasti: 

• Nová kultúra interkomunálnej a regionálnej spolupráce a dôvera medzi zainteresovanými 
subjektmi a stranami; 

• Nová inštitucionálna kultúra magistrátu a regionálnej samosprávy vrátane spôsobu 
komunikácie s občanmi a ďalšími zainteresovanými subjektmi a stranami; 

• Nový prístup k odpadom ako cennému zdroju zdrojov. 

Vo vzťahu k inštitucionálnym inováciám so obzvlášť dôležité oblasti: 
• Nové inštitucionalizované siete spolupráce v meste a jeho regióne; 
• Nové integratívne plánovacie dokumenty pre rozvoj mesta integrujúce sektorové politiky 

mesta založené na novej filozofii rozumného rozvoja mesta; 

Vo vzťahu k inováciám zameraným na mesto/región ako produkt sú relevantné predovšetkým 
nasledujúce oblasti:  

• Mesto a jeho región ako „smart“ produkt cestovného ruchu zhodnocujúca miestny 
a regionálny územný kapitál; 

• Rozumné prostredie pre bývanie využívajúce a zhodnocujúce miestny a regionálny územný 
kapitál; 

• Nové ekosystémové služby poskytované rozvinutými mestskými ekosystémami s vysokou 
pridanou hodnotou; 

• Budovanie značky mesta a regiónu. 
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ROZUMNÁ EKONOMIKA – PROSPERITA 

V ekonomike mesta a regiónu sa produkujú zdroje pre zabezpečenie kvality života, preto je tento 
pilier zvlášť dôležitý pre ich smart rozvoj a jeho hybné sily – inovácie, ktoré sa sústreďujú do 
nasledovných oblastí: 

Vo vzťahu k technickým a technologickým inováciám predovšetkým: 
• Rozumná verejná podnikateľská infraštruktúra / technická a sociálna infraštruktúra 

podporujúca podnikateľské aktivity v meste. 

Vo vzťahu ku inováciám v správaní a fungovaní spoločnosti (behaviorálnym inováciám) ide najmä 
o oblasti: 

• Spoločný vývoj hlavných ekonomických politík, stratégií, opatrení a rozhodnutí so 
zainteresovanými subjektmi. 

Vo vzťahu k inštitucionálnym inováciám so obzvlášť dôležité oblasti: 
• Hospodárska politika mesta podporujúca inovácie v podnikaní, kultúre; 
• Klaster mestskej kreatívnej ekonomiky a kultúrneho a kreatívneho priemyslu; 

Vo vzťahu k inováciám zameraným na mesto/región ako produkt sú relevantné predovšetkým 
nasledujúce oblasti:  

• Nové produkty založené na inováciách v ekonomike, ktoré sú konkurencieschopné, 
zhodnocujúce miestny a regionálny územný kapitál (prírodný, ľudský, inštitucionálny, 
finančný,...). 

ROZUMNÉ KOMUNITY – PARTICIPÁCIA 

Účasť rôznych subjektov rozvoja na správe vecí verejných, ich aktivita v rozvojových projektoch je 
kľúčová pre smart rozvoj osobitne na komunálnej úrovni. Komunita obyvateľov, podnikateľov 
a návštevníkov mesta a ich kvalita života sú cieľom stratégií smart rozvoja a zároveň ich participácia 
je predpokladom úspešnosti ich implementácie. Komunity samé sú objektom premien – inovácií, , 
ktoré sa sústreďujú do nasledovných oblastí: 

Vo vzťahu k technickým a technologickým inováciám predovšetkým: 
• Technologická platforma na participáciu občanov a ďalších zainteresovaných strán 

a subjektov; 

Vo vzťahu ku inováciám v správaní a fungovaní spoločnosti (behaviorálnym inováciám) ide najmä 
o oblasti: 

• Zmena prístupu orgánov správy mesta ku verejnej participácii smerom k transparentnosti 
a efektívnemu využívaniu poznatkov a zručností občanov a ďalších zainteresovaných strán 
a subjektov v meste; 

• Zmena správania sa v súvislosti s rozdelením individuálnych dopravných aktivít – modal split. 

Vo vzťahu k inštitucionálnym inováciám sú obzvlášť dôležité oblasti: 
• Inštitucionálna platforma pre spoločné štruktúry riadenia spájajúca mestá-dvojičky, spoločne 

riešiaca otázky ich rozvoja prostredníctvom transparentných procesov. 

Vo vzťahu k inováciám zameraným na mesto/región ako produkt sú relevantné predovšetkým 
nasledujúce oblasti:  

• Nová kvalita rozumnej samo učiacej sa a otvorenej komunity 
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Vypracovanie stratégie smart rozvoja a jeho implementácia vyžaduje zahrnutie všetkých 
relevantných zainteresovaných subjektov s ich individuálnymi stratégiami, záujmami a kapacitami.  

Preto súčasťou stratégie musí byť aj návrh inštitucionalizácie a fungovania vhodných komunikačných 
štruktúr a štruktúr spolupráce naprieč všetkými hierarchickými úrovňami štruktúr spravovania mesta, 
od mestských štvrtí, cez mestské časti, mesto až po regionálnu úroveň s osobitnou pozornosťou vo 
vzťahu medzi mestom a jeho zázemím. Reflexia politík na celoštátnej úrovni a EU patrí ku princípom 
tvorby a implementácie tohto Konceptu.  

Stratégie smart rozvoja musí reflektovať a zároveň následne musí byť premietnutá do všetkých 
sektorálnych mestských politík. Táto integrácia je viac ako len sumár spoločných prvkov, alebo 
väzieb, je o synergických efektoch jednotlivých kľúčových strategických cieľov, pričom dôležitú úlohu 
v tejto integrácií hrá politika územného rozvoja ako platforma pre koordináciu a harmonizáciu 
všetkých priestorovo relevantných politík.  

Flexibilita a otvorenosť sú hlavnými znakmi každej smart/rozumnej stratégie a konceptu. Reflexia 
dynamicky sa meniacich potrieb, rámcov a podmienok formou vhodných adaptačných zmien 
odrážajúci rôznorodé záujmy v meste je prirodzenou súčasťou konceptu.  

Pre implementáciu stratégie smart rozvoja mesta a jeho regiónu je dôležité jeho premietnutie do 
základných dokumentov regionálneho rozvoja a to Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja mesta a Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, ktorý 
sa spracúva ako Integrovaná územná stratégia rozvoja obsahujúcich jasne definovanú 
implementačnú mapu preväzujúcu definované kľúčové strategické ciele s veľmi konkrétnymi 
aktivitami/projektmi v štruktúre sledujúcej rozdelenie zodpovednosti v meste vrátane 
akcií/aktivít/opatrení obsiahnutých vo vyššie uvedených strategických dokumentoch podčiarkujúc  
interakcie všetkých aktivít v meste. 

Hlavné piliere takejto implementačnej mapy sa opierajú o: 
• Harmonizáciu politických cieľov a plánovaných, resp. nových aktivít alebo opatrení 
• Inklúziu, participáciu a efektívnu spoluprácu všetkých hráčov rozvoja 
• Kontinuitu realizovaných, plánovaných a implementovaných opatrení a aktivít 
• Prioritizáciu efektívnych investícií pred spotrebou a to osobitne do kapitálu (ľudského, 

prírodného alebo finančného) 
• Inovatívnosť prístupov pri voľbe nástrojov, opatrení a celej agendy smart city 

Navyše implementačná mapa kategorizuje systémové (tzv. flagship), sektorové a prierezové 
opatrenia. Dôležitou časťou implementačnej mapy je definícia nositeľov aktivít, dotknutých skupín 
s jasne definovanými profitujúcimi a neprofitujúcimi subjektami z realizácie aktivít, ako aj 
harmonizácia načasovania a tvorba logických väzieb jednotlivých aktivít (investícií či iných opatrení), 
s osobitným zreteľom na synergie, možnosť využitia vhodnej kombinácie disponibilných zdrojov. 
Logickou časťou implementačnej mapy je identifikácia míľnikov, definujúcich časové úseky pre 
jednotlivé aktivity, začiatky a konce realizácie aktivít a časové body dosiahnutia cieľov, ako bázu pre 
motivovanie a kritické hodnotenie postupu implementácie celej smart city agendy. 
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OBLASŤ 2 SMART INOVATÍVNA SPRÁVA 
(prof. Ing. Anna Vaňová, PhD., Mgr. Igor Wzoš) 

Oblasť: Smart vládnutie – Sociálne/Mobilné/Analytické/Rozumné/Technické+Tradičné 

2.1 IDENTIFIKÁCIA POTRIEB, IMPULZOV A VÝZIEV  

2.1.1 ANALÝZA NADRADENÝCH STRATÉGIÍ A POLITÍK NA EURÓPSKEJ, 
NÁRODNEJ A REGIONÁLNEJ ÚROVNI, VRÁTANE KRITICKÉHO 
ZHODNOTENIA, POKRÝVAJÚCE SLEDOVANÚ OBLASŤ EXPERTÍZY 

Tabuľka 1 Prehľad stratégií a politík EU 

Strategický 
dokument 

Obsah vo vzťahu k SG 
Nadväzujúce materiály Konkrétne opatrenia k SG 

Digitálna 
stratégia 
Európskej 
Komisie, 2018 

Biela kniha o umelej inteligencii 
Európska stratégia pre dáta - 
vytvoriť európsky dátový priestor,  
 

Podpora 
• rozvoja technologických systémov,  
• novej generácie infraštruktúr, 
• predpisu o digitálnych službách,  
• preskúmanie nariadenia eIDAS 

(electronic IDentification, Authentication and 
trust Services) v záujme zabezpečenia 
elektronickej totožnosti, aby ľudia mali kontrolu 
nad údajmi, ktoré poskytujú online 

Východiskový 
návrh priorít 
pre politiku 
súdržnosti pre 
členské krajiny 

strategický dokument, ktorý 
umožňuje krajinám čerpať 
finančné prostriedky EÚ podľa 
stanovených priorít 

 

Východiskový 
návrh priorít 
pre Slovensko 
2021 - 2027 

Podpora budovania inteligentných 
miest 
Predpoklad realizácie projektov 
v oblasti SG 
chýbajú konkrétne opatrenia 
v oblasti  
nástroje nie sú kompletné 

• 1. cieľ „Inteligentnejšia Európa“ - podpora 
výskumu a vývoja, podporu digitalizácie pre 
občanov, podniky a samosprávy,  

• podporu budovania inteligentných samospráv 
a regiónov,  

• podpora rozvoja umelej inteligencie,  
• modernizácie poskytovania verejných služieb,  
• podpora rastu a konkurencieschopnosti 

podnikov, 
• rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, 

priemyselnú transformáciu a podnikanie – 
ľudské zdroje pre inovatívne Slovensko a EÚ 

Európa 2030  • zásada subsidiarity - rozhodnutia prijímať na čo 
najúčinnejšej úrovni a čo najbližšie k občanovi, 

• legitímnosť a pružnosť - potrebné na riešenie 
výziev vyplývajúcich z globalizácie v digitálnej, 
vzájomne prepojenej, sieťovo orientovanej 
a otvorenej spoločnosti pre posilnenie 
európskeho politického občianstva, 

• elektronická správa - pre lepšiu transparentnosť 
systematickejšie využívanie digitálnych zdrojov,  

• podpora väčšej európskej participatívnej 
demokracie - priebežná konzultácia s občianskou 
spoločnosťou o legislatívnom procese 
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Strategický 
dokument 

Obsah vo vzťahu k SG 
Nadväzujúce materiály Konkrétne opatrenia k SG 

• otvorenosť, efektivita, inklúzia prostredníctvom 
elektronických verejných služieb pre všetkých 
občanov a podnikateľov 

občania a podnikatelia nebudú musieť žiadnemu 
úradu v EÚ oznamovať tú istú skutočnosť dvakrát 

Európsky fond 
region. rozvoja 

• inovácie, výskum 
• digitálna agenda 

 

Stratégia 
inteligentnej 
špecializácie 
SR - 
Poznatkami 
k prosperite - 
Stratégia 
výskumu 
a inovácií pre 
inteligentnú 
špecializáciu 
SR 

• potreba vývoja technológií 
s iniciatívou na občanov 

 

Stratégia 
digitálnej 
transformácie 
Slovenska 
2030 

Oblasť digitalizácie na úrovni SR 
bližšie špecifikuje akčný plán 
digitálnej transformácie Slovenska 
na roky 2019–2022 
• rovnováha na uspokojenie 

potrieb a priorít nového 
usporiadania piatich oblastí, 
ktoré prejdú zásadnou 
digitálnou transformáciou: 
hospodárstvo; spoločnosť 
a vzdelávanie; verejná správa; 
rozvoj územia; veda, výskum 
a inovácie. 

• eGovernment - online 
platforma poskytujúca 
otvorené aplikačné rozhrania 
pre inovatívne riešenia 
podnikateľov, ktoré budú slúžiť 
občanom a podnikateľom.  

• digitálna transformácia 
verejnej správy vytvorí dopyt 
po mnohých riešeniach 
s pridanou hodnotou, čo 
umožní uspieť inovatívnym 
podnikom na trhu. 

• Zmodernizovanie procesu tvorby strategického 
a územného plánovania a riadenia samospráv 
s využitím moderných nástrojov a digitálnych 
technológií;  

• participatívne rozhodovanie a online demokracia 
na miestnej úrovni;  

• zlepšenie komunikácie a zintenzívnenie 
spolupráce medzi štátnym, občianskym, 
akademickým a súkromným sektorom formou 
pravidelných tematických stretnutí 
a komunikácie na online tematických 
nástenkách;  

• vytváranie národných projektov a promovanie 
medzinárodných iniciatív pre tvorbu 
inteligentných regiónov, miest a obcí – Smart 
City. 

• dôraz na súčasné inovatívne technológie (umelá 
inteligencia, internet vecí, technológia 5G, veľké 
dáta a analytické spracovanie dát, blockchain, 
super-výkonné počítače), - občan, by mal mať 
jednoduchší a kvalitnejší každodenný život na 
pracovisku a v súkromí,  

• občan-podnikateľ - znížiť administratívne 
bremeno a podporiť ho primeranými stimulmi.  

Európa 2020,  
Národná 
stratégia 
trvalo 
udržateľného 
rozvoja 

 • Akékoľvek plánovanie alebo využívanie nástrojov 
by bolo možné realizovať prostredníctvom 
občianskej participácie realizovanej 
prostredníctvom inteligentnej samosprávy 
a viedlo by zároveň k transparentným 
rozhodovacím procesom 

Národná 
stratégia 
regionálneho 
rozvoja 

digitálna transformácie cez 
nevyhnutnú telekomunikačnú 
infraštruktúru ovplyvnenú 
rozvojom mobilnej komunikácie 
a vysokorýchlostným internetom.  

• relatívna zaostalosť SR a jej regiónov vo 
využívaní informačných a komunikačných 
technológii spôsobená  
o nedostatočnou infraštruktúrou v niektorých 

regiónoch, 
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Strategický 
dokument 

Obsah vo vzťahu k SG 
Nadväzujúce materiály Konkrétne opatrenia k SG 

 o vysoké ceny internetu vo vzťahu k priemerným 
príjmom obyvateľstva, 

o nedôvera a nedostatočné skúseností určitých 
skupín obyvateľstva, 

o absencia relevantného obsahu a elektronicky 
poskytovaných verejných služieb, 

o regionálne diferencovaná vybavenosť 
domácností počítačom a pripojením na 
internet (v závislosti od príjmov domácností, 
vzdelanostnej úrovne a celkovej schopnosti 
členov domácnosti adaptovať sa na zmeny 
technológií a na ich využívanie). 

Koncepcia 
mestského 
rozvoja SR do 
roku 2030 

  

Programové 
vyhlásenie 
vlády na 
obdobie rokov 
2020 – 2024  

Reforma verejnej správy • príprava stratégie prechodu Slovenska k „Smart 
Country“  

• pre všetkých rovnaké šance,  
• jednoduchý prístup k informáciám a službám 

pomocou digitálnych technológií, 
• efektívne a inteligentne fungujúca VS 

a komunikácia 
• podpora rozvoja digitálnych služieb, vhodný 

legislatívny rámec,  
• kvalitatívna zmena fungovania verejnej správy na 

princípoch digitalizácie, 
• rast kvality štátnych elektronických služieb,  
• identifikácia mobilným ID  
• jednoduché užívateľské prostredie pre rôzne 

zručných užívateľov podporujúce dobrú 
orientáciu v rôznych službách štátu podľa 
životných situácií používateľa.  

Vízia 
a stratégia 
rozvoja SR do 
roku 2030 – 
(Slovensko 
2030) 

Kvalitný život pre všetkých  • Viacúrovňové riadenie bližšie k občanom, 
zaoberajúci sa efektívnejšou občianskou 
participáciou, 

• princípy otvoreného vládnutia, partnerstva, 
transparentnosti  

• participácia zástupcov všetkých aktérov rozvoja 
(štátna správa a samospráva, podnikatelia, 
akademická sféra, občianska spoločnosť). 

• moderné formy občianskej participácie pri 
príprave a tvorbe strategických dokumentov 
spolu s transparentným monitoringom, 
systémom flexibilnej a pohotovej reakcie 
s dôrazom na spätnú väzbu od občanov,  

 Integrovaný rozvojový program • previazanosť a prispôsobenie verejných služieb 
a politík potrebám konkrétneho človeka,  

• uplatňovanie princípov otvoreného vládnutia,  
• nezávislosť a profesionalita výkonu verejnej 

správy  
• podpora vzdelávania smerujúceho k aktívnemu 

občianstvu (podpora kritického myslenia 
a digitálnej gramotnosti)  
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Strategický 
dokument 

Obsah vo vzťahu k SG 
Nadväzujúce materiály Konkrétne opatrenia k SG 

• podpora dobrovoľníctva;  
• proaktívne zapájanie zraniteľných 

a marginalizovaných skupín do verejnej diskusie 
a participácie v kľúčových politikách a procesoch 

• viacúrovňové riadenie bližšie k občanom - 
posilniť integrovaný územný manažment, tým 
že sa vytvoria efektívne územné štruktúry 
verejnej správy, ktoré budú čo najbližšie 
k občanovi 

Moderné 
a úspešné SR 

 Reforma samospráv 
• SR zaostáva v tvorbe a implementácii politík 

založených na dôkazoch – potreba open 
governemetn data 

• kvalitné ľudské zdroje 
• dátová analytika – dobudovanie štátnych 

analytických a implementačných jednotiek 
digitalizácia VS 

Regionálna 
integrovaná 
územná 
stratégia - 
RIUS 

 chýba SG 

PHSR TSK 
2013–2023 

 • nie je špecifikovaná SG 
• vízia je v súlade s končiacim plánovacím 

obdobím 
• čiastočne opatrenia na úrovni SG 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe analyzovaných dokumentov z príslušných www 

2.1.2 ANALÝZA EXISTUJÚCICH POLITÍK A STRATÉGIÍ MESTA TRENČÍN, 
VRÁTANE KRITICKÉHO ZHODNOTENIA, POKRÝVAJÚCE SLEDOVANÚ 
OBLASŤ EXPERTÍZY 

Tabuľka 2 Prehľad stratégií a politík kraj, mesto 

PHSR mesta TN 
2016-2022 
s výhľadom do 
2040 
(pripravuje sa 
aktualizácia 
od r.2022) 

Multigeneračné, kreatívne a otvorené 
mesto, využívajúce aktívne svoj špecifický 
prírodný, sociálny, ekonomický, kultúrny 
a urbanistický potenciál pre kvalitu života 
svojich obyvateľov a udržateľný rozvoj 
ekonomiky.“ (PHSR, 2016–2022, s. 72) 
primárne využívanie miestnych potenciálov 
mesta Trenčín; 
integrácia, aktivizácia a participácia 
miestnych komunít; 
územné partnerstvo; 
otvorená komunikácia; 
zdieľanie zodpovednosti a benefitov; 
reflexia mesta na politiky štátu a vyššieho 
územného celku (PHSR, 2016). 

Cieľ „Komunity a governance“: 
participácia,  
• dieľanie zodpovednosti, benefitov,  
• smart governance, 
• bezpečnosť.  

Komunitný plán 
TN  
(pripravuje sa 

 Čiastočne participácia 
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aktualizácia 
od r.2022) 
Stratégia 
adaptability 
mesta Trenčín na 
klimatické zmeny   
(v čase 
spracovania tejto 
kapitoly 
v procese SEA) 

Koncepčný strategický dokument 
s ambíciou zahrnúť „nadčasové riešenia 
v oblasti environmentálnej, ekologickej, 
sociálnej i ekonomickej na elimináciu 
negatívnych vplyvov klimatických zmien 
s využitím ich pozitívnych účinkov 
a podporiť udržateľný urbanizmus 
i udržateľný rozvoj mesta Trenčín.“  

4 špecifické ciele : 
•  Zvyšovanie retenčnej schopnosti 

územia  
• Znižovanie zaťaženia územia najmä 

emisiami a imisiami a skleníkovými 
vplyvmi  

• Udržanie kvality sídelného 
prostredia s dôrazom na tvorbu 
zelenej infraštruktúry 

• Zdravie obyvateľstva 
 

Plán udržateľnej 
mobility mesta 
Trenčín 

 Ciele PUM: 
• Kvalitnejší život – dopravný systém 

so znížením emisií, hluku a iných 
škodlivých látok z motorovej 
dopravy, ktoré majú vplyv na zdravie 
obyvateľov a životné prostredie 

• Rýchlejšia doprava – zlepšenie 
organizácie dopravy a vnútorného 
prepojenie jednotlivých druhov 
dopravy, odstráni úzke hrdlá, čím 
zvýši plynulosť dopravy a skráti 
cestovný čas 

• Upokojená doprava – obmedzenie 
tranzitnej dopravy, zníženie intenzity 
a upokojenie cestnej dopravy 

• Zelená doprava – podpora trvalo 
udržateľných foriem dopravy 

• Lepšia dostupnosť – zlepšenie 
dopravnej dostupnosti v meste 
a širšom okolí 

• Vyššia bezpečnosť v doprave  
Regionálna 
integrovaná 
územná stratégia 
RIUS 

TSK a mesto TN Riadiaci orgán pre IROP zriadil radu 
Partnerstva pre RIÚS Trenčianskeho 
kraja a integrovanú územnú stratégiu 
mestskej oblasti. 

PHSR a IÚS TSK 
2021 -2027 

TSK a mesto TN Na základe zadania a v súlade s platnou 
metodikou je PHSR TSK spracovaný aj 
ako Integrovaná územná stratégia (IÚS) 
územia a reflektuje špecifiká 
jednotlivých strategicko-plánovacích 
regiónov (SPR) ako aj území 
udržateľného mestského rozvoja (UMR), 
medzi inými aj UMR Trenčín. 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe analyzovaných dokumentov z príslušných www 

2.1.3 ANALÝZA ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV, VRÁTANE KRITICKÉHO 
ZHODNOTENIA, V OBLASTI SLEDOVANEJ EXPERTÍZOU 

Podkladom pre spracovanie tejto časti je predovšetkým PHSR mesta Trenčín, konzultácie v rámci 
workshopu na MU v Trenčíne, www. Stránka mesta Trenčín a ďalšie internetové zdroje. 
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Podľa PHSR by malo byť mesto Trenčín lídrom regiónu a najatraktívnejšie z krajských miest z pohľadu 
kvality života, podmienok pre rozvoj vedomostne založenej ekonomiky, bývania a príležitostí pre 
mladých ľudí i seniorov, podnikania a mestského turizmu.  

  
Obrázok 1 Základné piliere rozvoja mesta Trenčín 

Prameň: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 (s 
reflexiou jeho prebiehajúcej navrhovanej aktualizácie od r.2022) 

MESTO VYTVORILO V DOKUMENTE PHSR PROGRAMY PODPORY: 

A. rozvoja komunít a aktivizácie obyvateľov mesta 
• komunikačná platforma a integrovaný systém „Trenčín si Ty“ (starostlivosť o občana 

a aktivizácia občanov), 
• program „Made in Trenčín“ - podnikateľský hub pre prezentáciu aktivít a produktov „Made in 

Trenčín“ - s dôrazom na excelentnosť, kreativitu, podporu talentu, využívanie lokálnych 
zdrojov a príspevky k budovaniu povedomia o rozvoji mesta Trenčín. Program obsahuje 
finančné, ale i iné podporné nástroje. 

• komunity vo verejnom sektore 

B. rozvoja elektronických služieb 
C. využívania technológií pri riadení mesta 
D. využívania technológií pri zabezpečovaní bezpečnosti 

REALIZOVANÉ PROJEKTY: 

1. v Trenčíne sú v súčasnosti dve coworkingové centrá – Fleck (vzniklo v roku 2019) a Facility 
System Hub. 

2. plánuje sa priestor a podmienky pre komunitné aktivity na nábreží, vrátane aktivity vybraných 
komunít, zatiaľ sa zrealizoval priestor - skatepark, dopravné ihrisko, klubovňa, nezrealizované sú 
divadelná scéna, mólo, wi-fi pavilón. 

3. v meste funguje verejné wi-fi, - nie celoplošne, 
4. elektronické služby  

• vybavovanie parkovacích kariet, 
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• možnosť online zakúpenia si dopravnej karty na mestskú hromadnú dopravu, 

5. zavádzanie technológií do riadenia mesta, 
6. postupné budovanie integrovaného systému bezpečnosti obyvateľov v spolupráci s kľúčovými 

zložkami 112, Mestskej polície, Mestského úradu a komunít, 
7. mobilná aplikácia „pomáham chrániť“ - projekt policajného zboru SR spustený v máji 2020 len 

v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
8. webová stránka mesta poskytuje otvorené technologické riešenie portálu (tzn. open source), bez 

licenčnej závislosti umožňuje pružne reagovať, oficiálna stránka mesta Trenčín je moderná, 
modulárna, prehľadná a logicky členená s prihliadnutím na rôznorodosť návštevníkov a ich 
požiadaviek (cena ZlatýErb.sk),  

9. sociálne siete 

• Facebook – informácie o aktivitách mesta 
• Facebooková stránka Trenčiansky terajšok, ako forma aktualít z mesta Trenčín 
• YouTube - záznamy z verejných diskusií alebo naživo vysiela prenos z Mestského 

zastupiteľstva 

10. verejné diskusie/ verejné vypočutia/mítingy  

• samospráva zadefinuje problémy ktoré je potrebné riešiť, pripraví na dané problémy aj 
alternatívne riešenia, ku ktorým majú občania možnosť sa vyjadriť a navrhnúť aj ďalšie 
riešenia. Samospráva zosumarizuje získané riešenia zo strany obyvateľov, prehodnotí ich 
a prijme zodpovedné rozhodnutie pre uspokojenie obyvateľov.  

11. noviny INFO Trenčín – mesačník 

• časopis „Trenčín 21“, na ktorom sa podieľajú aj obyvatelia mesta  

12. elektronická úradná tabuľa a schránka 

• zverejnená na oficiálnej stránke mesta Trenčín v časti samosprávy 
• verejná elektronická schránka, prostredníctvom ktorej môžu obyvatelia komunikovať 

elektronicky s mestom, ale s mestom občania môžu komunikovať aj prostredníctvom 
ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk. 

13. elektronická pošta - všetky emailové adresy pracovníkov útvarov a oddelení MU sú zverejnené 
na oficiálnej webovej stránke mesta Trenčín. 

14. elektronický územný plán - komplexný systém, ktorý riadi dopravnú a technickú 
infraštruktúru, prvky vytvárajúce prírodné zložky životného prostredia, rozvoj a investičnú 
činnosť na území mesta. Hlavnou výhodou elektronického územného plánu je možnosť 
jednoduchej online dostupnosti pre poskytovanie informácií v občianskej, investorskej 
a odbornej sfére. Územný plán mesta je aj jednou z podmienok získania finančnej podpory na 
rozvojové procesy a poskytuje isté záruky pre investičné činnosti.  

15. platforma zapojsa.trencin.sk - občania môžu prispievať svojimi návrhmi pri riešení projektov, 
ktoré predkladá samospráva mesta Trenčín v súvislosti s rozvojom mesta Trenčín 

16. Klientske centrum  
17. otvorené dvere u primátora 

• otvorené takmer každý deň, s výnimkou kedy je pracovne mimo mesta. 

18. Platforma Trenčín-Európske hlavné mesto kultúry 2026 / www.trencin2026.sk 
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2.1.4 IDENTIFIKOVANIE POTRIEB, IMPULZOV A VÝZIEV VRÁTANE ICH 
CHARAKTERISTIKY 

Tabuľka 3 Potreby, impulzy, výzvy 

Potreba Impulz Výzva 

Efektívnosť  vnútorné zlepšenie efektívnosti 
riadenia, pracovné zaťaženie, 
činnosti a procesy vo verejnej 
organizácii 

zlepšenie efektívnosti služieb 

vytváranie a poskytovanie verejných služieb 
občanom 

Účinnosť  zlepšenie internej riadiacej 
účinnosti 

kvalita vnútorného riadenia 
v štátnych organizáciách.  

zlepšenie efektívnosti služieb 

nárast kvality služieb, ktoré sú poskytované 
občanom prostredníctvom vylepšenej 
komunikácie a vzájomného pôsobenia 
s nimi  

Transparentnosť  zlepšenie transparentnosti vo 
vnútri riadenia  

transparentnosť v rôznych 
procesoch prostredníctvom 
zdieľania informácií 
a integráciou naprieč vládnymi 
organizáciami  

zlepšenie vonkajšej transparentnosti  

prístup k informáciám a rozhodovacím 
procesom, ktoré súvisia s poskytovaním 
a dodávaním služieb  

Spolupráca  vnútorná spolupráca  

vylepšenie spolupráce medzi 
agentúrami alebo oddeleniami 
v rámci vlády 

externá spolupráca  

medzi vládnymi, súkromnými 
a mimovládnymi organizáciami 

Zdroj: vlastné spracovanie 

2.1.5 MOŽNÉ REAKCIE A PRÍSTUPY S DÔRAZOM NA SMART 

Bez silného manažmentu, ktorý má víziu a stratégiu rozvoja inteligentného vládnutia nie je možné 
uskutočňovať zmeny. 

Podmienkou realizácie SG je budovanie inteligentnej infraštruktúry. Pri rekonštrukciách a rozširovaní 
prvkov infraštruktúry na území mesta sa integrujú technologické a iné prvky kombinujúce viaceré 
elektronické i mechanické funkcionality, čím sa zvyšuje efektivita zariadení a rozširujú sa aj ich 
funkcie pre obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mesta. Pomocou nej je tiež možné 
optimalizovať procesy na úrade a pod.  

V otvorenej spoločnosti, s prístupom k dátam je potrebné zabezpečiť bezpečnosť osôb, údajov 
a informácií, aby nedošlo k poškodeniu práv. 

Nevyhnutným predpokladom zmeny je digitálna transformácia, ktorá vytvára priestor pre 
modernizáciu, zjednodušenie a optimalizáciu procesov v samospráve. 

Využívanie výhod elektronického občianstva zlepšuje konektivitu, umožňuje prehľadnú participáciu 
a podporuje transparentnosť. 
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Transparentnosť procesov a dát je predpokladom pre aktívne zapojenie verejnosti do riadenia 
mesta, optimalizáciu výkonov samosprávy, zvyšovanie dôvery a pod. 

Angažovanosť občanov je nevyhnutným predpokladom zabezpečenia inteligentného vládnutia. 
Okrem občanov je potrebné angažovať podnikateľov, štátnu správu, regionálnu samosprávu, vysoké 
školy a výskumné ústavy, NGO a pod. 

2.1.6 DEFINOVANIE VÍZIE A HLAVNÝCH CIEĽOV ROZVOJA V OBLASTI 
SLEDOVANEJ EXPERTÍZOU 

Zaviesť na úrade sociálno-technický prístup, ktorý spája technologický potenciál s novými formami 
spolupráce medzi miestnou samosprávou a občanmi, s cieľom riešiť mestské problémy založené na 
zásadách trvalej udržateľnosti. 

Realizácia je možná naplnením nasledujúcich základných cieľov: 

CIEĽ 1 ZAPOJENIE VEREJNOSTI DO ROZVOJA MESTA 

1. využitím digitálnych technológií na optimalizáciu riadenia mesta a vzájomného pôsobenia 
medzi štátnymi a neštátnymi subjektmi v snahe o trvalo udržateľný rozvoj mesta a jeho 
zázemia 

2. využitím digitálnych technológií na optimalizáciu rozvoja mesta a poskytovania verejných 
služieb na základe poznania potrieb a správania 

3. participácia aj bez využitia IKT 

CIEĽ 2 PODPORA DIGITÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ 

1. optimalizáciu riadenia mesta 

2. inteligentná komunikácia 

• všetko na jednom mieste, vrátane vybavenia 
• interaktívna www mesta 
• transformácia www, printov a pod. na App 
• prelinkovanie subjektov 

CIEĽ 3 HĽADANIE ROZUMNÝCH RIEŠENÍ VO VNÚTORNOM A VONKAJŠOM PROSTREDÍ 

1. Benchmarking – systém učenia sa od najlepších 

2. Využitie a motivovanie vnútorného kreatívneho ľudského potenciálu vytváraním priestoru na 
networking, cooworking, inovácie, kreatívne riešenia 

Tabuľka 4 Inteligentné vládnutie – predpoklady, ciele a potreby 

Predpoklad SG Cieľ Potreba/prístup 
Silný manažment • Optimalizácia riadenia  

• Podpora inovácií a smart riešení 
• Zmena systému a procesov riadenia 
• Vytvorenie vízie a stratégie 

Infraštruktúra 
Inteligentné 
zariadenia  
IoT 

• optimalizácia výkonu 
a procesov v samospráve 

• nová infraštruktúra 
• infraštruktúra, ktorá bude postupne 

zdokonaľovaná  
• kontinuálnosť up-datov 
• vzdelávanie zamestnancov 
• cloudové uložisko 
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Predpoklad SG Cieľ Potreba/prístup 
• sieť 
• počítače 
• softwear 
• server 
• smart mobily 

Bezpečnosť  
 

• ochrana osôb, údajov 
a informácií 

• osobná a kybernetická bezpečnosť 
• identifikácia a implementácia 

technológií strategickým spôsobom 
• bezpečnostný prístup založený na riziku 

Digitálna 
transformácia 
 
 

• moderné riadenie  
• zjednodušenie procesov, 
• zlepšenie interakcie  
• zníženie nákladov 

• viacúrovňové riadenie 
• spolupráca VS-SS-NGO-VŠ 
• tvorba digitálnych platforiem na: 
o služby,  
o platby,  
o identifikácia,  
o komunikácia – 

opakovaná/jednorázová,  
o spolupráca,  
o participácia 

Elektronické 
občianstvo 

• zlepšenie konektivity  
• cezhraničné poskytovanie 

služieb 
• zisťovanie názorov  
• identifikácia pri hlasovaní,... 

 

Transparentnosť • dôveryhodné a overiteľné údaje 
• aktívne zapojenie verejnosti 
• dôvera medzi vládou a občanmi 
• udržateľná kvalita výkonu, 

poskytovanie služieb 
• odolnosť, bezpečnosť 

a inkluzívnosť úradu 
• co-creation pri inovácií 

verejných služieb 
• minimalizácia byrokracie 

open data 

 • zvyšovanie efektívnosti 
a výkonu VS (znižovanie 
nákladov/komplexnejšie 
verejné služby) mestských 
inštitúcií, ostatných subjektov 
v meste  

• lepšie rozhodnutia v reálnom 
čase 

• zisťovanie potrieb a správania 
zákazníkov 

• optimalizácia verejných služieb 
a výdavkov 

analýza open data 

Angažovanosť 
občanov 
 

• transparentná komunikácia  
• transparentná informovanosť 
• spolupráca pri zabezpečovaní 

verejných služieb  
• spolupráca pri zabezpečovaní 

rozvoja mesta  

• e- participácia  
• aktívna komunikácia cez preferované 

kanály/sociálne siete 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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2.1.7 IDENTIFIKOVANIE RESP. MAPPING KĽÚČOVÝCH 
AKTÉROV/STAKEHOLDEROV VRÁTANE DEFINOVANIA MOTIVÁCIE PRE 
JEHO/ICH ZAPOJENIE 

Tabuľka 5 Stakeholderi 
Aktéri vnútorní Aktéri vonkajší 

manažment mesta 
primátor 
prednosta 
viceprimátor 

občania s trvalým pobytom 

poslanci občania s prechodným pobytom 
zamestnanci MU podnikatelia, investori 
zamestnanci organizácií zriadených mestom NGO, neziskovky, komunity 
zamestnanci škôl v správe mesta študenti, seniori 
odbory Trenčiansky samosprávny kraj 
členovia komisií Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka  

Vysoká škola manažmentu 
Okresný úrad 
inštitúcie, organizácie, združenia v meste  
finančné,  
cirkevné,  
kultúrne,  
športové, 
stavovské,... 
politické strany a zoskupenia 
úrady štátnej správy (súd, kataster,...) 
médiá 
návštevníci, turisti 

 

Motivácia Motivácia 
demokratickejší a legitímnejší rozhodovací proces zlepšenie informovanosti verejnosti s možnosťou 

filtrácie informácií 
zber a interpretácia dát a informácií spolu so 
strategickými znalosťami MU sú nevyhnutné na 
vymedzenie priorít a prerozdeľovanie obmedzených 
verejných zdrojov 

otvorenosť 
transparentnosť 
(pri rešpektovaní faktorov ako vek, dostupnosť 
internetu, dostupnosť zariadení, vedomosti 
a technické zručnosti, snaha užívateľov) 

Zdroj: vlastné spracovanie 

2.2 INVENTARIZAČNÁ A ANALYTICKÁ ČASŤ 

VYSVETLENIE: 

2.2.1 INVENTARIZAČNÁ ČASŤ  

DEMOGRAFIA: 

• V krajskom meste Trenčín v roku 2018 žilo 55 333 obyvateľov, kým k 1.1 2020 to bolo len 
54 696 obyvateľov. 

• Z mesta sa v roku odsťahovalo 800 obyvateľov a prisťahovalo sa 844 obyvateľov. 
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Demografický vývoj je ovplyvňovaný zmenami ekonomických a sociálnych podmienok v spoločnosti 
a je charakterizovaný spomaľovaním procesu reprodukcie obyvateľstva. Mierne klesá podiel detskej 
(predproduktívnej) zložky obyvateľstva a zvyšuje sa podiel poproduktívnej zložky. 

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA K 13.01.2020 

veková štruktúra počet obyvateľov 

0 – 3 roky 1 574 

3 – 6 rokov 1 506 

6 – 15 rokov 4 376 

15 – 18 rokov 1 290 

18 – 60 rokov 30 591 

60 a viac 15 348 

SPOLU 54 685 

Zdroj: www.trencin.sk 

Počet zamestnancov MU 142 + 3 (primátor, 2 viceprimátori) 
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Organizačná štruktúra MU: 

 

2.2.2 ANALYTICKÁ ČASŤ  

Tabuľka 6 Silné a slabé stránky mesta vo vzťahu SG a predpoklady pre realizáciu SG 

Silné stránky Slabé stránky Problém/návrh zabezpečenie 
TN Centrum regiónu    
51% ekonomicky aktívne 
obyvateľstvo 

demografický vývoj 
starnutie obyvateľstva 

priťahovanie 
obyvateľov rozvojom 
mesta 
komunikácia off/on-
line spôsobmi 

 

TN dobré mesto na život    
Identifikácia obyvateľov 
s mestom „ja Trenčan“ 

   

Vzdelanostná štruktúra 
obyvateľov (SŠ) 

Vyššie vzdelanie (VŠ) progresívnosť 
Schopnosť používať 
moderné technológie 

 

Zastúpenie odborných, 
vedeckých a technických 
činností v ekonomike 
mesta (technológie skla, 
keramiky a silikátov) 

 Spolupráca pri rozvoji 
SG 

Vytvorenie 
oddelenia/referentského 
miesta 
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Silné stránky Slabé stránky Problém/návrh zabezpečenie 
Vysoké školstvo  Spolupráca pri rozvoji 

SG 
Vytvorenie 
oddelenia/referentského 
miesta 

Kultúrny a kreatívny 
priemysel/alternatívna 
kultúra, zisk titulu 
Trenčín – EHMK 2026 

 Spolupráca pri rozvoji 
SG 

Inštitucionálne 
zabezpečenie realizácie 
projektu Trenčín-Európske 
hlavné mesto kultúry 2026 

Nízka nezamestnanosť    
Komunitné spolky (cca 
700) 

Fragmentácia aktivít 
koordinácia 

Digitálna platforma  

Trenčianska nadácia – 
líder, regionálny význam 

   

Participácia 
stakeholderov na 
rozhodovaní 
o budúcnosti mesta 

Ohraničené možnosti   

Bezpečnosť a monitoring 
kriminality v meste 

Urbánna bezpečnosť 
(PHSR, s.45) 

Participácia 
obyvateľov 
Digitalizácia 
Dátová platforma 
Platforma pre 
komunikáciu 
a koordináciu zložiek 
Značenie 
bezbariérovosť 

 

 Podkapitalizácia mesta, 
modernizačný dlh 

SG - optimalizácia  

Nová centrálna mestská 
zóna- nábrežie 

 Komunitné aktivity 
Kultúra 
Šport 
Start-up 

 

značka mesta (hrad, 
povesti, šport, móda,...) 

Neefektívne využitá 
značka mesta 

rozvoj  

www stránka na dobrej 
úrovni 

Interaktivita 
intuitívnosť 
prelinkovanie 
app 

Zlepšenie interaktivity 
Aktualizácia údajov 
Systém spätnej väzby 

 

Platforma Trenčín si Ty Staré príspevky 
Žiadna reakcia, spätná 
väzba 

Zabezpečiť 
aktualizáciu 
Motivovať 
Zabezpečiť systém 
spätnej väzby 

Zamestnanec MU 

Transparentný Trenčín  Postupne zlepšovať 
obsah a rozsah 

Oddelenie úradu 

Open data sprístupnené štruktúra Postupne zlepšovať 
obsah a rozsah 

Oddelenie úradu 

 Participatívny rozpočet zaviesť  
 Participatívne 

plánovanie 
urbanizmus, kultúra, 
sociálne služby,... 

 

 Komunitné centrá Podporiť vznik  
 IKT v organizačnej 

štruktúre MU 
posilnenie  

Kancelária 1. kontaktu  On-line priestor  
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Silné stránky Slabé stránky Problém/návrh zabezpečenie 
Verejná wi-fi zber informácií 

o používateľoch 
analýza a využitie údajov 
propagácia podujatí,  
kalendár akcií  
komerčne/mestské 
aktivity nekomerčne 
participatívne aktivity 

  

Elektronické 
pripomienkovanie 

   

 Elektronizácia 
vnútorných procesov 

  

bezpečnosť On-line bezpečnosť   
Technické vybavenie Technické vybavenie - 

zamestnanci, poslanci 
softvérové nástroje 
webové portály 
vizualizácie, vrátane 
virtuálnej 
aplikácie /geo, 
mobilné, 
technologické 
sociálne siete 

 

Zdroj: vlastné spracovanie + PHSR 

Tabuľka 7 Príležitosti a ohrozenia z vonkajšieho prostredia vo vzťahu k SG a predpoklady realizácie 

Možnosti Ohrozenia Problém/návrh 
Fondy EU  Čerpanie SR 

pripravenosť 
 

Podpora technologických riešení 
z úrovne EU,SR 

Covid 19  

V SR je viac ako 80 % domácností 
s pripojením na internet 

 Využívanie on-line komunikácie 

Priemerný Slovák za rok 2019 využil 
internet aspoň raz za týždeň 

 Aktuálne a strategické informácie 

Viac ako 2/3 obyvateľov má digitálne 
zručnosti 

 Potreba využívať prevažne on-line nástroje 
a kanály 

Najdigitálnejší sú mladí ľudia vo veku 
16 až 19r. (99 %) 

 len on-line 

Digitálne zručnosti má 1/3 seniorov vo 
veku 65 až 74 rokov  

 Potreba využívať on-line aj off-line nástroje 
a kanály 

posielanie a prijímanie emailov (73 % 
obyv. EU) 

 Informácie, newsletter 

hľadanie informácií o službách 
a tovaroch (70 % obyv. EU) 

 Informácie o službách  

pozeranie rôznych vzdelávacích, 
zábavných či komerčných videí (57 % 
obyv. EU)  

 Vzdelávanie obyvateľov 
3D plány, perspektívy rozvoja 

sociálne siete (56 % obyv. EU)  Distribúcia aktualít, výstrah, participácia 
bankovanie (54 % obyv. EU)  Platby daní, poplatkov on-line 
hľadanie informácií o chorobách či 
liekoch (52 %) 

 Informácie v krízoých situáciách 

46% online užívateľov sa pripája 
mobilom 

 Responzivita pre počítač a mobil 

online hry (najviac ľudia vo veku 35 – 
44 rokov) 

 Zábavné hry na spoznávanie mesta pre 
mladých obyvateľov a návštevníkov 
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Možnosti Ohrozenia Problém/návrh 
digitálne ženy každý deň na Facebook 
67 % 

 Informácie/blogy aj komerčného charakteru 

digitálne ženy každý deň 70% chat 
(Messenger, WhatsApp alebo Viber) 

 Informácie/blogy 
aj komerčné  

ľudia vo veku 55 - 64 r. dianie na 
sociálnych sieťach min.1x týždenne 
(66 %) 

 informácie 

ľudia vo veku 16-74 r. pripojenie na 
sociálne siete (Fb,Twitter, Instagram, 
Snapchat) (56 %)  

 Potreba informácií off/on-line 

Zdroj: vlastné spracovanie + PHSR TN 
https://fontech.startitup.sk/vieme-kolko-percent-slovakov-vyuziva-internet/ 
https://strategie.hnonline.sk/marketing/1849458-85-percent-slovakov-je-na-internete-26-percent-
z-nich-veri-internetu-viac-ako-rodine 
Eurostat (isoc_ci_ac_i) 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
xplained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-
_households_and_individuals/sk#Pou.C5.BE.C3.ADvanie_internetu 
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OBLASŤ 3 SMART EKONOMIKA 
(doc. Ing. Marián Zajko, PhD., MBA, Ing. Marcel Para) 

AKTIVITA 1.3 NÁVRHY POLITÍK PRE OBLASŤ 3 SMART EKONOMIKA  

A) Potreby a výzvy v oblasti Inteligentná ekonomika mesta Trenčín  
B) Zameranie inteligentnej ekonomiky  
C) Vízia a hlavné ciele rozvoja inteligentnej ekonomiky mesta Trenčín 
E) Príklady dobrej praxe pre oblasť Inteligentná ekonomika  

3.1 POTREBY A VÝZVY V OBLASTI INTELIGENTNÁ EKONOMIKA 
MESTA TRENČÍN  

Výzvy mesta Trenčín: 
1. Výzva pokračovania trendu poklesu obyvateľov mesta, rastom migrácie z mesta (v rámci SR, 

do ČR a iných krajín EÚ)  

2. Výzva zhoršovania vekovej štruktúry obyvateľov, najmä poklesu obyvateľov v produktívnom 
veku  

3. Výzva zhoršovania vzdelanostnej štruktúry obyvateľov  

4. Výzva poklesu počtu malých podnikov a pokračovania poklesu stredných a veľkých podnikov 
v meste  

5. Výzva poklesu počtu študentov Trenčianskej univerzity a odchodu študentov na univerzity 
v ČR 6 Výzva hospodárskeho cyklu a rastu nezamestnanosti (august 2020: Trenčín: 4,29 %, 
Trenčiansky kraj 5,68 %, SR: 7,60 %)  

6. Výzva pokračovania zmeny klímy v SR a ich dôsledkov na život v meste  

7. Výzva zhoršenia rozpočtového hospodárenia samosprávy, finančného zdravia a poklesu 
majetku mesta  

POTREBY MESTA TRENČÍN  

Spočívajú v hľadaní možností odvrátenia alebo zoslabenia dopadov hore uvedených výziev – reálnych 
a potenciálnych problémov mesta.  

3.2 ZAMERANIE INTELIGENTNEJ EKONOMIKY  

Podľa Smart City Governance Unit (Univerzita v Padove) je inteligentná (smart) ekonomika jednou zo  
6 osí konceptu inteligentného mesta. Charakterizuje ju flexibilný trh práce, podpora podnikania 
a inovácií s osobitným zameraním na ženy a mladých ľudí. Trh práce v SR je determinovaný rámcom 
platnej pracovnej legislatívy, ktorá značne obmedzuje jeho flexibilitu a poskytuje viac ochrany 
a výhod zamestnancom ako zamestnávateľom. Flexibilitu trhu však možno zvýšiť podporou 
podnikateľského prostredia a inovačných aktivít v meste a regióne a využiť na to príklady dobrej 
praxe.  

D) Vízia a hlavné ciele rozvoja inteligentnej ekonomiky mesta Trenčín  
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Na zlepšenie kvality života občanov skvalitnením ekonomiky mesta Trenčín a Trenčianskeho 
regiónu sa inteligentná ekonomika môže zameriavať na nasledujúce oblasti:  

• podnikanie, produktivita, konkurencieschopnosť - napr. mestská organizácia, ktorá 
podporuje nové podnikateľské iniciatívy, zvýšenie konkurencieschopnosti a vysokú 
produktivitu v komunitách s cieľom zlepšiť kvalitu života; Podpora podnikania a inovátorov 
môže zlepšiť/zatraktívniť trhovú ponuku výrobkov a služieb. Trhový dopyt možno podnecovať 
(najmä v podmienkach obmedzení v dôsledku COVID-19) najmä prostriedkami e-podnikania 
a digitálneho marketingu;  

• mestské laboratóriá (inkubátory) ponúkajú riešenia, ktoré môžu byť prijaté inými mestami, 
a tak dosiahnu návratnosť investícií prostredníctvom vytvorenia inovačných služieb a takýchto 
mestských laboratórií;  

• atraktivita a internacionalizácia cestovného ruchu - značka „Smart mesto“ poskytuje 
národnú a medzinárodnú perspektívu podpory cestovného ruchu v sociálnej aj ekonomickej 
oblasti;  

• vzdelávanie - podpora osobného rozvoja a tvorivých schopností členov komunity.  

Ako by sa malo správať mesto alebo jeho samospráva, aby sa mohlo povedať, že jeho/jej ekonomika 
je inteligentná?  

• Inteligentné mesto rozumie podstate svojej ekonomickej DNA a snaží sa neustále hľadať nové 
riešenia v oblasti úspor, zdrojov, ich analýzy, merania a zdieľania.  

• Inteligentné mesto je riadené aj prostredníctvom inovácií.  
• Inteligentné mesto je podporované aj univerzitami, ktoré sa orientujú na kvalitný výskum 

orientovaný nielen na vedu, priemysel a podnikanie, ale aj na kultúrne dedičstvo, 
architektúru, plánovanie, rozvoj a pod.; napr. uplatniť v praxi princíp znalostnej ekonomiky 
Quadruple helix (aktéri: štátna správa, podnikatelia, univerzity, občania) v aktivitách správy 
mesta. Podpora podnikania a inovátorov môže zlepšiť/zatraktívniť trhovú ponuku výrobkov 
a služieb. Trhový dopyt možno podnecovať (najmä v podmienkach obmedzení v dôsledku 
COVID-19) najmä prostriedkami e-podnikania a digitálneho marketingu  

 
 Obr.1 Ideálny stav quadruple helix          Obr.2 Quadruple helix bez prieniku 

  s prienikom P aktivít všetkých 4 aktérov          aktivít všetkých 4 aktérov (Trenčín) 

• Inteligentné mesto oceňuje kreativitu, podporuje nové nápady a pracuje s nimi.  
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• Inteligentné mesto sa snaží byť osvieteným podnikateľským lídrom, čo neznamená snahu stať 
sa podnikateľským subjektom, ale podporu inteligentného podnikateľského prostredia; napr. 
využitím podnetov z koncepcie a startup community/ startup city (podrobnejšie nižšie).  

• Inteligentné mesto sa snaží vytvárať podmienky pre rôznorodé ekonomické príležitosti a to aj 
so zameraním na zdieľanú ekonomiku alebo iné moderné trendy (napr. cirkulárna=obehová 
ekonomika, zelené mesto, crowdfunding) narábania so zdrojmi.  

• Inteligentná ekonomika zahŕňa využívanie informačných a telekomunikačných technológií 
v inštitúciách (? Správa mesta, obojstranná komunikácia s občanmi), nové smart obchodné 
procesy a postupy.  

• Inteligentná ekonomika = tzv. sieťová ekonomika založená na sieťach spolupráce medzi 
rôznymi aj neobvyklými partnermi, inštitúciami, subjektmi a podobne.  

V Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016 – 2022, tvorcovia plánu dobre odhadli 
budúce trendy rozvoja samosprávy v súlade s trendami v iných odvetviach. Predvídali, že princípy 
smart city a teda aj smart ekonomiky a zdieľania zdrojov budú základom budúceho rozvoja, na 
ktorom je potrebné stavať. Súčasťou analýzy tohto dokumentu ale musí byť aj analýza personálnej 
oblasti a personálnych zdrojov mesta, ktoré sú nemenej dôležité pre budúcu schopnosť pracovať 
s novými výzvami, akými sú Inteligentné mesto a Zdieľaná ekonomika. S doplnením analýzy však 
počíta aktualizácia dokumentu PHSR od r.2022, ktorej príprava prebieha v rovnakom čase ako 
spracovanie tejto kapitoly a pre ktorú sa Smart koncepcia stáva súbežným vstupom.  

Personálne zdroje sú nedeliteľnou súčasťou Smart ekonomiky a musia sa v blízkej budúcnosti vyvíjať 
rovnakým smerom, ako vízie mesta a ich rozvoj musí kopírovať nové trendy rozvoja, ktoré bude 
musieť mesto zvládať. Smart personálne zdroje a strategické ciele personálneho riadenia 
v najbližšom období by mali zodpovedať definícii SMART, teda mali by byť stimulujúce pre 
dosahovanie čo najlepších výsledkov (stimulating), ich dosiahnutie by malo byť merateľné 
(measurable), zároveň by mali byť prijateľné pre tých, ktorí ich budú plniť (acceptable), reálne 
dosiahnuteľné (realistic) a časovo vymedzené (time-bound).  

Typickou kľúčovou oblasťou, ktorú samospráva nezvláda personálne pokryť, je “analýza smart dát”. 
Nielen v blízkej či ďalekej budúcnosti, ale už aj v súčasnosti, je analýza dát kľúčom k správnym 
rozhodnutiam. Pritom výstupy z analýzy dát zďaleka nie sú podkladom iba pre krátkodobé a menej 
dôležité rozhodnutia, ale hlavne pre strategické a dlhodobé rozhodnutia. Spomínaní dátoví analytici 
nemajú kde vyrásť a samospráva si ich musí postupne vychovať. Nemusia to byť prísne ľudia z IT 
oblasti. Každopádne títo ľudia musia byť schopní prepájať problémy samosprávy, spoločenského 
života a jeho kvalitu, dlhodobé vízie a manažment a podobne.  

Ďalšou personálnou oblasťou, ktorú bude musieť samospráva pokryť, budú ľudia schopní pracovať 
s veľkým množstvom informácií a dát a vedieť z nich vyberať tie podstatné a na nich upriamovať 
pozornosť kompetentných. Budú to ľudia komunikačne veľmi schopní, ktorí budú rozumieť 
povinnostiam samosprávy, potrebám obyvateľov a vzájomnej komunikácii týchto dvoch svetov.  

Veľmi dôležitou, ba až kľúčovou oblasťou, ktorú samospráva bude musieť personálne pokryť, bude 
spojenie energetiky a urbanizmu, a to nielen z hľadiska technického (ako je energetika 
priemyselných, spoločenských či iných budov a jej manažment, riadenie a financovanie), ale aj 
a hlavne z hľadiska spoločenského (priame ovplyvňovanie kvality života obyvateľov mesta, 
ovplyvňovanie záťaže životného prostredia na danom území a podobne).  
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Často spomínaná digitalizácia samosprávy neznamená iba šetrenie životného prostredia, ale aj vyššiu 
efektívnosť ľudskej práce a možnosť presmerovať kapacitu zamestnancov na inú prácu, ktorou môže 
a bude musieť byť zvládanie nových výziev Inteligentného mesta a Zdieľanej ekonomiky. Toto všetko 
logicky súvisí s oblasťou Smart vzdelávania, Smart životného prostredia, Smart energetiky a ďalšími 
oblasťami. Preto Smart ekonomika musí byť schopná generovať priame zdroje (financie) a tiež 
nepriame zdroje (čas a priestor na vzdelávanie) na personálnu prácu, ktorá bude generovať 
požadované ľudské zdroje pre budúce potreby mesta.  

Za komplexný prístup zameraný na zefektívnenie inteligentnej ekonomiky mesta možno považovať 
cieľavedomé budovanie a podporu jeho startupovej komunity, resp. mesta startupov (startup city). 
Termín startupová komunita zaviedol B. Feld, úspešný podnikateľ a investor do startupov. Publikoval 
v knihe svoje skúsenosti z budovania takejto komunity v meste Boulder (Colorado, USA) s cieľom 
poradiť budovateľom takýchto komunít vo svete. Po ekonomickej stránke je startupová komunita 
geografická koncentrácia startupov, ktoré môžu prinášať ekonomické prínosy obyvateľom 
a podnikom tejto lokality, môžu využívať vhodnú infraštruktúru, kvalifikovanú pracovnú silu, ponuku 
špecializovaných právnických a účtovných služieb a vhodných dodávateľov. Po sociologickej stránke 
je to komunita s kultúrou zdieľania informácií medzi spoločnosťami a sektormi ekonomiky s cieľom 
využiť tieto siete na vytváranie úspešných inovácií a pohotové reagovanie na zmenené podmienky. 
Po geografickej stránke je to miesto s koncentráciou kreatívnych ľudí, napr. podnikateľov, učiteľov, 
technických odborníkov a umelcov, ktorí majú záujem o vzájomné kontakty, žijú kultúrou tolerancie 
voči novým nápadom a čudáctvam a majú záujem zlepšovať prostredie v ktorom žijú.  

Komunitu tvoria najmä dve kategórie jej členov: lídri – podnikatelia (leaders) a podporovatelia 
(feeders). Lídrov charakterizuje: dlhodobý záujem o predmet podnikania a vysoká aktivita, 
inkluzívnosť voči komukoľvek, kto sa chce zapojiť do komunity, vyhľadávanie vhodných mentorov 
a prijímanie ich odporúčaní, ochota experimentovať a rýchle opustiť neúspešné podnikanie a začať 
nanovo. Medzi podporovateľov patria: štátne inštitúcie (so záujmom podporovať, ale nie viesť 
podnikateľov), vysoké školy (miesta zrodu začínajúcich podnikateľov – startuperov), investori 
(podnikateľskí anjeli a investičné spoločnosti), mentori (podnikatelia so záujmom bezplatne poradiť 
startuperom), poskytovatelia právnych a účtovníckych služieb (so záujmom bezplatne pomôcť 
startuperom), veľké spoločnosti (so záujmom o činnosť startupov).  

Startupová komunita organizuje spektrum aktivít a podujatí na podporu podnikania, napr., súťaže 
podnikateľov, Startup víkendy, Týždne alebo Prehliadky startupov, Stretnutia s úspešnými 
podnikateľmi a mentormi, podujatia „Podnikateľská kaviareň“ s voľným prístupom a pod.  

Vysoké školy môžu využiť svojich absolventov – podnikateľov na prednášky a workshopy pre 
študentov, jej absolventi môžu mentorovať najlepších študentov školy. Vysoká škola, verejne 
zviditeľňuje takýchto svojich absolventov v rámci školy, mesta, regiónu a pod. Vysoké školy môžu 
vytvárať inkubátory a akcelerátory pre podnikateľov. Podnikateľské akcelerátory však môžu vytvárať 
aj podniky, podnikatelia alebo občianske združenia.  

Startupová komunita má tieto znaky: 

• jej vedúcou silou sú podnikatelia;  
• lídri (vodcovia) komunity majú dlhodobý záujem a záväzok rozvíjať komunitu;  
• komunita musí byť inkluzívna voči každému členovi, ktorý sa chce podieľať na jej činnostiach;  
• v komunite nepretržite prebiehajú aktivity alebo podujatia, ktoré dokážu zaujať podnikateľov;  
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• komunitnú kultúru charakterizuje: najprv daj a až potom ber, každý je mentorom, tolerancia 
čudákov, otvorenosť voči všetkým nápadom, čestnosť, dôležitosť after-party po dosiahnutom 
podnikateľskom úspechu.  

Pojem mesto startupov (startup city) označuje podnikateľský ekosystém mesta, ktorého typickými 
zložkami sú: 1) spoločnosti rizikového kapitálu a/alebo podnikateľskí anjeli, 2) verejné nefinančné 
a finančné inštitúcie podporujúce stratupy, 3) koworkingové/zdieľané priestory pre podnikateľov, 4) 
služby na podporu startupov, 5) inkubátory a akcelerátory a 5) podnikateľské podujatia a networking. 
Je podporovaný v rámci Stratégie digitalizácie EK a Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030.  

Osvedčeným nástrojom na rozbeh a neskoršiu realizáciu inovačných projektov sú inovačné vaučery/ ? 
poukazy  (vouchers). Pozn.: neviem, či sa používa slovenský ekvivalent „vaučer“... Bežne sa využívajú 
v západnej Európe a tiež v ČR, kde sa využívajú aj na úrovni regiónov a miest a dokonca boli aj 
schémy medzinárodných inovačných vouchers. Žiaľ, na Slovensku sa inovačné vaučery využívajú 
v menšom rozsahu. Doposiaľ Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila niekoľko 
národných výziev pre žiadateľov o inovačné vaučery s cieľom stimulovať spoluprácu medzi 
súkromným sektorom a výskumnou sférou, podporiť inovačné aktivity podnikov a posilniť ich 
konkurencieschopnosť Schémy inovačných vaučerov boli zameraná najmä na mikropodniky , malé 
a stredné podniky v SR. Podniky a výskumné organizácie si prostredníctvom realizácie menších 
spoločných projektov môžu overiť schopnosť vzájomne spolupracovať ako predpoklad možnej 
dlhodobej spolupráce. Inovačné vaučery umožňujú podnikom plne sa sústrediť na podnikanie, zatiaľ 
čo výskumná organizácia/univerzita dodá služby potrebné pre inovácie, ktoré podnik z nejakého 
dôvodu nemôže realizovať vlastnými silami. Vďaka skúsenostiam zo vzájomnej spolupráce 
s podnikateľmi získavajú výskumné organizácie významnú spätnú väzbu pre zvyšovanie relevancie 
a kvality ponuky svojich aktivít a kapacít pre podniky a a univerzity pre ďalšiu výskumnú činnosť 
a skvalitňovanie výučby. V r. 2018 SIEA vyhlásila aj 1. výzvu pre žiadateľov o kreatívne vaučery v SR.  

3.3 VÍZIA A HLAVNÉ CIELE ROZVOJA INTELIGENTNEJ EKONOMIKY 
MESTA TRENČÍN  

3.3.1 VÍZIA PRE OBLASŤ INTELIGENTNEJ EKONOMIKY  

V Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na r. 2016 – 2022 sa explicitne nehovorí 
o cieľoch v ekonomickej oblasti, ktorá zahrňuje rozpočtové hospodárenie mesta, jeho finančné 
zdravie a majetok samosprávy. Na roky 2020–2022 bol 11.12.2019 schválený Programový rozpočet 
Mesta Trenčín, ktorý bol na r. 2020 vyrovnaný s príjmami a výdavkami vo výške 62,2 mil. €. Napriek 
ekonomickým dôsledkom pandémie dôsledkom COVID-19 mesto dokázalo udržať vyrovnané až 
prebytkové rozpočtové hospodárenie v r. 2020. Žiaľ, Trenčiansky samosprávny kraj v máji 2020 zrušil 
proces Participatívneho – komunitného rozpočtu pre rok 2020, bez vzniku nároku navrhovateľa na 
poskytnutie finančných prostriedkov a bez nároku na refundáciu dovtedy vzniknutých nákladov. Jeho 
pôvodným cieľom bolo posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy, zabezpečiť 
informovanosť občanov so zámerom zvyšovania ich zapojenia a spoluúčasti. Pozn.: pojem 
Participatívny rozpočet, resp. jeho efekt je sporný .. v našich končinách ide skôr o gestá politického 
marketingu než reálny nástroj občianskej demokracie (vzhľadom na mizivý podiel financií vyčlenený 
z rozpočtu a tiež skreslenú mieru zapojenia užívateľov tohto nástroja, resp. jeho cieľovej skupiny a ich 
hodnotenie – sporná miera verejnej podpory formou smshlasovania a pod.). 
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Oblasť inteligentnej ekonomiky má prierezový charakter a považujeme ju za súčasť rozpočtového 
hospodárenia mesta zameraného na udržanie jeho finančného zdravia a majetku samosprávy, ktorá 
je cez finančné toky prepojená so všetkými ostatnými oblasťami inteligentného mesta. Zasahuje cez 
ekonomický aspekt (meranie ekonomických prínosov a nákladov vynaložených na jednotlivé 
opatrenia/projekty, hľadanie optimálnych alternatív financovania projektov) všetky ostatné oblasti 
smart city. V podobe vízie je táto oblasť široko podporovaná informačnými a komunikačnými 
technológiami vo všetkých svojich oblastiach s vysokou participáciou obyvateľov a podnikov v oblasti 
mapovania a uspokojovania ich potrieb.  

CIELE INTELIGENTNEJ EKONOMIKY  

Hlavný cieľ (HC) inteligentnej ekonomiky a z neho odvodené ciele C1 a C2 sú uvedené nižšie v strome 
cieľov:  

HC Udržateľný rast ekonomiky mesta na báze inovácií  
C1 Zlepšiť celkové podnikateľské prostredie v meste  
C2 Zvýšiť atraktívnosť pre startupy, nové vysoko kvalifikované talenty, investorov  

2.1 Politika efektívneho využívania a rozvoja kultúrnych a kreatívnych zdrojov  
2.2 Podpora existujúcich a nových inkubátorov spolupracujúcich s univerzitami  
2.3 Široká podpora startupov a scaleupov, ich marketingu a propagácie  

C3 Udržať existujúce podniky v meste  
C4 Podpora zdieľanej ekonomiky  
C5 Podpora obehovej (cirkulárnej) ekonomiky  
C5 Využívanie otvorených dát a ich manažment  
C6 Využívanie kreatívneho potenciálu ľudských zdrojov na území samosprávy  
C7 Manažment mobility obyvateľov s cieľom jej pozitívnych ekonomických dopadov  
C8 Zvýšenie kolektívnej bezpečnosti na definovanom území  
C9 Podpora finančných a spoločenských investícií s dlhodobým prínosom  
C10 Podpora investícií do energetického manažmentu celého definovaného územia  
C11 Podpora komunitnej spolupráce na vytvorenie priestoru pre zdieľanie hodnôt  
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Kľúčoví aktéri/stakeholderi v oblasti inteligentnej ekonomiky a ich motivácia pre zapojenie sa do 
projektu smart city Trenčín  

• Podnikatelia – začínajúci (startups), malé, stredné a veľké podniky.  
• Mestský úrad mesta Trenčín– zdroj podnetov a motivácie pre zapájanie podnikateľov 

projektov vyplývajúcich z Program rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 na báze 
vzájomnej výhodnosti ( win win).  

• Univerzita Alexandra Dubčeka, najmä jej Katedra verejnej správy a regionálnej 
ekonomiky na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov.  

• Pobočka Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Trenčíne.  
• Združenia architektov - nové výzvy v prepojení urbanizmu a smart city technológií.  
• Developeri - investovanie do výstavby s implementáciou smart city manažmentu.  
• Investori rizikového kapitálu - podpora budúcej ekonomiky a vyjadrenie dôvery v ňu.  
• Smart City klastre - vyjadrenie záujmu podieľať sa na pilotných projektoch.  
• Subjekty z oblasti služieb seniorom - zvýšenie kvality života s využitím smart city 

technológií.  

3.4 PRÍKLADY DOBREJ PRAXE PRE OBLASŤ INTELIGENTNÁ 
EKONOMIKA  

3.4.1 PDP 1 
NÁZOV: REGIONÁLNA POBOČKA TOP CENTRA PODNIKATELIEK  

Cieľ riešenia: Podpora podnikania žien v meste Žilina a žilinskom regióne  

Stručný popis riešenia:  

Žilina - regionálna pobočka Top centra podnikateliek (TCP), funguje viac rokov, združuje aktívne 
podnikateľky a manažérky, ďalšie pobočky v Bratislave, Banskej Bystrici a v Prešove.  

Základné vzdelávanie v podnikaní, internetová komunikačná platforma, možnosť kontaktov s inými 
podnikateľkami v SR a v ČR a výmena skúseností v tejto oblasti.  

Popis realizácie v praxi: 

TCP v Žiline - občianske združenie Podnikanie -ženy Žilina, systematicky podporuje lokálne 
podnikanie žien podnikateliek a začínajúcich podnikateliek. V rámci regiónu vznikla platforma Ženy 
v podnikaní Žilina – lokálny projekt pre žilinský región. Spájajú staršie, skúsenejšie ženy podnikateľky 
so začínajúcimi - možnosťou vzájomnej pomoci alebo inšpirácie  

Typické podujatie: Akadémia pre začínajúce podnikateľky v Žiline (6. ročník v r. 2019), Večer pre 
ženy, Ženský biznis networking (9. ročník, 2019) a ďalšie.  

Zdôvodnenie - Podnikanie žien v regiónoch SR. SBA, Bratislava 2019, s. 56 – 58  
Celková podnikateľská aktivita v Trenčianskom kraji – klesajúca tendencia v ostatných 5 rokoch: v r. 
2014 : 39 505 podnikateľov - FO oboch pohlaví , k 31.12.2018: pokles o 4 511subjektov, t.j. - 11,4%.  
Hlavná príčina v prípade väčšiny krajov: celkový úbytok - hlavne zánikom podnikateľov – mužov - 
zánik celkovo 3 602 podnikateľov.  
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Odkaz na ďalšie zdroje:  

https://www.podnikanie-zenyzilina.sk/akcie/akademia-pre-zacinajuce-2019/ 
https://www.podnikanie-zenyzilina.sk/uskutocnene-akcie/  

Odkaz/informácie na ďalšie súvisiace riešenia:  

Trenčín - Plán rozvoja mesta Špecifický cieľ 1 Konkurencieschopná a inovatívna ekonomika, Priorita 
1.1 – Budovanie partnerstiev a hospodárskych klastrov  
- začať systematicky podporovať začínajúcich podnikateľov a osobitne podnikanie žien, ako aj 
vytváranie coworkingových priestorov v Trenčíne a trenčianskom regióne.  

Viac:  

Trenčianske Teplice rozbiehajú projekt pre miestnych podnikateľov. Pre startupy ponúkajú 
nevyužívané priestory za symbolické nájomné. https://mytrencin.sme.sk/c/20708081/v-tepliciach-
otvorili-prvy-startup-s-podporou-mesta.html.  
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava na r. 2014 - 2020 s výhľadom do r. 2030, 
s. 12 Opatrenie A.2.1: Trnava mesto inovácií a činností s vyššou pridanou hodnotou.  
https://www.trnava.sk/userfiles/file/PHSR%20mesta%20Trnava_2014-2020.pdf  

3.4.2 PDP 2 
NÁZOV: DOHODA O SPOLUPRÁCI HLAVNÉHO MESTA BRATISLAVY 
A SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE (30.4.2019)  

CIEĽ RIEŠENIA:  

Spolupráca pri všestrannom rozvoji Bratislavy v oblasti vedy, výskumu, a vzdelanosti, zabezpečení 
trvalo udržateľného rozvoja mesta a jeho zdrojov, zvýšení kvality života jeho obyvateľov v oblastiach:  

1. tvorba a realizácia projektov zameraných na podporu výskumu, vývoja a inovácií, a na 
podporu aplikácie a prenosu vedeckých poznatkov do praxe,  

2. riešenie výziev hlavného mesta spojených s trvalo udržateľným rozvojom, kvalitou života 
a inteligentnou špecializáciou hlavného mesta SR Bratislavy,  

3. príprava a implementácia koncepcií a stratégií rozvoja hlavného mesta, vrátane 
Metropolitného plánu Bratislavy 2030 s víziou do roku 2050 (Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja).  

STRUČNÝ POPIS RIEŠENIA:  

mesto Trenčín môže v nadväznosti na Plán rozvoja mesta Špecifický cieľ 1 Konkurencieschopná 
a inovatívna ekonomika, Priorita 1.1 – Budovanie partnerstiev a hospodárskych klastrov 
uzatvoriť dohodu o spolupráci s Univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne s cieľom zapojiť jej 
relevantné organizačné zložky do vzájomne prospešnej spolupráce na  

a) riešení výziev mesta Trenčín spojených s trvalo udržateľným rozvojom, kvalitou života 
a inteligentnou špecializáciou  

b) príprave a implementácii koncepcií a stratégií rozvoja mesta Trenčín.  
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POPIS REALIZÁCIE V PRAXI:  

Spolupráca v oblastiach: mobilita, kvalita života, digitálne služby, urbanizmus, tvorba verejných 
priestorov a mestského plánovania,-inovácie,-ochrana a údržba kultúrnych a historických pamiatok, 
tvorba a ochrana životného prostredia,-rozvoja a využívanie technológií, celoživotné a ďalšie 
vzdelávanie.  

Formy spolupráce:  
1. spoločná investičná činnosť a využívanie externých zdrojov financovania,  
2. experimentálne testovanie a overovanie vedeckých teórií, technológií a postupov v živom 

mestskom prostredí,  
3. organizovanie pracovných stretnutí zameraných na prípravu návrhov konkrétnych projektov 

a aktivít,  
4. organizovanie spoločných odborných podujatí,  
5. vzájomná výmena skúseností,  
6. zapájanie študentov a odborných pracovníkov do vzájomných aktivít podľa aktuálnych 

možností a priorít,  
7. umožňovanie krátkodobých stáží pre študentov fakúlt alebo pracovísk Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave, podľa vopred dohodnutého tematického zamerania, na odborných 
útvaroch Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a mestských organizáciách.  

Odkaz na ďalšie zdroje:  

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_pre/verejnost/spolupraca/dohody/Dohoda_o_spol 
upraci__hl.mesto_SR_Bratislava_-_STU_v_Ba.pdf  
Odkaz/informácie na ďalšie súvisiace riešenia:  
Dohoda o spolupráci hlavného mesta Bratislavy a Univerzity Komenského v Bratislave  
(30.4.2019) 
https://zverejnovanie.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=61243  
Hlavné mesto ČR Praha podpísalo 3 Rámcové zmluvy o spolupráci s univerzitami (s ČVUT Praha s, 
Univerzitou Karlovou v Prahe a s VŠ chemicko-technologickou v Prahe)  
Hlavné mesto Rakúska Viedeň podpísalo Rámcové zmluvy o spolupráci s 9 univerzitami, 5 
súkromnými univerzitami, 9 vysokými školami a odbornými vysokými školami vo Viedni. (14.máj 
2019) - predmet spolupráca na realizácii Rámcovej stratégie Smart City mesta Viedeň na roky 2019 -
2050 (viedenská stratégia udržateľného rozvoja).  
https://www.wien.gv.at/bildung-forschung/kooperationsabkommen.html  

https://smartcity.wien.gv.at/site/files/2019/06/SmartCityWienRahmenstrategie20192050_Beschluss
fassung190626.pdf  

3.4.3 PDP 3  
NÁZOV: SHARING SERVIS AKO POMOC OBYVATEĽOM MESTA VO 
ŠVÉDSKU, V MESTE UMEÅ  

Cieľ a stručný popis riešenia:  

Ide o vytvorenie inštitútu „verejnej knižnice“ na športové vybavenie, hračky a iné predmety pre voľný 
čas. Od „verejnej knižnice“ si môžete požičať vybavenie na aktívne trávenie voľného času, ako sú lyže, 
korčule, kolieskové korčule, záchranné vesty, snowboardy a ďalšie. „Verejná knižnica“ zhromažďuje 
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a prijíma použité športové potreby od súkromných darcov, miestnych spoločností a verejných 
zdrojov. Položky sú v prípade potreby opravené, katalogizované a ponúkané jednotlivcom na 
zapožičanie. Je bežné, že študentské skupiny alebo školy kontaktujú „verejnú knižnicu“ pri príprave 
akcií alebo výletov.  

POPIS REALIZÁCIE V PRAXI:  

Mesto Trenčín by mohlo v spolupráci s ďalšími subjektami na území mesta iniciovať vznik takejto 
„požičovne“ a ukázať obyvateľom, že mestu záleží na kvalite života všetkých a že mesto podporuje 
zdieľanie ekonomiky v prospech všetkých.  

Zdroje: https://smartcitysweden.com/best-practice/391/sharing-economy-contribution-to-a-smart-
andsustainable-city/  

3.4.4 PDP4  
NÁZOV: INOVAČNÉ VAUČERY V STREDOČESKOM KRAJI  

CIEĽ RIEŠENIA:  

stimulovať spoluprácu medzi súkromným sektorom a výskumnou sférou – podporiť inovačné aktivity 
(výrobkové a procesové inovácie) podnikov a posilniť ich konkurencieschopnosť. Inovačné vouchery 
sa stali neodmysliteľnou podporou inovačného podnikania a prenášania výsledkov výskumu do 
praxe. Podnikom prinášajú predovšetkým inovácie výrobkov, výrobných procesov, služieb a cenné 
kontakty na vedcov.  

STRUČNÝ POPIS RIEŠENIA:  

Stredočeské inovačné vaučery sú finančný nástroj na podporu spolupráce malých a stredných 
podnikov zo Stredočeského kraja s vysokými školami alebo výskumnými organizáciami (tzv. 
poskytovateľmi služieb VaVaI) z ČR, a to prostredníctvom poskytnutia jednorazovej dotácie 
podnikateľovi na spoluprácu s poskytovateľom služieb VaVaI, ktorá spočíva v transfere znalostí. 
Podnikateľské subjekty a výskumné organizácie si prostredníctvom realizácie menších spoločných 
projektov overia schopnosť vzájomne spolupracovať a vytvoria si základy dlhodobej spolupráce. 
Inovačné vaučery umožňujú podnikom plne sa sústrediť na podnikanie, zatiaľ čo výskumná 
organizácia dodá služby potrebné pre inovácie, ktoré podnik z nejakého dôvodu nemôže realizovať 
vlastnými silami. Vďaka skúsenostiam zo vzájomnej spolupráce s podnikateľmi získavajú výskumné 
organizácie dôležitú spätnú väzbu pre zvyšovanie relevancie a skvalitňovanie ponuky svojich aktivít 
a kapacít pre podniky a tiež pre ďalšiu výskumnú činnosť a skvalitňovanie výučby.  

POPIS REALIZÁCIE V PRAXI:  

Poskytovateľ dotácie je Středočeské inovační centrum, spolek. Finančné prostriedky poskytol 
Středočeský kraj. Výška možnej podpory získateľnej prostredníctvom inovačních vaučerov: 50 000 – 
500 000 Kč. (max. miera podpory dosahuje 85 % z celkových uznateľných nákladov). Dotácia sa 
prepláca po ukončení realizácie služby výskumu a vývoja.  

Uznateľné náklady sú iba náklady vynaložené na nákup služieb od Poskytovateľov služeb VaV, 
s ktorým Príjemca uzavrel Zmluvu o poskytnutí inovačných služieb v Podprograme I. Možné 
uznateľné náklady sú uvedené v kapitole VI. Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu v programe 
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Stredočeské inovačné vaučery, Podprogram I. Služby výskumu a vývoja poskytujú výskumné 
organizácie so sídlom v ČR a sú uvedené v zozname výskumných organizácií podľa §33a zákona č. 
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a splňujú definici organizacie 
výskumu a šírenia znalostí podle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) 651/2014 zo 17. júna 2014.  

Výzvy Programu Stredočeské inovačné vaučery sa vyhlasujú od r. 2016 každý rok a dosiahli sa nimi 
tieto výsledky:  

Vstupné finančné parametre výziev  

 Alokovaná suma Minimálna výška 
dotácie 

Maximálna výška 
dotácie 

Minimálna výška 
spolufinancovania 

I. výzva (2016)  5 mil. Kč  50 tis. Kč  150 tis. Kč  25%  
II. výzva (2017)  5 mil. Kč  50 tis. Kč  150 tis. Kč  25%  
III. výzva (2018)  2,3 mil. Kč  50 tis. Kč  150 tis. Kč  25%  
IV. výzva (2019)  4 mil. Kč  50 tis. Kč  300 tis. Kč  25%  

Výstupné finančné parametre výziev  

 
Počet 

podporených 
subjektov 

Vyplatená suma Celkové náklady 
Priemerná výška 
spolufinancování 

príjemcu 
Multiplikačný 
efekt podpory 

I. výzva (2016)  38  4,6 mil. Kč  7,5 mil. Kč  38,10%  1,63  
II. výzva (2017)  24  3,1 mil. Kč  4,8 mil. Kč  34,50%  1,54  
III. výzva (2018)  14  1,9 mil. Kč  3 mil. Kč  38,10%  1,3  
IV. výzva (2019)  17  3,7 mil. Kč  5,5 mil. Kč  36,30%  1,54  

Pozn.: Multiplikačný efekt podpory = pomer celkových nákladov a vyplatenej dotácie. Pro rok 2019 ide 
o predbežné údaje iba za Podprogram I.  

Regionálne, príp. mestské inovačné vaučerya môže slúžiť ako inšpiračný zdroj aj pre mesto Trenčín 
a Trenčiansky región.  

Odkaz na ďalšie zdroje:  

https://s-ic.cz/cs/projekty/inovacni-vouchery/  https://s-ic.cz/cs/projekty/inovacni-
vouchery/predesle-rocniky/  

Odkaz/informácie na ďalšie súvisiace riešenia:  

Juhomoravské inovačné centrum JIC Brno) vyhlasuje výzvy pre žiadateľov o inovačné vaučery už viac 
ako 10 rokov. V posledných dvoch výzvach preplatilo 93 inovačných vaučerov v hodnote viac ako 12 
mil. Kč. http://tt.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2011030906  
Agentura pro podnikání a inovace (API) je štátna príspevková organizácia v ČR podriadená 
Ministerstvu priemyslu a obchodu ČR. Od r. 2016 je sprostredkovateľom pre dotačné programy 
podpory Operačného programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Vydala 6 výziev pre 
žiadateľov o inovačné vaučery, napr. Výzva V – Inovačné vaučery COVID-19 bola zameraná na 
zdieľanie poznatkov a know-how medzi podnikovou a výskumnou sférou, ktoré môžu podnikateľské 
subjekty využiť v boji proti koronavírusovej infekcii a z toho vyplývajúcich opatrení na zmiernenie 
dopadu ďalšieho šírenia a na podporu vzniku preventívnych opatrení uplatniteľných na trhu (obdobie 
17.4. 2020 – 31.12.2020). https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovacni-vouchery/  
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-
vcovid-19/  
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3.4.5 PDP 5 
NÁZOV: INOVAČNÉ PLATFORMY V STREDOČESKOM KRAJI  

Cieľ riešenia: 

Inovačné platformy sú konzultačné skupiny zložené zo zástupcov podnikov, miest, obcí 
a akademických a výskumných inštitúcií v Stredočeskom kraji. Ich cieľom je posilniť vzájomnú 
spoluprácu na konkrétnych projektoch naprieč rôznymi odbormi, zdieľať projektové námety ako aj 
ich definovať bariéry a hľadať možnosti ich prekonávania. Účastníci Inovačných platforiem sa 
pravidelne stretávajú v rámci konferencií alebo workshopov organizovaných na konkrétne témy.  

POPIS REALIZÁCIE V PRAXI:  

Inovačná platforma Smart Cities (SC) je komunikačná a prepájajúca skupina, ktorá sa stretáva 
v pravidelných intervaloch a rieši zadané témy koncepcie Smart City, ktoré sú relevantné pre cieľovú 
skupinu platformy. Na platforme sa zúčastňujú predovšetkým zástupcovia municipalít, regionálnych 
partnerov (MAS, DSO), výskumných organizácií a podnikov. Účelom je najmä prenos dobrej praxe, 
ktorý sa prezentuje na konkrétnych prípadových štúdiách.  

Prvé stretnutie Inovačnej platformy Smart Cities v rámci projektu Smart Akcelerátor II 
v Stredočeskom kraji sa konalo 30. 10. 2019 v Jesenici na Rakovnícku. Platforma bola určená 
predovšetkým zástupcom obcí zo špecifického regiónu Jesenicko-Čistecko a ďalej podnikom 
a výskumným organizáciám, ktoré sa podieľajú na realizácii konceptu Smart Villages. V programe 
rokovania bolo predstavenie prvých výsledkov pilotného projektu Středočeského kraje Venkov pro 
život 4.0. Boli prezentované výstupy čiastkových činností projektu Českými radiokomunikáciami, a.s., 
ktoré v meste Jesenica zaviedli inteligentné meranie hluku a prašnosti na vytipovaných miestach 
mesta a meranie CO2 v budove miestnej ZŠ. Starosta mesta Jesenice potom prezentoval model Smart 
Camp, ktorý by mal v městě začať fungovať od novej turistickej sezóny. Mal by mestu priniesť celkové 
zefektívnenie prevádzky mestského rekreačného kempu zavedením maximálnej miery automatizácie 
jeho prevádzky, čo by malo priniesť zníženie nákladov na ňu a zlepšenie úrovne poskytovaných 
služieb.  

Na záver sa prítomní dohodli na koordinácii aktivít projektu Venkov pro život 4.0 v rámci IP SC, ktorá 
okrem iného umožní šírenie výsledkov projektu do ďalších častí Stredočeského kraja.  

2. stretnutie Inovačnej platformy SC sa konalo 18. a 19. 6. 2020 v rezorte Hulín na Sedlčansku. IP bpla 
zameraná na vybraný okruh účastníkov, z ktorých sa malo vytvoriť jadro inovačnej platformy pre 
budúce rokovania (24 zástupcov z radov municipalít, výskumnej sféry, úradníkov kraja, TAČR 
a regionálnych partnerov (MAS). Tematicky bola inovačná platforma zameraná na prezentáciu dobrej 
a zlej praxe na základe už uskutočnených realizácií v oblastiach: zvýšenie biodiverzity, narábanie 
s dažďovou vodou v intraviláne obce, budovanie školskej komunity, inteligentná kancelária starostu 
a regionálna dopravná obslužnosť. Závery bude možné využiť ako základ strategickej intervencie.  

Tieto výsledky môžu slúžiť ako inšpiračný zdroj aj pre mesto Trenčín a Trenčiansky región.  

Odkaz na ďalšie zdroje:  

https://s-ic.cz/cs/projekty/inovacni-platformy/  
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Odkaz/informácie na ďalšie súvisiace riešenia:  

Inovačná platforma SIC Cirkulárna ekonomika - spája ciele medzinárodného projektu Color Circle 
(Interreg Europe) a Smart Akcelerátor II (Operačný program Výzkum, vývoj a vzdělávání).  
https://s-ic.cz/cs/projekty/inovacni-platformy/cirkularni-ekonomika/  
Kick-off míting (26.11.2020) Inovačnej platformy pre výskumné organizácie https://s-
ic.cz/cs/events/kick-off-meeting-inovacni-platformy-pro-vyzkumne-organizace/  
Týždeň inovácií ČR (29.9. – 4.10. 2020) https://s-ic.cz/cs/events/tyden-inovaci-cr-2020/  

3.4.6 PDP 6  
NÁZOV: ZLTYMELON.SK  

CIEĽ RIEŠENIA:  

typický príklad aplikácie zdieľanej ekonomiky - kolektívne pôžičky, významná finančná inovácia 
tradičného bankovníctva. Banky získavajú peniaze vkladmi klientov, ktoré potom so ziskom 
požičiavajú. Kolektívne pôžičky umožňujú zisk rozdeliť medzi tých, ktorí ho svojimi peniazmi 
umožňujú vytvárať, medzi ľudí. Vynechaním drahých medzičlánkov im umožňujú získať pôžičky za 
výhodnejších podmienok.  

STRUČNÝ POPIS RIEŠENIA:  

Žltý melón je internetový portál - online priestor kolektívneho požičiavania, ktorý vynechaním. 
medzičlánkov umožňuje ľuďom získať pôžičku za výhodnejších podmienok alebo lepšie zhodnocovať 
peniaze. Vznikol na Slovensku a funguje od konca roku 2012. V roku 2015 uskutočnil prvé investičné 
kolo a získal kapitál na posilnenie svojho rozvoja a realizáciu strategických plánov. Na investícii do 
spoločnosti sa napr. podieľal fond JEREMIE Co-Investment Fund a investičná spoločnosť FTK Invest. 
Zabezpečuje:  

1. administratívne a právne zázemie pre pôžičky a spracovanie potrebných zmlúv,  

2. zabezpečuje distribúciu financií medzi všetkými zainteresovanými stranami,  

3. ponúka aj možnosť investovať voľné financie a získavať finančné výnosy - overuje a poskytuje 
informácie potrebné na rozhodnutie pre investície do konkrétnych pôžičiek a pomáha 
investorom určiť akceptovanú mieru rizika a správnu mieru očakávanej návratnosti investície.  

POPIS REALIZÁCIE V PRAXI:  

Mesto Trenčín by mohlo zvážiť svoje zapojenie do obdobnej s cieľom podporiť finančnú 
zainteresovanosť obyvateľov mesta na niektorých aktivitách samosprávy - zaujímavú formu 
participatívnej ekonomiky.  

Mesto Trenčín by mohlo:  
a) investovať do takejto aktivity a prostredníctvom takejto platformy podporiť finančne 

niektoré nápady a iniciatívy, zaujímavé pre rozvoj mesta;  

b) umožniť prostredníctvom obdobnej aplikácie (vytypovaného partnera s takouto aplikáciou) 
obyvateľom mesta podporiť niektorú samosprávnu aktivitu pôžičkami od obyvateľov mesta, 
čím by títo mohli získať výnosy v podobe úrokov a mesto potrebné financie;  
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c) vstúpiť do nových aktivít silnejúcej zdieľanej ekonomiky a byť v kontakte s komunitou ľudí, 
ktorí tejto ekonomike veria, ktorí do zdieľanej ekonomiky investujú a využívajú jej služby.  

Mesto by tiež mohlo získať skúsenosti využiteľné aj v iných oblastiach zdieľanej ekonomiky.  

3.4.7 PDP 7  
NÁZOV: VEREJNYBICYKEL.SK  

CIEĽ RIEŠENIA:  

oblasť zdieľanej ekonomiky v oblasti mobility - služba bikesharing. Bikesharing spolu so zdieľaním 
iných prostriedkov mobility, napr. kolobežka, skúter, motorka alebo auto zažívajú jeden z najväčších 
rozmachov v oblasti mobility za posledné desaťročie v celej Európe. Zväčša sú nositeľmi týchto aktivít 
súkromné subjekty, ktoré túto oblasť rozvíjajú buď ako doplnkovú službu k svojim hlavným službám 
(či už to je bonus alebo dotovaná služba), alebo ako hlavnú službu s vierou vo výrazný rast tohto typu 
služieb. V súčasnosti táto forma zdieľania zahŕňa aj elektrické bicykle kolobežky, motorky, skútre či 
autá . Zatiaľ čo u áut sa tieto iniciatívy datujú už do obdobia spred 10 rokov, u bicyklov, kolobežiek 
alebo skútrov ide o hlavne o trend ostatných pár rokov.  

STRUČNÝ POPIS RIEŠENIA:  

Spoločnosť Antik prevádzkuje najväčší bike sharing na Slovensku s počtom 1 000 ks bicyklov, 
v mestách Košice, Trebišov, Moldava nad Bodvou, Poprad a Bratislava. Užívateľ sa najprv zaregistruje 
v aplikácii “ANTIK SmartW” a odomkne bicykel načítaním QR kódu na riadidlách bicykla. Potom na 
ňom môže jazdiť aj mimo mesta, ale napokon ho musí odstaviť na viditeľnom mieste, aby nezavadzal 
na chodníku alebo neblokoval cestu. Bicykel sa uzamkne mechanickým potiahnutím páčky na zámku 
zadného kolesa. Platí sa z AntikPay peňaženky, ktorú si užívateľ dobíja podľa potreby.  

Ceny: 1,- € za 1 hodinu, alebo 5,- € za 1 mesiac alebo 30,- € za celú sezónu (jar + leto + jeseň daného 
roku). Užívateľ musí najprv zaplatiť depozit vo výške 20.- € a potom si dobíja kredit. Je veľa rôznych 
takýchto systémov na Slovensku, v Európe a vo svete, ale najlepší model sa ešte stále len hľadá, pre 
rôzne regióny budú výhodné rôzne modely v závislosti od regionálnych parametrov. Spoločnosť Antik 
plánuje rozšírenie tejto služby o e-bicykle, skútre a e-skútre.  

POPIS REALIZÁCIE V PRAXI:  

Mesto Trenčín, ktoré sa prezentuje ako mesto na rieke a aj ako zelené mesto, by sa malo zamerať na 
podporu takých zdieľaných mobilných prostriedkov, ktoré primárne neznečisťujú ovzdušie, a teda na 
podporu zdieľania bicyklov, e-bicyklov a e-skútrov. Dôležitou otázkou je, akou najvhodnejšou formou 
by sa mala samospráva mesta veľkosti Trenčína zapojiť do podpory tejto formy zdieľanej ekonomiky. 
Najvhodnejšia forma - proaktívne zapojenie sa formou určovania stratégie celej oblasti mobility, teda 
aj zdieľanej mobility ako jej súčasti. Konkrétne to znamená vypracovať projekt podpory mobility na 
území mesta a jeho okolia, stanoviť vhodné trasy cyklociest, vyčleniť cyklopruhy na cestách apod. 
v súlade s trasami ďalších mobilných prostriedkov vyplývajúcimi z dlhodobej stratégie mobility 
v meste. Súčasťou spoluúčasti mesta musia byť aj konkrétne investície a to nielen do cyklotrás, ale aj 
do vybudovania odstavných plôch pre (ale nielen) zdieľané mobilné prostriedky, do nabíjacích staníc 
a do ďalších obslužných zariadení. Konkrétnym umiestnením investície na dopredu vybrané miesta, 
mesto priamo a dlhodobo určuje mobilné trasy, ich vyťažovanie a podobne. Tým mesto priamo 
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ovplyvňuje kvalitu ovzdušia, kvalitu života v meste , životný štýl ale nakoniec aj ekonomiku zdieľanej 
mobility. Prípadné zapojenie mesta priamo do niektorej časti tejto ekonomiky finančne si vyžaduje 
veľmi podrobné zváženie.  

ČO BY MALA BYŤ SMART EKONOMIKA V PRAXI!  

Oprávnené otázky sú, čo by vlastne Smart ekonomika mala reálne a prakticky byť? Čo by mala 
mestská samospráva robiť, aby sa dalo povedať, že sa aj v oblasti ekonomiky správa smart 
spôsobom?  

Odpovedí nie je veľa a príkladov ešte menej. Ale je tu niekoľko praktických myšlienok:  

Smart ekonomika by mala vytvoriť participatívny systém byť postavená na vizionárskom 
systéme ekonomického rozvoja a rozvoja podnikania na území príslušnej samosprávy, vrátane 
pripravených rozhodovacích nástrojov (územnoplánovacie dokumenty, regulatívy a pod.) . Projekt 
rozvoja centrálnej mestskej zóny Trenčín si Ty, ako jeden z mála, takúto ucelenú víziu budúceho 
ekonomického úspechu ponúka v celej komplexnosti urbanistických, sociálnych, ekologických 
či ekonomických aspektov a väzieb. Zodpovedajúce nadväzné mestské aktivity by mali byť zároveň 
neustále „digitálne“ poháňané prostredníctvom transparentného prístupu k informáciám a dátam,  
s cieľom dosiahnuť všeobecne vyššiu produktivitu za spoločným cieľom – Trenčín, dobré miesto pre 
podnikanie a život. 

Základňou lokálnej ekonomiky sú mikropodniky, malé a stredné podniky, a preto musí byť cieľom 
Smart ekonomiky neustále hľadať cestu ako ich podporiť. vytvárať a rozvíjať podmienky pre ich 
rozvoj. Základom pre ich vytvorenie je efektívna komunikácia s cieľovými skupinami podnikateľov, 
živnostníkov, komunít a pod., s cieľom identifikácie ich problémov a potrieb, v ktorých by mestská 
samospráva dokázala byť nápomocná v súlade s nastolenou víziou rozvoja mesta. Pre túto 
komunikáciu budú nevyhnutné aj digitálne nástroje participácie (interaktívne mapové podklady, 3D 
vizualizácie zón rozvoja, aplikácie či iné užitočné kreatívne nástroje pre informovanosť podnikateľov, 
investorov...), so špecifickými prvkami pre rozvoj striebornej ekonomiky, kreatívnej ekonomiky a pod.  

Smart City sa nesmie báť inovácií a získavania skúseností prostredníctvom Smart lab-ov. Pretože 
jedine osobnými praktickými skúsenosťami vyrastú v samosprávach ľudia, ktorí budú tvoriť základ 
Smart ľudské zdroje, schopní realizovať projekty Smart City.  

Kľúčové pre rozvoj miest sú hospodárnosť a systematickosť. Budúcnosť Smart City je založená na 
ekonomickej vitalite a systematickom plánovaní, a preto sa treba sústrediť na systematické 
plánovanie ekonomiky samosprávy, najmä prostredníctvom zveľaďovania nástrojov programového 
rozpočtovania ako je sledovanie cieľov, meranie výstupných ukazovateľov, sledovanie hodnoty za 
peniaze, motivácia mesta pre čo najhospodárnejšie riešenia, integrovaný prístup k riešeniu 
problémov (plánovanie rozkopávok, zmeny v doprave, údržba verejných priestranstiev, starostlivosť 
o zeleň či vnútrobloky, zapojenie občanov, dobrovoľníctvo, ...), a pod. 

Ak chceme veľmi zovšeobecniť úlohu Smart City, tak je ňou posilňovanie rozvoja mesta a urýchlenie 
urbanizácie (Pozn. naozaj ide o „urýchlenie urbanizácie“? Alebo skôr o urýchlenie jej humanizácie, 
zmiernenie následkov rýchleho a bezhlavého procesu urbanizácie, industrializácie a komercionalizácie 
v poslednom storočí-dvoch s následkami vo všetkých oblastiach kvality života až po životné prostredie 
a duševné zdravie..) Bude to prostredníctvom zlepšovania mestských služieb, znižovania nákladov na 
ne a napriek tomu aj rozvojom a obohacovaním týchto služieb. Ale aj podporou transformácie 
tradičného priemyslu a tradičných ekonomických modelov a prechodu na nové ekonomické modely 



46   

 

SMART KONCEPTY V MANAŽMENTE MIESTNEHO A REGIONÁLNEHO ROZVOJA (F)ITCUBATOR N.O. 
 

a tiež podporou zvyšovania úrovne (upgradu) správy a riadenia miest. Kľúčom k tomu je 
digitalizácia.  

Systematické plánovanie umožňuje prechod od tzv. rozkúskovanej „Smart koncepcie“ (viacero 
pilotných projektov, viacero procesov a podobne, bez vzájomných súvislostí) k ucelenej / 
integrovanej Smart koncepcii riešenia na úrovni mesta.  

Úroveň implementácie Smart ekonomiky na úrovni mesta bude závisieť od jeho schopnosti 
poskytovať služby (t. j. požadovať interne v riadení mesta poskytovanie vyspelých služieb, služieb 
podporujúcich zmeny v priemysle a podnikaní a služieb podporujúcich zmeny v riadení samosprávy), 
od kapacity jeho platforiem (tu ide o umelú inteligenciu, big data, geografické informácie a podobne) 
a od jeho percepčnej schopnosti (percepcia umožňuje pochopiť, ako iný človek reaguje v určitej 
konkrétnej situácii, čo prežíva, prečo reaguje práve tak ...). A nakoniec je dôležitá aj kapacita mestskej 
infraštruktúry ( dátové centrá, optické siete, kapacita parkovacích miest, energetika, cestná sústava, 
vodné zdroje a podobne).  
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OBLASŤ 4 SMART ZDRAVOTNÉ A SOCIÁLNE SLUŽBY  
(Ing. Igor Stanek, Ing. Jakub Jamnický, MPH) 

4.1 IDENTIFIKÁCIA POTRIEB, IMPULZOV A VÝZIEV  

Sociálne a zdravotné služby predstavujú problematickú oblasť v našej spoločnosti. V priebehu 
nasledujúcich 20-30 rokov Slovensko, vrátane Trenčianskeho kraja, zostarne. Bude sa zvyšovať 
priemerný vek, ktorého sa bude dožívať v priemere čoraz viac obyvateľov. S tým je spojený stále 
väčší nápor na sociálne služby a tiež zdravotné služby, na ich rozsah aj kvalitu poskytovania. Preto 
významným nástrojom pomáhajúcim čeliť výzvam v týchto oblastiach je i zahrnutie smart-konceptov, 
bez ktorých sa ani sociálne či zdravotné služby v modernom svete nezaobídu. 

Zdravotníctvo i sociálne služby už čelia a v nasledujúcich rokoch budú naďalej čeliť viacerým 
zásadným výzvam. Ich poslaním je zabezpečiť kvalitnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť pre 
populáciu tak, aby bola dostupná finančne, časovo a geograficky, v záujme čoho dochádza aj 
k postupnej re-definícii jednotlivých stratégií, ako toto poslanie naplniť.  

Jednou z najväčších výziev je nedostatok personálu, od ktorého sa odvíja naplnenie požiadavky 
komplexnosti poskytovaných služieb zdravotnej a sociálnej starostlivosti, narastajúceho dopytu 
po rôznorodých komunitných sociálnych a zdravotných službách, po ich modernizácii, ako aj ich 
geografickej dostupnosti. 

Starostlivosť orientovaná na pacienta však nebude plnohodnotne napĺňať svoje funkcie, ak nebude 
jasne zadefinovaná a dôsledne monitorovaná cesta pacienta v systéme, vrátane jeho práv 
a povinností na čerpanie sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Preto dôležitým prvkom je okrem 
samotného procesu transformácie systému, vrátane vytvorenia trvalých a funkčných väzieb medzi 
sociálnymi, zdravotnými a komunitnými službami, aj riešenie ich dátového a informačného 
prepojenia. S modifikáciou v kompetenciách jednotlivých rolí a ich poslania v rámci sociálnych 
a zdravotníckych služieb je jednou  ďalších z výziev aj štruktúra a rozsah vzdelávania. S príchodom 
nových technológií a presadzovaním smart-prístupov k pacientovi, resp. k manažmentu pacienta 
stojaceho v centre zdravotnej a sociálnej starostlivosti,  bude v oblasti vzdelávania dôležité venovať 
sa aj pripravenosti ľudských zdrojov na technológie, ktoré sú prostriedkom, ako zrýchliť a zjednodušiť 
prístup k zdravotnej starostlivosti - či už ide napríklad o používanie aplikácií a smart prístrojov, 
telemedicínu, robotizované pracoviská, mikromedicínu, a pod. 

Sociálne služby sú jedným z aspektov sociálnej pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii, 
prostredníctvom ktorej štát podporuje sociálne začlenenie občanov a uspokojovanie sociálnych 
potrieb ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii v celom spektre adresátov (služby krízovej intervencie, 
služby pre rodiny s deťmi, služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 
zdravotného postihnutia alebo dovŕšenia dôchodkového veku, monitorovacie služby, podporné 
služby a pod.) Preto rozvoj sektora sociálnych služieb súvisí taktiež napríklad s rozvojom inkluzívneho 
vzdelávania, zamestnanosti a ďalších sociologicko-ekonomických aktivít. Vzájomná previazanosť 
a prispôsobenie politík a verejných služieb potrebám konkrétneho človeka je kľúčovou zmenou, 
vďaka ktorej bude -  tak ako v mnohých iných oblastiach rozvoja, potrebné zvoliť integrovaný prístup 
aj v oblasti riešenia nepriaznivej životnej situácie rodín a jednotlivcov v rozličných druhoch sociálnych 
rizikových situácií. 
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K modernizácii a zavádzaniu smart-riešení v oblasti rozvoja sociálnych, zdravotných či komunálnych 
služieb v meste Trenčín vedú mnohé priority stanovené či už na miestnej a regionálnej strategicko-
plánovacej úrovni (Mesto Trenčín, Strategicko-plánovací región – územie udržateľného mestského 
rozvoja / UMR Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj), alebo nadradených strategicko-plánovacích 
úrovniach (SR, EU), ktoré sú popísané v nasledujúcej kapitole, vrátane ich stručného kritického 
zhodnotenia. 

4.2 ANALÝZA NADRADENÝCH STRATÉGIÍ A POLITÍK NA 
EURÓPSKEJ, NÁRODNEJ A REGIONÁLNEJ ÚROVNI 

Existujú strategické dokumenty a programy na medzinárodnej a národnej úrovni, ktoré sú spojené aj 
so zavádzaním SMART riešení, a teda významným spôsobom ovplyvňujú aj problematiku 
zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. 

Na nadnárodnej úrovni to je najmä Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá sa 
dlhodobo snaží udávať strategické smery do budúcnosti aj v oblasti sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti, či už z hľadiska technologického alebo politického. Už vo februári 2011 na workshope 
organizovanom v spolupráci OECD a US National Science Foundation (NSF) napríklad zazneli 
„nasledujúce časti sumarizujúce hlavné posolstvá vyplývajúce z diskusií : 

• Nové vysokorýchlostné, mobilné aplikácie, pripojené zariadenia, sociálne siete a súvisiaci 
špičkový technologický vývoj poskytujú jedinečné a bezprecedentné príležitosti na rozvoj 
prostredia a služieb, ktoré môžu podporovať celý rad nových inteligentných modelov 
starostlivosti. 

• Dnes je možné personalizovať terapiu úplne novými spôsobmi, podporovať starostlivosť na 
diaľku, vrátane všadeprítomného monitorovania pacientov v reálnom čase, zvýšiť prístup 
pacientov k zdravotníckym službám a informáciám, posilniť postavenie pacienta, starostlivosť 
o seba a zlepšiť spôsob, akým zdravotníci poskytujú zdravotnícke služby, najmä v súvislosti 
s prevenciou a manažmentom chronických chorôb. 

• Mobile Health (M-Health) je najrýchlejšie rastúci segment systémov poskytovania zdravotnej 
starostlivosti založených na IT. Pre M-Health sa dnes využíva široká škála zariadení vrátane 
mobilných telefónov (najmä smartfónov), tabletov, zariadení globálneho polohovacieho 
systému (GPS), mobilných zariadení na telesnú starostlivosť a mobilných zariadení na 
monitorovanie pacientov. 

• Z dlhodobého hľadiska je potenciálom transformovať súčasný zdravotný systém na rýchlo sa 
učiaci zdravotnícky systém, kde spätná väzba v reálnom čase môže umožniť včasné 
a vylepšené stratégie starostlivosti a to elektronickým prepojením informácií o pacientovi 
(napr. diagnóza, liečba, prežívanie, recidíva a kvalita starostlivosti) so vzdelávacou 
infraštruktúrou, ktorá spája pacientov, lekárov a výskumníkov v inteligentnom novom 
prostredí.  

Nové modely starostlivosti si však vyžadujú radikálne prepracovanie a zásadný posun od tradičných 
postupov. Šesť oblastí, v ktorých by mohla byť užitočná ďalšia analytická a politická práca na 
medzinárodnej úrovni: 

• Riešenie veľkých dátových a sieťových výziev: Zložitosť zberu a používania zdravotných 
údajov exponenciálne rastie. Bežné technológie dnes nedokážu efektívne spravovať alebo 
dokonca zachytiť mnohé toky zdravotných údajov a zabezpečiť, že sa premenia na užitočné 
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a použiteľné zdravotné informácie. Pre bezproblémové dátové prenosy vyžadujú aplikácie aj 
dostatočnú kapacitu, veľmi nízku latenciu a vysokú kvalitu služieb, aby mohli fungovať 
bezpečne a efektívne. Nový rad zariadení a IT platforiem musí bezproblémovo fungovať 
a prispôsobiť sa rôznym potrebám používateľov v sektore zdravotníctva, sociálnych služieb 
a partnerských sektoroch. 

• Podporovať zmysluplné inovácie: Otvorená architektúra môže pripraviť pôdu pre rýchly 
prieskum a inovácie v tomto sektore, ako aj pre opakované zlepšovanie. Inovácie však musia 
byť oveľa viac než len technologické inovácie. Reakcie na zdravotnú starostlivosť a spôsoby 
poskytovania inteligentných služieb si vyžadujú radikálnu organizačnú a sociálnu inováciu 
vzhľadom na množstvo „aktérov“ s rôznymi kultúrami a rolami. 

• Podporovať organizačné zmeny pre budúcnosť virtuálnej starostlivosti: Dvojité kroky 
„zbúrania“ profesionálnych alebo sektorovo špecifických síl a prechodu od fixného 
a inštitucionálneho poskytovania starostlivosti k všadeprítomnému poskytovaniu starostlivosti 
založenej na M-Health alebo diaľkovom monitorovaní sú náročné. A tiež vyžadujú prevratnú 
inováciu mnohých existujúcich procesov. Táto radikálna zmena je veľmi dôležitá, ale musí byť 
riadená citlivo a konštruktívne.  

• Pochopiť a riešiť potenciálne nové riziká: S každou novou technológiou alebo inou 
inováciou prichádzajú nové riziká a neočakávané výsledky. Výzvou pre systémových dizajnérov 
je vyvážiť prirodzené výhody nových inteligentných technológií s potenciálnymi novými 
rizikami, to znamená vybudovať systémy s užívateľom kontrolovaným súkromím 
a overiteľnými zárukami, ktoré sú flexibilné, pokiaľ ide o podmienky prístupu k údajom 
a preferencie pacientov. čas. 

• Identifikujte a podporte udržateľné nové obchodné modely a implementáciu založenú na 
dôkazoch: Je potrebné porozumieť regulačným štruktúram, ktoré poskytujú stimuly na 
rôznych úrovniach systému poskytovania zdravotnej starostlivosti na podporu investícií 
a využívania nových modelov. Bude potrebné vyvinúť nové metriky na monitorovanie 
a hodnotenie prijatia a využívania, identifikáciu najlepších postupov a vytváranie 
ekonomických modelov na plánovanie a analýzu. 

• Podporovať budovanie kapacít a odbornú prípravu: existuje obrovský dopyt po školení 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v používaní IKT a po inovatívnych riešeniach, ktoré 
podporujú komunitných zdravotníckych pracovníkov a zlepšujú pochopenie a používanie 
týchto nových nástrojov pacientmi. Prípadové štúdie by mohli byť užitočné pri identifikácii 
osvedčených postupov.“ Zdroj : https://www-oecd-org.translate.goog/sti/emerging-tech/oecd-
nsfworkshoponbuildingasmarterhealthandwellnessfutureoverviewofmainoutcomes.htm?_x_tr_sl=en&_x
_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc  

Za kľúčový nadnárodný strategický dokument pre tvorbu akýchkoľvek strategických dokumentov je 
potrebné aktuálne považovať Agendu OSN pre udržateľný rozvoj 2030 (Agenda 2030), ktorá 
obsahuje súhrn globálnych záväzkov medzinárodného spoločenstva reagujúci na najvážnejšie výzvy 
súčasnosti akými sú zmena klímy, chudoba, prehlbujúce sa ekonomické a sociálne rozdiely, 
neudržateľnosť prevládajúcich vzorcov výroby a spotreby, a pod. V tomto i všetkých nadväzujúcich 
dokumentoch či už na národnej alebo regionálnej úrovni badať priority jednoznačne orientované 
najmä na zvýšenie kvality života a efektívne využitie prírodného a ľudského kapitálu, pričom 
kľúčovú úlohu tu zohrávajú práve inovácie, modernizácia a digitalizácia s využitím nastupujúcich 
nových technológií. Rozhodujúcou výzvou tejto generácia je prechod na zelenú a digitálnu Európu.  
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V rámci politík SR sa tieto ciele premietajú najmä do Stratégie hospodárskej politiky do roku 2030, 
ktorá navrhuje opatrenia v oblastiach, ktoré sú kľúčové aj pre sledovanú oblasť rozvoja sociálnych 
zdravotných služieb, ako sú napr. rozvoj ľudského kapitálu, technologické zmeny a podpora 
inovatívneho potenciálu SR.  

Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030 zase definuje stratégiu akcelerácie zapojenia 
Slovenska do európskeho jednotného digitálneho trhu, pričom v krátkodobom horizonte definuje 
opatrenia týkajúce sa okrem iného aj zlepšenia vzdelávania a zabezpečenia digitálnych zručností pre 
modernú dobu; vytvorenia základov pre moderné digitálne hospodárstvo a zlepšenie schopností 
verejnej správy inovovať a využívať dáta, so spustením implementácie konceptu „Data-driven state“. 

Všetky tieto stratégie je možné pri aplikácii prvkov smart-riadenia a digitalizácie premietnuť i do 
oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Na tie sa osobitne zameriavajú aj viaceré sektorové 
národné stratégie ako napríklad : Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú 
starostlivosť v systéme sociálnych služieb,  Návrh Strategického rámca v zdravotníctve pre roky 2013 
– 2030, Návrh Stratégie dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike (2019), 
Národný program aktívneho starnutia, Národný program rozvoja životných podmienok osôb so 
zdravotným postihnutím, pripravovaná Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 
(v čase spracovania tejto kapitoly vo fáze medzirezortného pripomienkového konania 
s predpokladaným termínom schválenia v marci 2021 (overiť) a pod. 

O dôležitosti a dôraze, ktoré sú kladené na využívanie technologických a digitálnych riešení napovedá 
i zavedenie finančného rámca Podpora výskumu a inovácií v programe Horizont Európa na roky 2021 
– 2022, so zameraním aj na oblasť Zdravie, ktorá je relevantná z pohľadu riešenej problematiky 
sociálnych a zdravotných služieb. Konkrétne ide o „plné využitie potenciálu nových nástrojov, 
technológií a digitálnych riešení pre zdravú spoločnosť, s očakávanými dopadmi: 

• prispieť k vedeckej a technologickej expertíze v Európe, podpora inovácií, nových nástrojov, 
technológii a digitálnych riešení, ich rozvoj a integrácia do zdravotnej starostlivosti 

• umožniť výskumníkom, inovátorom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti využívať dáta 
a umelú inteligenciu v súlade s etickými a bezpečnostnými princípmi 

• občania majú profitovať z adresného a rýchlejšieho výskumu s cieľom efektívnej 
personalizovanej prevencie chorôb, diagnostiky a liečby, predovšetkým prostredníctvom 
zdieľaných zdrojov v oblasti verejného zdravia“ 

Zdroj: Klaster1 Zdravie v programe Horizont Európa: podpora výskumu a inovácií na roky 2021 – 2022 
(https://eraportal.sk/wp-content/uploads/2021/04/2_Pracovny-program-2021-%E2%80%93-2022-
pre-klaster-Zdravie-a-prehlad-vyziev.pdf) 

Podobne je zameraný i aktuálny EU4 Health, s charakteristikou „Špecializovaný program financovania 
na roky 2021 – 2027 na vybudovanie odolných systémov zdravotníctva v EÚ s cieľom lepšie nás 
pripraviť pre budúcnosť“, ktorého cieľom je : 

• „posilniť zdravotnícke systémy, aby mohli čeliť epidémiám, ako aj dlhodobým výzvam 
prostredníctvom: 

• podpory prevencie chorôb a podpory zdravia starnúcej populácie 
• digitálnej transformácie systémov zdravotníctva 
• prístupu k zdravotnej starostlivosti aj pre zraniteľné skupiny 

• sprístupniť lieky a zdravotnícke pomôcky, presadiť obozretné a účinné používanie 
antimikrobiotík a podporiť inovácie v medicíne a vo farmácii a ekologickejšiu výrobu.“ 
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Zdroj : https://eraportal.sk/eraportal/ine-europske-programy/eu4health/ 

Otázka sociálnej inklúzie nadobúda v súčasnom svete výrazne multidisciplinárny prierezový 
charakter. V záujme jej efektívneho vyriešenia vyvstáva naliehavá nutnosť integrovať do jej riešenia 
čo najširšie spektrum aktérov a naplno zapojiť ich jednotlivý kreatívny potenciál s cieľom spoločného 
návrhu originálnych, inovatívnych medzisektorových riešení.  V tomto ohľade sa digitalizácia a smart-
prístupy ukazujú byť vhodnými a očakávanými nástrojmi, ktoré by napomohli riešeniu problému 
nedostatočnej práce s dátami pri plánovaní sociálnych služieb. Ten sa javí byť kľúčovým aj podľa 
výskumu, ktorý v roku 2014 na Slovensku realizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny Zdroj: 
Výskumná úloha č. 2286 Odkázanosť na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe vo verejnej politike – vybrané 
výskumné úlohy, autorka : Kvetoslava Repková. 
https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2014/Repkova/2286_ciastkova_web.pdf . 

Ako sa ukazuje, pri plánovaní sociálnych služieb je nutné prihliadať okrem aktuálnych štatistík 
a evidovaných dát o zastúpení (počte) tých, ktorým sa v súčasnosti poskytuje nejaká sociálna 
intervencia určená z dôvodu sociálnej odkázanosti (nielen ambulantná či pobytová sociálna služba, 
opatrovateľská služba poskytovaná v domácom prostredí, ale aj peňažný príspevok na opatrovanie 
poskytnutý neformálne opatrujúcej osobe, peňažný príspevok na osobnú asistenciu atď.) aj na ďalšie 
indikátory vyplývajúce z odborných výskumov. Podľa nich sa totiž v oblasti odkázanosti na pomoc 
inej osoby pri sebaobsluhe (ďalej aj ako „OPIOS“ – čo je podľa oficiálnej definície „stav, kedy je osoba 
akéhokoľvek veku a stupňa - vrátane ľahkého, odkázaná na pomoc alebo asistenciu inej osoby pri 
vykonávaní bežných denných činností z dôvodu nedostatku či úplnej straty telesnej, fyzickej alebo 
mentálnej autonómie“), existuje vysoká miera tzv.  prevalencie (výskytu) OPIOS, do ktorej je popri 
ohlásenej a uznanej odkázanosti, potrebné prirátať aj  ohlásenú, ale neuznanú odkázanosť 
a takisto latentnú (zatiaľ neprejavenú, potenciálnu) odkázanosť.  

Podľa vyššie spomínaného výskumu : 
• - pod deklarovanou („ohlásenou“) a uznanou OPIOS rozumieme osoby, ktorým sa v súčasnosti 

už poskytuje nejaká forma OPIOS intervencie na základe ich žiadosti a splnenia zákonom 
stanovených podmienok. V podmienkach Slovenska ide o takmer 117 tisíc OPIOS osôb (cca 
2,2% populácie), pre potreby ktorých sa najčastejšie poskytuje peňažný príspevok na 
opatrovanie (cca 61 tis. osôb 6+); cca 8 600 osôb 6+ poberá peňažný príspevok na osobnú 
asistenciu; cca 32 tis. osobám sa poskytuje ambulantná a rezidenčná starostlivosť a cca 15 tis. 
osobám sa v domácom prostredí poskytuje opatrovateľská služba.  

• - pri deklarovanej („ohlásenej“) ale neuznanej OPIOS ide o odkázané osoby, ktoré si požiadali 
o niektorú z možných OPIOS intervencií, ale táto jej nebola priznaná pre nesplnenie zákonom 
stanovených podmienok; jej OPIOS potreba teda naďalej môže fungovať ako latentná. 

• - a napokon latentná OPIOS predstavuje odkázané osoby, ktoré doposiaľ nepožiadali o žiadnu 
formu OPIOS sociálnej intervencie a pomoc sa im poskytuje mimo formálneho sociálneho 
systému (blízkymi, priateľmi, dobrovoľníkmi/čkami).  

Ako vidno, až súčtom všetkých troch kategórií je možné získať vierohodnejšiu indikatívnu predstavu 
o výskyte (prevalencii) OPIOS v populácii ako sociálneho javu. Indikatívnosť odráža skutočnosť, že tá 
istá osoba sa môže objavovať vo viacerých kategóriách naraz (napr. po nepriznaní oprávnenosti 
v rámci kategórie „ohlásená a neuznaná OPIOS“ z dôvodu nesplnenia minimálneho rozsahu 
odkázanosti v stupni 5., sa môže následne odkázanej osobe poskytnúť opatrovateľská služba alebo 
starostlivosť v nejakej pobytovej forme sociálnej služby - napr. v rámci zariadenia pre seniorov, 
a pod.).  
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Ide o názorný príklad významu kvality dát vstupujúcich do rozhodovacích procesov na všetkých 
úrovniach poskytovanej sociálnej starostlivosti.  Uvedené zistenia, ako aj následné analýzy Inštitútu 
zdravotnej politiky MZ SR z roku 2015 (čiastočne pripomienkované Sekciou zdravia MZ SR a MPSVR 
SR), boli pretavené do návrhu Stratégie dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v Slovenskej 
republike (ďalej aj ako „návrh Stratégie“), vypracovaného Asociáciou na ochranu práv pacientov SR 
(AOPP SR) v rámci Pilotného projektu č. 1 - STRATÉGIA DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI, realizovaného 
v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík (OP Efektívna verejná správa), v gescii 
Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a subjektov verejnej správy - Ministerstvo 
zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“), Ministerstvo práce sociálnych veci a rodiny SR (ďalej len 
„MPSVR SR“). (Zdroj: https://www.health.gov.sk/Clanok?strategia-dlhodobej-socialno-zdravotnej-starostlivosti-v-sr)  

Konštatuje sa v ňom, že zo strany kompetentných orgánov trvale absentujú komplexný systém 
myslenia, analýzy fungovania zdravotného a sociálneho systému, dáta, stratégie a legislatívne 
návrhy, ktoré by priniesli zásadné a potrebné zmeny v oblasti prepojenia sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti a nastavenie systému dlhodobej starostlivosti.   

Spracovatelia v čase spracovania tejto kapitoly nemali informácie o dopade, resp. aplikácii návrhu 
Stratégie na reálnu prax.  

Na regionálnej úrovni venujú pozornosť strategickým otázkam rozvoja zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti Trenčiansky samosprávny kraj i Mesto Trenčín, a to v nasledovných strategických 
materiáloch :  

• - PHRSR TSK do roku 2030 (v čase spracovanie tejto kapitoly vo fáze návrhu) 
• - Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 - 2020 
• - Aktualizácia PHRSR Trenčín na roky  2023-2027 s výhľadom do roku 2040 (v čase 

spracovanie tejto kapitoly vo fáze návrhu) 
• - Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb mesta Trenčín 2018 – 2021 s výhľadom do roku 

2030 

Aj ich obsah však len potvrdzuje pretrvávajúci stav v oblasti (ne)dostupnosti všetkých potrebných dát 
relevantných pre spracovanie komplexnej analýzy situácie v rámci regiónu.  Ako TSK, tak Mesto 
Trenčín evidujú predovšetkým zariadenia vo vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti, avšak nevedú sa 
celkové štatistiky (napríklad stavu odkázanosti, počtu žiadostí o služby a podobne) – u zariadení 
v zriaďovateľskej kompetencii všetkých subjektov/poskytovateľov v rámci všetkých obcí na celom 
území kraja – verejných i neverejných. Pre analytické východiská preto museli dokumenty siahnuť do 
vyššie spomínaných národných strategických a analytických dokumentov a oprieť sa o ich expertné 
stanoviská. 

Podľa týchto zistení, pre akékoľvek zmeny sú nevyhnutným predpokladom:  
1. zásadná zmena iniciovaná štátom, podporená naprieč politickým spektrom a systematicky 

realizovaná v časovom horizonte prekračujúcom volebné obdobia,  
2. všetky aspekty zmeny musia prioritne riešiť potreby odkázaného človeka (prijímateľa sociálnych 

služieb / pacienta / klienta / zomierajúcej osoby) a sú pre ne definované nasledovné základné 
rámce : 
a) starnutie je strednodobo nemenný trend,  
b) štruktúra rodiny sa mení,  
c) vek dožitia sa bude ďalej zvyšovať,  
d) človek žije a starne „niekde“ (na konkrétnom mieste, v konkrétnej lokalite)  
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e) priemyselná revolúcia 4.0 zmení štruktúru zamestnancov a zvýši nenahraditeľnosť „hand 
touch“ profesií - strategické plánovanie, motivácia a stabilizácia ľudských zdrojov v oblasti 
poskytovania dlhodobej starostlivosti  

f) udržateľnosť a rozvoj dlhodobej starostlivosti.  

Z kompetenčného usporiadania (júl 2019), vyplýva, že odkázaný človek (a jeho rodina) je predmetom 
záujmu (často obeťou) troch vzájomné nezávislých (nespolupracujúcich) štruktúr:  

• Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
• Ministerstva zdravotníctva SR  
• Samosprávy  

Medzi týmito štruktúrami a občanom (odkázaným človekom / pacientom / klientom) stojí reálny 
poskytovateľ pomoci (nemocnica / ambulancia / hospic / agentúra domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti / dom ošetrovateľskej starostlivosti / zariadenie sociálnych služieb a pod.), 
prostredníctvom ktorého má byť táto pomoc poskytovaná.  

Z tohto pohľadu samospráva bez súčinnosti ostatných štruktúr vrátane zmeny legislatívneho 
prostredia komplexnú zmenu sama nedocieli. Avšak ako jedna zo súčastí, môže prispieť do 
systémových zmien aspoň svojim dielom, keďže v jej kompetencii je urobiť viacero efektívnych 
krokov aspoň na svojom poli. Pri zabezpečovaní služieb má územná samospráva v rukách kvalitu, 
dostupnosť i efektivitu minimálne vlastných poskytovaných služieb, a to aj bez ohľadu na kroky 
ostatných spomenutých zainteresovaných štruktúr. Vzhľadom na akútnu hrozbu nezmeniteľného 
trendu starnutia obyvateľstva v najbližších desaťročiach a ďalších vyššie spomenutých rámcov, je to 
zároveň jej dlhodobou zodpovednosťou.  

Prvým krokom by mal byť zber a spracovanie dát o všetkých formách a prijímateľoch poskytovaných 
služieb sociálnej starostlivosti, bez ohľadu na zriaďovateľa, nakoľko – aktuálne sú k dispozícii 
prevažne informácie zbierané len zo zariadení sociálnych služieb vo vlastných zriaďovateľských 
pôsobnostiach samospráv, čo je pre tvorbu účinných politík (či už celoplošných alebo regionálnych či 
mestských) nepostačujúce. Lokálne politiky by mali potom zahŕňať najmä programy podpory 
a spolupráce so všetkým aktérmi v oblasti starostlivosti o seniorov, ako aj preventívne a osvetové 
programy zamerané na aktívne a dôstojné starnutie, či programy pre vytvorenie informačnej 
platformy a platforiem spolupráce medzi jednotlivými zložkami zložitého sociálneho systému.   
Smart-koncepty a digitalizácia by mohli výrazne napomôcť všetkým spomenutým iniciatívam. 

4.3 VÍZIA A HLAVNÉ CIELE ROZVOJA INTELIGENTNÉHO 
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA TRENČÍN  

Vzhľadom na fakt, že v súčasnej dobre je legislatíva poskytovania zdravotnej starostlivosti 
v kompetencií štátu, samosprávy nemajú reálne nástroje, ako situáciu v tejto oblasti zlepšiť.1  Môžu 

 
1 Pozn. : Najdôležitejšiu úlohu pre činnosť všeobecných či odborných ambulancií  pôsobiacich v obciach 
zohrávajú zdravotné poisťovne. Z pohľadu regiónu síce VÚC vydáva povolenie na činnosť všeobecných 
či odborných ambulancií, avšak len zdravotné poisťovne môžu rozhodnúť s kým zmluvu podpíšu a v 
akom rozsahu. Samosprávny kraj má iba kompetenciu dozoru nad poskytovateľmi zdravotníckej 
a lekárenskej starostlivosti a za porušenie povinností môže udeľovať rôzne sankcie – od finančných 
pokút až po dočasné či trvalé odňatie povolenia. 
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však do systému prispieť aspoň svojim dielom a zamerať sa napríklad na využitie moderných 
technológii pre zjednodušenie prístupu občanov k službám a zvýšenie ich informovanosti. 

Víziou pre mesto Trenčín je preto 

samospráva ako maják pomoci pri riešení sociálnej situácie občanov, či už naliehavej/akútnej alebo 
dlhodobej,  poskytovaný s maximálnou mierou súčinnosti a odborného poradenstva za pomoci 

zavedenia a využívania SMART riešení. 

Pozitívne ovplyvňovanie modernizácie a rozvoja sociálnych služieb v meste Trenčín zahŕňa 
predovšetkým : 

• dôraz na medzi-sektorovú spoluprácu, prevenciu a včasnú intervenciu, budovanie jednotného 
informačného systému sociálnych služieb; 

• vytvorenie národného registra odborných pracovníkov v sociálnych službách s cieľom 
naplnenia identifikačnej, integračnej, administratívnej, referenčnej, informačnej a štatistickej 
funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni; 

• zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb podľa potrieb cieľových skupín a komunity, 
s preferenciou terénnych a ambulantných sociálnych služieb pred pobytovými; 

• rozvoj a využívanie informačno-komunikačných technológií v oblasti sociálnych služieb; 
• etablovanie systému zabezpečenia a hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych 

služieb 
• a pod. 

Komunitný plán mesta Trenčín na roky 2018 – 2021 s výhľadom do roku 2030 stanovil päť priorít (1. 
Kvalitné a udržateľné sociálne služby v meste Trenčín, 2. Služby krízovej intervencie, 3. Podporné 
sociálne služby, 4. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ŤZP, 
nepriaznivého zdravotného stavu alebo dovŕšenia dôchodkového veku a 5. Sociálne služby pre rodiny 
s deťmi), v rámci ktorých mesto sporadicky napĺňa niektoré odporúčané opatrenia.  

Cieľavedomé napĺňanie a vyhodnocovanie osobitne komunitného plánu mestu bohužiaľ chýba. Ako 
však ukazujú výsledky zverejňované v záverečných účtoch mesta, v rámci vyhodnocovania 
programového rozpočtu mesta určité jeho položky korešpondujú s niektorými bodmi aktuálneho 
komunitného plánu, resp. plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta zahrnujúceho aj sociálnu 
oblasť, v rámci čoho boli v rokoch 2018-2021 v oblasti poskytovania sociálnych služieb zrealizované 
nasledovné projekty, resp. investície : 

• vypracovanie projektovej dokumentácie na nocľaháreň a denné stacionárne centrum, 
• kúpa 48+26+26 nájomných bytov a rekonštrukcia sociálnych bytov, 
• podpora komunitných sociálnych služieb,  
• zariadenie pre seniorov - rekonštrukcia sociálnych zariadení, práčovne a sušiarne,  
• denné centrum seniorov – zakúpenie termo-akupresúrneho prístroja,  
• zariadenie opatrovateľskej služby - výťah, sociálne zariadenia a bezbariérové izby  

Ako je zrejmé, stále je tu nevyužitý priestor pre zavedenie SMART riešení a prístupov v oblasti 
sociálnej starostlivosti, ktoré zatiaľ nie je dostatočne využívané a  je možné ho dosiahnuť 
prostredníctvom realizácie nasledovných cieľov: 
Cieľ 1 Zriadenie kontaktného informačného bodu s prvkami smart technológie 
Cieľ 2 Zavedenie domáceho tiesňového volania, 
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Cieľ 3 Využitie mobilnej aplikácie na vedenie dokumentácie a monitorovanie opatrovateľskej 
služby, 

  Vedenie karty klienta,  
  Centralizovaná evidencia činnosti s klientmi,  
  Evidencia dochádzky opatrovateliek - sociálnych terénnych pracovníčok, 
Cieľ 4 Monitorovanie výskytu alkoholu u mladistvých, prostredníctvom mobilného zariadenia 
  Sledovanie užívania alkoholu u mladistvých v rámci mesta,  
  Uľahčenie monitorovania požívania alkoholu u ohrozených, sledovaných mladistvých, 

Prevencia nadmerného užívania alkoholu komunitou mladých ľudí. 

Návrhy sú podporené aj príkladmi dobrej praxe, ktorými sa zaoberá nasledujúca kapitola. 

4.4 POPIS NÁVRHOV A PRÍKLADY DOBREJ PRAXE PRE OBLASŤ 
SMART ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB. ANALÝZA 
ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV PRE OBLASŤ ZDRAVOTNÍCTVO 
A SOCIÁLNE SLUŽBY.  

CIEĽ NÁVRHU 1:  

Poskytnúť osamelo bývajúcim seniorom či fyzicky zdravotne znevýhodneným obyvateľom privolať si 
pomoc stlačením SOS gombíka v krízových situáciách, ako sú pády, závraty alebo sťažené dýchanie. 

POPIS NÁVRHU 1:  

Do domu, resp. bytu seniora sa nainštaluje prístroj domáceho tiesňového volania. Ten sa skladá zo 
základne s veľmi citlivým mikrofónom a reproduktorom, ktoré zabezpečia rozhovor s dispečingom 
z celého bytu klienta a tlačidla tiesňového volania. Tlačidlo je možné nosiť na zápästí alebo na krku, 
ako prívesok. Po jeho stlačení sa automaticky aktivuje telefonické spojenie s dispečingom ASSR, kde 
vyškolení dispečeri vyhodnotia situáciu a zabezpečia potrebnú pomoc. Domáce tiesňové volanie vie 
nahradiť pobyt v domoch sociálnych služieb, ktorý je drahý hlavne s ohľadom na investičné 
prostriedky.     Domáce tiesňové volanie s fungujúcim komplexom sociálnych a zdravotných služieb 
terénneho charakteru môže tvoriť sociálny program mesta a v 90% prípadov môže suplovať 
pridelenie bytu s opatrovateľskou službou. Tento sociálny program mesta bude pomáhať ľuďom, 
ktorí o sociálnu pomoc naozaj stoja a potrebujú ju.  

Pre jednoduchšiu adopciu nových technológií by mohlo slúžiť spojenie sveta mladých ľudí - študentov 
stredných škôl, ktorí budú navštevovať seniorov v domovoch dôchodcov. Títo by ich vedeli edukovať 
v oblasti mobilných a digitálnych technológií aj formou komunikácie cez videohovory. Týmto im 
pomôžu odbúravať strach z nových technológii, ako sú napr. mobilné telefóny, monitorovacie 
náramky, domáce tiesňové volania a pod.  

REALIZÁCIA V PRAXI 1: 

V októbri 2020T Trnavský samosprávny kraj spustil jedinečnú službu domáceho tiesňového volania. 
Je určená pre obyvateľov Trnavského kraja, ktorí bývajú osamote. Ide predovšetkým o seniorov 
a zdravotne znevýhodnených ľudí. Takto zvyšuje pocit bezpečia samotným obyvateľom, ako aj ich 
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rodinným príslušníkom. Túto službu bezplatne poskytuje už 80 obyvateľom 23 obcí a miest. Do konca 
roka má v pláne navýšiť počet užívateľov na 200 po celom kraji. 

Tlačidlo tiesňového volania je ľahko prenosné, možno ho nosiť ako náramok na zápästí alebo 
prívesok na krku. Je odolné voči vode a vlhkosti, čo umožňuje mať ho na dosah napríklad aj pri 
sprchovaní. Pevná základňa, ktorá je v domácnosti strategicky umiestnená, zabezpečuje telefonické 
spojenie s dispečingom po stlačení SOS tlačidla. Trnavská župa hradí všetky náklady spojené 
s inštaláciou základne v domácnosti klienta, ako aj služby non-stop dispečingu v spolupráci 
s Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky. 

Služba domáceho tiesňového volania umožňuje klientom zavolať pomoc. Vyškolený personál 
dispečingu následne situáciu vyhodnotí a skoordinuje ďalší postup. Medzi alternatívy riešenia patrí 
konzultácia s lekárom alebo privolanie pomoci. Ku koncu mája túto službu klienti využili už 349-krát, 
pričom v 13 prípadoch bola privolaná záchranná zdravotná služba. 

Mestá a mestské časti, ktoré v súčasnosti využívajú službu domáceho tiesňového volania: 
• MÚ -  Petržalka  BA 
• MÚ -  Ružinov  BA 
• MÚ -  Staré Mesto  BA 
• MÚ-Podunajské Biskupice BA 
• MÚ - Lučenec 
• MÚ - Brezno 
• MÚ - Nitra 
• MÚ - Vráble 
• MÚ - Zlaté Moravce 
• MÚ - Prešov 
• MÚ - Vysoké Tatry 
• MÚ - Partizánske 
• MÚ - Hlohovec 
• MÚ - Senica 
• MÚ - Piešťany 
• TTSK - KIRA 
• MÚ - Žilina 

Odkaz na link:  

https://www.sosgombik.sk/ 

CIEĽ NÁVRHU 2:  

Evidencia opatrovateľskej služby vrátane evidencie dochádzky – monitorovania podľa lokalizačných 
služieb mobilnej aplikácie.  

POPIS NÁVRHU 2:  

Každý klient sociálnych služieb by mal zavedenú kartu klienta, ktorá by bola podobná zdravotným 
záznamom pacienta. V súčasnosti nie je vedená žiadna centralizovaná evidencia činnosti s klientmi 
a celá dokumentácia je vedená v papierovej forme, najčastejšie vo forme zošitkov, ktoré si vedú 
samotné opatrovateľky bez akejkoľvek štandardizácie a archivácie. To má v praxi za následok, že 
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v prípade náhlej výmeny opatrovateľky už nie je odovzdaná história intervencií v rámci 
opatrovania, poznámky a zvyky klienta.   

Terénny pracovník by mal všetky tieto štruktúrované dáta o pridelenom klientovi vždy po ruke 
v mobilnej aplikácii mobilného telefónu s možnosťou viesť si poznámky a pridávať nové záznamy 
a viesť aj fotodokumentáciu. Tieto dáta by bolo možné zdieľať aj s rodinnými príslušníkmi po 
predošlej dohode s klientom.  

Ďalšou významnou funkciou platformy by bolo plánovanie rozpisu pridelených klientov medzi 
opatrovateľky a zároveň by bola vedená dochádzka. Pomocou aplikácie by sa opatrovateľka prihlásila 
do služby ku konkrétnemu klientovi a zároveň by sa zaevidovala aj geografická poloha z mobilného 
zariadenia. To isté by sa udialo aj pri odhlásení od klienta. Klient by mohol opčne túto akciu potvrdiť 
cez svoje zariadenie. Výsledkom by bolo, že ak má opatrovateľka naplánovanú dvojhodinovú 
návštevu klienta a opustí ho o hodinu skôr, tak systém by to v rozpise služieb vyznačil. 

V súčasnej situácii by bolo možné použiť jeden z množstva Cloudových CRM systémov, ktoré trh 
ponúka. Množstvo z nich už bolo aj upravených na použitie pre opatrovateľské služby, ako napr. 
ConnectTeam. V prípade úspešnej adopcie systému by bolo vhodné pre ďalšiu fázu prispôsobiť 
niektorý z nemocničných informačných systémov etablovaných na trhu. Ten by mohol byť následne 
nasadený do domovov sociálnych služieb ako evidenčný nástroj a v prípade budúceho zosúladenia 
legislatívy a kompetencií v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti (do čoho spadá aj medikácia, 
čiže podávanie liekov) aj viesť zdravotnú dokumentáciu. Tieto systémy dnes štandardne komunikujú 
s platformou eZdravie, prevádzkovanou Národným Centrom Zdravotníckych Informácií. V takom 
prípade by bolo možné aj uvažovať o ďalších nadstavbách, ktoré moderné informačné systémy 
v zdravotníctve poskytujú, napr. robotická príprava liekov, pripojenie na telemedicínsku platformu, či 
vyhodnocovanie záznamov pomocou umelej inteligencie.  

Problém, podľa novej správy od iAdvance Senior Care (USA), je nárast údajov v súčasnosti jedným 
z najdôležitejších trendov v kvalifikovanom ošetrovateľstve. Zatiaľ čo trend smerom k elektronizácii 
lekárskych záznamov v tomto bode trvá už mnoho rokov, článok pojednáva o obrovskom potenciáli 
„dôvtipnej analýzy viacerých informačných zdrojov“ a jej úlohe v budúcnosti. Často ide o systémy, 
ktoré zaznamenávajú údaje na klinické a výkonové-finančné účely. Tieto sa navzájom 
„nerozprávajú“ alebo nemôžu. Údaje môžu byť zle naformátované alebo tieto systémy jednoducho 
nedokážu fungovať spôsobom, ktorý umožňuje jednoduché konzistentné prehľady. Ako je 
poznamenané v inej štúdií v Skilled Nursing News, „Súčasní prevádzkovatelia čelia skrytému 
množstvu údajov, ktoré buď sledujú finančné metriky alebo klinické výsledky, s veľmi malou súhrou 
medzi nimi.“ Je to škoda, pretože potenciál elektronických zdravotných záznamov nespočíva len 
v informatizácii všetkých údajov, ale umožňuje domovom dôchodcov a kvalifikovaným 
ošetrovateľským zariadeniam rozhodovať na základe dát spôsobom, ktorý je prínosom pre pacientov 
aj pre konečný výsledok. Softvérové systémy môžu zjednodušiť záznamy a uľahčiť život 
opatrovateľskému personálu, sestrám aj prevádzkovateľom. Aby sme uviedli len jeden príklad, štúdia 
National Health Institute (USA), že elektronické zdravotné záznamy ukazujú „významné zlepšenie 
v riadení dokumentácie v zariadeniach dlhodobej starostlivosti a zlepšenie kvality výsledkov“. 
Softvérové systémy môžu byť mätúce alebo sa s nimi ťažko pracuje, ale na dosiahnutie udržateľnosti 
dlhodobej starostlivosti je nutnosťou zvýšenie produktivity a efektivity, ktoré poskytuje práve 
informatizácia a štruktúrované záznamy.  
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REALIZÁCIA V PRAXI 2:  

Mobilná aplikácia a CRM systémy prispôsobené pre použitie v oblasti zdravotníctva a sociálnych 
služieb. Na priložených linkoch sú príklady software, ktorý je pre tento typ služieb s úspechom 
využívaný :  Celkový | compass care Connecteam, https://lintechsoftware.com/ 

CIEĽ NÁVRHU 3:  

Sledovanie alkoholu u mladistvých. Alkohol má významný podiel na intoxikáciách detí a mládeže. 
Priemerný vek začiatku konzumácie alkoholu je podľa medzinárodných prieskumov 12,5 roka. Trend 
zvyšovania konzumácie alkoholu u detí a mládeže pokračuje. Slovensko na úrovni priemeru EÚ 
v súvislosti s porovnávaním ukazovateľa výskytu užívania alkoholických nápojov v rámci celej EÚ sa 
zaraduje na 25. miesto. Konzum alkoholu je na vysokej úrovni v rámci celého Slovenska. Je potrebné 
ho znížiť aj prostredníctvom opatrení so zameraním na komunity v rámci mesta Trenčín. 

POPIS NÁVRHU 3:  

Ide o monitorovanie výskytu alkoholu u mladistvých. V nepravidelných intervaloch je mladistvý, ktorý 
má byť podrobovaný náhodným dychovým skúškam, vyzvaný na dychovú skúšku. Musí sa overiť 
prednou kamerou na mobilnom telefóne a počas snímania kamerou realizovať skúšku, pričom dáta 
zo zariadenia prejdú priamo do aplikácie – a odošlú sa na kompetentné miesta. Tento princíp by 
dokázal odľahčiť sociálnych pracovníkov, mestskú políciu a v neposlednom rade aj zvýšil komfort 
mladistvého a jeho rodinných príslušníkov. V USA je táto metóda používaná niekoľko rokov a môže 
byť nariadená súdom. Existuje niekoľko platforiem, ktoré sa venujú tejto problematike, napr. 
checkBAC.com  

REALIZÁCIA V PRAXI 3:  

https://www.soberlink.com/alcohol-addiction-recovery 
www.bactrack.com/view  

Niekoľko štátov v USA (California, Texas, Arizona,  South Carolina, Connecticut…) už má legislatívne 
upravenú kompetenciu používať diaľkové monitorovanie alkoholu v dychu a uznávať ho aj na právne 
účely. V legislatívach, kde nie je možné používať výsledky týchto meraní na právne účely sa taktiež 
používajú vo veľkej miere, no na základe dohody s klientom, kde má klient poskytnutú istú úľavu od 
režimu. Zdroj : https://www.vzbb.sk/sk/aktuality/spravy/2012/ochrana-deti-a-mladeze.pdf 

ZDROJE: 

https://www.sustavapovolani.sk/sektorova_rada-37 
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trenčín pre obdobie 2018 – 2021 s výhľadom do roku 2030 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_health-
systems_sk.pdf 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/default/files/H2020_SK_KI0213413SKN.pdf 
https://www-oecd-org.translate.goog/sti/emerging-tech/oecd-
nsfworkshoponbuildingasmarterhealthandwellnessfutureoverviewofmainoutcomes.htm?_x_tr_sl=en&
_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc 
https://eraportal.sk/wp-content/uploads/2021/04/2_Pracovny-program-2021-%E2%80%93-2022-pre-
klaster-Zdravie-a-prehlad-vyziev.pdf 
https://eraportal.sk/eraportal/ine-europske-programy/eu4health/ 
https://www.vzbb.sk/sk/aktuality/spravy/2012/ochrana-deti-a-mladeze.pdf 
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OBLASŤ 5 SMART ENERGETIKA A SMART BUDOVY  
(Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD., doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., PhD.,  
Ing. Daniel Čurka, PhD.) 

5.1 IDENTIFIKÁCIA POTRIEB, IMPULZOV A VÝZIEV 

Zmeny ktorým čelí samospráva so snahou zabezpečiť trvalo udržateľný rast priblížením sa 
nízkouhlíkovej ekonomike a výzvam spojeným s klimatickou zmenu nebude možné dosiahnuť bez 
inteligentných riešení. Tieto sú výzvou pre kompetentných z pohľadu ich návrhu ako aj 
implementácie a udržania pri živote. Nájsť tú pravú mieru pri identifikácii oblastí a ich potenciálu 
enviromentálnych, ekonomických ale aj sociálnych zmien. Do celého systému vstupujú subjekty 
verejnej správy, súkromného sektora na území mesta a občianskej spoločnosti, bez ktorých by 
nedošlo k naplneniu stanovených cieľov.  

V 21. storočí sú bežne dostupné technické prostriedky ktoré umožňujú komplexný pohľad na 
energetickú perspektívu subjektov a ich spravovaných objektov. Nasledujúca kapitola zadefinuje 
potrebné kroky a ciele vedúce k implementácii súboru opatrení označovaných Smart city v oblasti 
Smart energetika a smart budovy.  

Sektor energetiky svojou činnosťou ovplyvňuje všetky zložky životného prostredia a tým priamo či 
nepriamo aj ľudské zdravie. Energetika sa zaoberá hospodárnym využitím všetkých zdrojov a zásob 
energie tiež je týmto pojmom označované priemyselné odvetvie dodávajúce energiu v určitej forme 
k ďalšiemu využitiu. Energetika musí rešpektovať trvalú udržateľnosť zdrojov, v súlade 
s legislatívnymi požiadavkami regulačných úradov, musí uvažovať bezpečnosť dodávok a tiež aj 
zvyšovanie cien energií. V neposlednom rade, energetika, podobne ako aj iné odvetvia, reflektuje 
témy klimatickej zmeny a ochranu životného prostredia. 

Prepojenie monitorovaných dát z viacerých oblastí, medzi nimi aj energetických spotrieb budov 
umožní mestu ako inštitúcii zacieliť svoje aktivity na vybrané ciele a poskytnúť dostatok informácií pri 
prichádzajúcich výzvach ako zmena klímy a nízko uhlíkové smerovanie konkrétneho miesta alebo 
celého regiónu. Rovnako vidíme priestor pri plánovaní odberov energií a jednaní s dodávateľmi 
o cene pre organizácie v pôsobnosti mesta. Odporúčame konzistentné prepojenie informácií 
zobrazených v logickom a ľahko ovládateľnom systéme. Niečo čo má byť naozaj fungujúcim 
prostredím s náplňou flexibilne ovládateľným zodpovednými zamestnancami mesta. 

V takomto prostredí je následne možné spracovať potrebné údaje do správ z ktorých vznikajú zadania 
pre VO alebo čiastkové projekty mesta. Určite je to podnetné prostredie s dôležitými informáciami 
pre kvalitných zamestnancov, ktorých je možné získať do štruktúr verejnej správy na tak dôležité 
miesta akým je napríklad energetika. Je to začiatok reťaze dejov cez ktoré sa spájajú kvalitní 
zamestnanci a partneri pri tvorbe pridanej hodnoty. 

Mesto Trenčín aktuálne nedisponuje uceleným strategickým dokumentom, ktorý by zahŕňal oblasť 
energetiky ako celku. Absentuje aj určitý nástroj, resp. metodika, ktorá by poskytovala nevyhnutnú 
analytickú platformu pre tvorbu strategického a tiež koncepčného dokumentu v oblasti energetiky. 
Absentuje tiež ucelená metodika pre posúdenie, vývoj prostriedkov, možností a meranie následkov 
hospodárenia s energiami na ostatné oblasti (na infraštruktúru, ekonomiku, zdravotníctvo, životné 
prostredie a iné). Preto tento dokument má za cieľ identifikovať možné potreby jednotlivých aktérov 
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mesta Trenčín z oblasti energetiky, analyzovať možné reakcie resp. prístupy aktérov pri využívaní, 
resp. nasadení smart riešení a definovanie hlavných cieľov rozvoja v danej oblasti. 

Cieľom tejto časti je analýza existujúcej stratégie a priorít v oblasti energetiky mesta Trenčín, ako aj 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Mesto Trenčín, svojou geografickou polohou na strednom Považí, sa zaraďuje medzi strategické 
mestá na Slovensku. Z hľadiska administratívneho členenia Slovenskej republiky je správnym centrom 
Trenčianskeho kraja, ktorý tvorí 9 okresov: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad 
Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov a Trenčín. 

Rozvoj energetiky pre mesto musí byť v súlade s víziou energetiky pre nadchádzajúce obdobie vo 
všeobecnosti, ktorý sa opiera minimálne o nasledovné dokumenty: 

• Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 
• „Zimný energetický balíček“ alebo „Clean energy for all Europeans“ 
• Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
• Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
• Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE a VKVET 
• Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
• Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší 
• Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Aktivity, ktoré trenčiansky samosprávny kraj realizuje pre naplnenie celkovej stratégie v oblasti 
energetiky, sú nasledovné: 

• podpora efektívneho hospodárenia s energiami v objektoch trenčianskeho samosprávneho 
kraja, 

• podpora efektívneho využívania energie v súčasných aj nových budovách, 
• efektívna výroba tepla a energie, 
• podpora využívania miestnych a obnoviteľných zdrojov energie. 

Zdrojové dokumenty pre tvorbu tohto materiálu, tvorili údaje z nasledovných dokumentov: 
• stav energetiky v trenčianskom samosprávnom kraji, na Slovensku a v Európskej únii, 
• aktuálna efektívnosť v spotrebe palív a energie na území trenčianskeho samosprávneho kraja, 
• informácie z dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia Trenčianskeho kraja, 
• informácie z dokumentu Urbanistická štúdia pre umiestnenie priemyselných parkov v TSK, 
• informácie z dokumentu Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, 
• detailná energetická pasportizácia objektov v správe TSK – metodika energetickej inventúry, 
• odporúčania a ciele EÚ, ktoré sú implementované do národných noriem, 
• možnosti a potenciál vo využívaní vhodných obnoviteľných zdrojov energie, 
• stav techniky v oblasti tepelnoizolačných materiálov, moderných tepelných zdrojov, 

automatizácia v oblasti diaľkového monitorovania a riadenia vykurovania pre objekty TSK, 
verejné budovy, školy a sociálne zariadenia, 

• zvýšenie zamestnanosti hlavne v oblasti OZE, ktoré by boli inštalované na objektoch 
spadajúcich pod správu TSK, 

• informačné dokumenty z Operačných programov, resp. Eurofondov. 
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Zoznam projektov z oblasti energetiky, do ktorých sa TSK zapojil, resp. má v pláne sa zapojiť alebo 
boli v štádiu podania:   

• Moderné technológie – Smart plán mesta Trenčín (výzva OPII-2020/7/11-DOP – Moderné 
technológie) – pripravovaný projekt 

• Projekty „Zelená infraštruktúra“ – revitalizácie/regenerácie priestranstiev v TSK 
• Projekty „Cyklotrasy“ – budovanie nových a obnova súčasných cyklotrás 
• Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín (výzva: IROP-PO1-

SC121-2016-9) – zabezpečenie dopravných riešení 
• Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu (výzva: IROP-PO4-SC431-2017-16) – 

vypracovanie spoločného strategického dokumentu – prispôsobovania sa zmenám klímy 
• Projekty pre „Materské školy“ a „Základné školy“ – obnova/modernizácia MŠ/ZŠ 
• Rozvoj energetických služieb – zníženie energetickej náročnosti objektov/budov v meste 

Trenčín (výzva: OPKZP-PO4-SC441-2019-53) 
• Rozvoj energetických služieb – verejné osvetlenie v meste Trenčín (výzva: OPKZP-PO4-SC441-

2019-53) – vypracovanie energetického auditu verejného osvetlenia s návrhom opatrení 
energetickej efektívnosti a pripravenie projektu garantovanej energetickej služby (GES) pre 
verejné osvetlenie. 

• Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne (viaceré 
projekty pre rôzne úseky) 

• Plán udržateľnej mobility (výzva: IROP-PO1-SC121-2016-9) 
• Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatické zmeny (výzva: IROP-PO4-SC431-2017-16) 
• Komplexná modernizácia časti verejného osvetlenia v meste Trenčín (výzva: KaHR-22VS-1501) 

– modernizovanie 275 ks svietidiel na desiatich uliciach v meste Trenčín 
• Inštalácia verejného osvetlenia na viacerých uliciach alebo strategických bodoch 
• Medzi silné stránky TSK je možné zaradiť: záujem obcí, miest a verejného sektora o znižovanie 

nákladov na energie, obrovský potenciál znižovania nákladov (školy, zdravotnícke zariadenia, 
domy, byty, priemysel), dostupné technické materiály (tepelné izolácie), dostupné zdroje OZE 
(slnečné kolektory, FVE), dostupnosť technológií a odbornej kapacity pre renováciu budov, 
zateplenie a iné opatrenia na zvyšovanie efektívnosti, dostatočné vedomosti a skúsenosti 
miestnych dodávateľov technológií a stavebných konštrukcií. 

Medzi slabé stránky TSK je možné zaradiť: nedostatok vlastných finančných prostriedkov, technický 
stav tepelných zariadení, nevyhovujúce tepelno-technické vlastnosti budov, projekcia TZB často 
uprednostňuje tradičné systémy vykurovania a vzduchotechniky a vyhýba sa návrhom solárnych 
systémov a/alebo čerpadlám, či kotlom na biomasu, straty v konečnej spotrebe energie sú stále 
vysoké, nie sú vypracovávané energetické audity, nie sú realizované opatrenia vychádzajúce 
z energetických auditov a štúdií. 

Medzi príležitosti, ktoré sa TSK ponúkajú: možnosť vzniku verejno-súkromných partnerstiev v zmysle 
zákona 321/2014 Z.z., možnosť financovať energetické projekty metódou EPC, stále rastúce ceny 
energií, meniaca sa klíma, vypracovanie auditov a certifikátov, zjednodušenie postupov pre 
modernizáciu, oprávnenosť pre podporu investícií z eurofondov ako aj z národného 
Environmentálneho fondu, Ekofondu, Operačného programu Kvalita životného prostredia atď. 

Medzi riziká TSK sa radia: nedostatok financií na prípravu štúdií a projektov energetickej efektívnosti, 
nedostatok pozornosti zo strany verejnosti a riadiacich orgánov, zložitá a komplikovaná 
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administratíva k príprave projektov, nedostatok pozornosti a zdrojov pre zvyšovanie verejného 
povedomia a propagáciu možností energetickej efektívnosti. 

ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU V OBLASTI ENERGETIKY MESTA TRENČÍN 

• Minimalizovanie nákladov jednotlivých budov postupným zatepľovaním (zúčastňovanie sa 
súťaží o investície do zatepľovania) 

• Mesto vyhlasuje nové súťaže pre dodávateľov elektriny, plynu, vody, ... 
• Aktuálne 1 človek spravuje všetky budovy v správe mesta Trenčín (odčítavanie hodnôt 

z elektromerov, vodomerov, plynomerov, ...) 
• Mesto sa stretáva s oblasťami, kde sú neplatiči (za teplo, el. energiu) 
• Aktuálne je tu otázka vytvorenia rozumného počtu nabíjacích staníc pre elektromobily 
• Prebieha postupne rekonštrukcia kotolne s nižšími stratami 
• Postupne sa nahradzujú Pb-výbojové zdroje svetla za LED osvetlenie (pouličné osvetlenie) 
• Spoločnosť Výroba tepla, s.r.o. dodáva do cca 11.000 bytov v Trenčíne teplo 
• Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. zabezpečuje dodávanie pitnej vody 

a odvádzanie odpadových vôd na väčšine územia trenčianskeho regiónu 
• Mesto poskytuje súčinnosť pri presťahovaní kotolne (na Liptovskej ulici) na biomasu 
• Mesto sa aktuálne po stránke v oblasti energetiky sústreďuje na zabezpečenie auditov pre 

budovy, teda otázky jednotlivcov sú vybavované priebežne 
• V meste sa plánuje vytvoriť sieť elektro bicyklov, ale ako prvotný projekt bol rozbehnutý 

„voľný“ bike-sharing (zdieľanie elektrických kolobežiek) 
• V oblasti energetiky je možné získať údaje o jednotlivých spotrebách budov s frekvenciou cca 

1 týždeň. Momentálne mesto nedisponuje dátami z meraní spotrieb vody, plynu, elektriny, 
nakoľko dáta potrebuje minimálne v zmysle ročných vyúčtovaní 

• Spotreby energií sa nevyhodnocujú a neporovnáva sa energetická náročnosť objektov, nie sú 
podchytené výrazné spotreby a nehľadá sa príčina. 

• Mesto aktuálne nedisponuje uceleným dokumentom (postupom), ako postupovať v prípade 
nadchádzajúcich energetických výziev 

• Mesto aktivizuje svojich zamestnancov, aby sa správali ekologicky, pričom jednou z takýchto 
výziev je zapojenie sa do celoslovenskej iniciatívy „Do práce na bicykli“, za účelom 
minimalizovania CO2-stopy; alebo zhasínanie svetla, ak sa nikto nenachádza v miestnosti 

• Mesto sa aktívne zúčastňuje nových výziev vyhlásených na podporu budovania infraštruktúry, 
zatepľovania, a pod. 

• Chýba Nízkouhlíková stratégia mesta /NUS/. 
• Objekty sú spravované s cieľom zabezpečiť služby obyvateľstvu, často neefektívne. 

POPIS VÝCHODISKOVÉHO STAVU V SEKTORE BUDOVY  

Na celkovej spotrebe energie mesta majú významný podiel nebytové objekty organizácií v pôsobnosti 
mesta, ktorých prevádzka je financovaná z verejných finančných zdrojov. Rôznosť využitia týchto 
objektov podmienila rozdelenie nebytových objektov do kategórií. V roku 2019 do zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Trenčín patrili nasledovné kategórie: 

• Základné a materské školy 
• Denné stacionáre 
• Kultúrne zariadenia 
• Administratívne budovy 
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• Športová infraštruktúra 
• iné 

Spotreba energie v účelovo rôznych budovách je závislá na teplotnom režime vykurovania, 
obostavanom objeme budovy a zastúpení jednotlivých stavebných konštrukcií s konkrétnymi 
tepelno-technickými vlastnosťami. Rovnako sú budovy zásobované teplom z lokálnych zdrojov alebo 
CZT. Táto rôznorodosť je daná vývojom v čase a zodpovedá bežnej prevádzke konca 20. a začiatku 21. 
storočia v strednej Európe. Cieľom nie je riešenie samotných budov z pohľadu obálky alebo 
technológie UK ale z pohľadu IoT monitorovania a budúceho riadenia. Pre potrebu správnych 
rozhodnutí a predchádzaniu strát energií z dôvodu porúch, plytvania sa zameriame v časti odporúčaní 
na konkrétne kroky, ktoré prinesú zlepšenie monitoringu a riadenia nie len na úrovni MaR ale aj 
možnosti inteligentného riadenia. 

Efektívne využívanie energie súvisí tak zo samotnou energetickou efektivitou prevádzky budov, ako aj 
so spôsobom ich prevádzky. Samotné technológie bez odpovedajúcej prevádzky nezabezpečia 
maximálne možné úspory. Za týmto účelom boli zriadené projekty garantovanej energetickej služby 
(GES). Tieto projekty si vyžadujú vysokú odbornú zdatnosť aj zo strany objednávateľa. Pre ich 
maximálne využitie je potrebné spracovať kvalitné podklady ktoré Smart riešenie na budovách 
podporuje. 

Veľký význam tak pre celý stavebný fond, ako aj pre bytový fond bude ma zákon . 555/2005 Z. z. 
o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon 17/2007 Z.z. 
o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

Týmito zákonmi sa na Slovensku zabezpečuje implementácia európskej smernice . 2002/91/ES 
o energetickej hospodárnosti budov. 

S účinnosťou od roku 2006 sa uplatňujú ustanovenia zákona týkajúce sa najmä postupov a opatrení 
na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie 
v budovách a znižovanie emisií oxidu uhličitého z prevádzky budov. S tým je súčasne spojená aj 
úprava pôsobnosti niektorých orgánov verejnej správy. Ďalej to budú ustanovenia týkajúce sa 
energetickej certifikácie pri predaji a prenájme budov, pri dokončovaní nových budov a taktiež pri 
obnove veľkých existujúcich budov, a pravidelnej kontrole kotlov a klimatizačných systémov 
v budovách a zároveň hodnotenia vykurovacích zariadení, v ktorých sú kotly staršie ako 15 rokov. 

Povinnosť energetickej certifikácie sa bude vzťahovať na novú a na významne obnovovanú budovu 
v prípade kolaudačného konania po 1. januári 2008, ako aj na budovu predávanú a prenajímanú po 1. 
januári 2008. Vyhláška MVRR SR . 625/2006 Z.z. vykonávajúca zákon. 555/2005 Z.z. vstúpila do 
platnosti 1. januára 2007. 

5.2 NÁVRH RIEŠENÍ V OBLASTI ENERGETIKA 

Pri návrhoch opatrení pôjdeme postupne od samotného magistrátu mesta cez kompetentných 
zamestnancov až po konečných prijímateľov výhod opatrení. Nesmieme samozrejme zabudnúť na 
komunikáciu prijímaných opatrení smerom k verejnosti a následne prezentáciu prínosov opatrení. 
Smart city stojí na pleciach dostupných a kvalitných dát, toto sa spomína v každej štúdii s ambíciou 
zavedenia procesov v 21 storočí. Ich dostupnosť je determinantom možného úspechu práce 
v energetike budov, poprípade mesta. Práca s týmito dátami následne musí byť v prostredí, ktoré 
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umožní pracovať s nimi efektívne. Predpokladáme, že dáta budú k dispozícii a bude k dispozícii aj 
centrálny dispečing, kde sa stretnú s dátami z iných oblastí prevádzky a života mesta. Prostredie, 
v ktorom sa bude dať s informáciami pracovať určí efektivitu energetickej efektivity. Už by sa nemalo 
pracovať v Exceli. Dostupné dáta následne potrebujú správnu interpretáciu v súvislostiach a prechod 
z analógových prístupov v myslení na skutočne digitálne riešenia. 

V nasledujúcom texte sa zapodievame týmito problémami. 

Pri zhromažďovaní dát je potrebné vedieť pre koho a na čo sú dáta určené. Z oblasti energetiky je 
potrebné kreovať komunikačnú politiku mesta a nastaviť cieľové skupiny informácií či už v podobe 
dát, grafov alebo údajov. 

KOMUNIKAČNÁ POLITIKA MESTA ZAHŔŇA 3 ZÁKLADNÉ ČASTI: 

• komunikačná politika zameraná do úradu, na vlastných zamestnancov, s cieľom ich 
stotožnenia sa so zámermi a metodikou realizácie cieľov predkladanej štúdie – definícia 
konkrétnych úloh a zodpovedných osôb, 

• komunikačná politika zameraná mimo úradu mesta s cieľom poskytovať informácie a utvárať 
povedomie o energetickej stratégii mesta. Týmto sa podporí pozitívne prijatie všetkými 
cieľovými skupinami v podobe príspevkových organizácií mesta Trenčín, 

• komunikačná politika uskutočňovaná na podporu konkrétnej činnosti, ktorá pomôže 
dosiahnutiu cieľov NUS- zadefinovať konkrétne činnosti zamerané na obyvateľov kraja, 
zabezpečenie dostupných dát pre potreby projektov na území mesta a priľahlých regiónov 

NÁVRH KOMUNIKAČNÝCH KANÁLOV 

• existujúca internetová stránka www.trencin.sk, 
• organizácia vzdelávacích podujatí (napr.: semináre zamerané na vzdelávanie odbornej aj 

širokej verejnosti o možnostiach zvyšovania energetickej efektívnosti prevádzky budov 
a pod.), 

• vytvorené (a podľa potrieb posilnené) oddelenie energetiky, ktoré by zastrešovalo pomoc pri 
tvorbe projektov na čerpanie verejných financií, podporu pre príspevkové organizácie pri 
projektoch GES a pod. 

Návrh štruktúry pre Oddelenie energetiky so zadefinovanými kompetenciami na komunikáciu 
s relevantnými partnermi mesta. Nestačí mať dáta je potrebné s nimi správne pracovať pre to je 
potrebné z meraní energií urobiť diskutovanú tému s priradenými zodpovednými ľuďmi, ktorí budú 
mať na danú oblasť čas a vedomosti. 

Koordinátori zodpovední za technickú stránku jednotlivých sektorov  

Sektor Koordinátor za 
TN Popis 

Školské budovy  Sledovanie spotrieb a úpravy nastavení technológií 
Materské školy  Sledovanie spotrieb a úpravy nastavení technológií 
CVČ  Sledovanie spotrieb a úpravy nastavení technológií 
Úradné budovy  Riadenie údržby a prevádzky 
Budovy služieb  Nájom v daných objektoch 
Športoviská  Aktualizácia cien za využívanie tretími stranami 
Plánovanie a tvorba stratégií 
mesta 

 Odbor projektov a investícií, Vedúci referátu stratégie 
a analýz 
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BUDOVY PREVÁDZKA A ENERGETIKA 

V úvode tejto časti kapitoly heslovite popisujeme návrh riešení pre energetiku objektov mesta a na 
ich budovách, s podrobnejším popisom nižšie v texte 

• Platforma digitálnej pasportizácie mesta 
• Základom inteligentného mesta sú informácie  
• Čo nevieme zmerať a vizualizovať nedokážeme ovplyvniť 
• Meranie, prenos dát a práca s nimi sa stali súčasťou riadenia energetickej efektívnosti 
• Aktuálne technológie v rámci IoT a Big dáta analytika umožňujú rýchle a flexibilné nasadenie 

meraní  

 

• Vyhodnotenie dát aj z miest, kde to v nedávnej minulosti bolo neekonomické 
• Platforma na spracovanie nameraných dát v 21. storočí - riadenie a prijímanie rozhodnutí 

v kratšom čase na základe relevantných informácií 
• Čítanie dát s porozumením 
• Prenos merania fakturačných meračov do vizualizačnej platformy 
• Otvorené systémy MaR a BMS, z ktorých je možné používať dáta  
• Prístup do platformy pre zodpovedné osoby 
• Nastavený postup pravidelného hodnotenia 
• Efektívne spravovaná efektivita 
• Ďalšie prínosy - prehľad o správaní organizácií, zvýšenie ich zodpovednosti  

PLATFORMA DIGITÁLNEJ PASPORTIZÁCIE MESTA 

Jednou z hlavných úloh miestnej samosprávy je správa majetku, kde by na zhodnocovanie, údržbu 
a správu majetku mali byť efektívne vynakladané dostatočné finančné prostriedky. Preto 
odporúčame pre majetok mesta spracovať pasportizáciu nehnuteľností prepojujúci dáta a informácie 
o technickom stave nehnuteľností (poslední doba rekonštrukcie, obálka, konštrukcie, sanita, a pod.) 
s dátami energetickými (spotreba energie, merná spotreba, a pod.) v online verzii. 

MERANIE, PRENOS DÁT A PRÁCA S NIMI 

Pre meranie spotreby energie budov v majetku mesta navrhujeme postupnú inštaláciu inteligentných 
meracích systémov v objektoch mesta /podľa platnej legislatívy/. Inteligentný merací systém je súbor 
zariadení zložený z určeného meradla a ďalších technických prostriedkov, ktorý umožňuje zber, 
spracovanie a prenos nameraných údajov o výrobe alebo spotrebe energie, alebo energetického 
média. Ide o elektronický systém, ktorý je schopný merať spotrebu energie a pridávať k tomu viac 
informácií ako konvenčné meradlo, a ktorý je schopný vysielať a prijímať dáta s využitím niektorej 
formy elektronickej komunikácie. 

Takéto monitorovanie spotreby energie umožní prostredníctvom nainštalovaných meračov priebežne 
monitorovať spotrebu energie v budovách a v jednotlivých technických systémoch a priebežne 
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vyhodnocovať efektivitu prevádzky v prípade prijímaných opatrení následne vyhodnocovať ich dopad 
na spotrebu a hodnoverne preukazovať dosahované úspory. Takéto údaje je možné kontrolovať 
s fakturovanými údajmi a korigovať nastavené údaje v zmluvných vzťahoch pri tendroch. 

Na vyhodnotenie úspor energie v zmysle metodiky vyhodnotenia úspor, popri štandardnom meraní 
spotreby energie odporúčame nainštalovať nasledovné podružné meradlá: 

1. určené meradlá spotreby elektriny na vstupe do budov, 
2. určené meradlá spotreby elektriny vnútorných osvetľovacích sústav budov, 
3. určené meradlá spotreby dodaného tepla na vykurovanie na vstupe do budov, 
4. určené meradlá spotreby dodaného tepla v teplej vode na vstupe do budov, 
5. určené meradlá spotreby studenej vody na vstupe do budov, 
6. určené meradlá spotreby množstva tepla na vstupe do rozvodov vykurovacej vody v OST, 
7. určené meradlo spotreby množstva tepla na prípravu teplej vody v OST. 

Monitorovanie spotrieb budov mesta určí mernú spotrebu energií, tieto sa prijatými opatreniami 
bude prevádzka snažiť dostať na nižšie hodnoty. Meranie dáva okamžitú spätnú väzbu na prijaté 
opatrenia či už bez nákladov alebo investičné. Hodnota spotreby tepla na vykurovanie v budúcnosti 
závisí od skutočných technických opatrení, ktoré sa budú v objektoch realizovali . Sú to predovšetkým 
opatrenia na:  

1. stavebné úpravy zamerané na zlepšenie tepelnotechnických vlastností stavebných 
konštrukcií, ktorými sa uskutočňuje únik tepla 

2. výmena vykurovacieho systému so zabudovaním termoregulačných ventilov 
3. riadenie procesu vykurovania s uplatnením  

- víkendového a prázdninového útlmu v objektoch, kde to režim prevádzky umožňuje 
- zónovej regulácie (v závislosti od tvaru budovy) so súčasným hydraulickým vyregulovaním 
vykurovacieho systému 

4. zmena palivovej základne za obnoviteľné zdroje v podobe správne navrhnutých Tepelných 
čerpadiel, solárnych systémov alebo využitie geotermálneho potenciálu zeme 

Návrh smart riešení v oblasti energetiky (realizovateľné v časovom v horizonte 1 až 5 rokov): 

• Nasadenie on-line merania pre vodomery, plynomery, elektromery, prívod tepla, s príslušným 
akčným členom na príslušnom mieste (napr. motorickým, diaľkovo-ovládaným ventilom) 

• Výmena výbojkového osvetlenia za LED zdroje pre úsporu el. energie 
• Nasadenie elektro-bicyklov, e-kolobežiek, e-skútrov pre odľahčenie dopravy 
• Implementácia modulárnych smart stožiarov verejného osvetlenia (viac-účelové stožiare, pre 

zabezpečenie okrem osvetlenia, kamerového záznamu, detekcia počasia, reklamný banner, 
nabíjacia stanica, informačný panel, wi-fi, ...) 

• Osadenie voľných strešných plôch vhodným typom fotovoltaických panelov (pre zníženie 
spotreby elektrickej energie) 

• Zainteresovanie verejnosti pre získanie spätnej väzby k jednotlivým smart riešeniam – 
odmeňovanie účastníkov pri implementácii smart riešení (smart-zásuvky/predlžovačky, 
využívanie e-bicyklov, resp. bežných bicyklov miesto jazdy vozidlom, vypínanie svietidiel, 
pokiaľ nie je k dispozícii pohybový senzor (resp. thermo-senzor), ...) 

• Realizácia energetickej efektívnosti na budovách formou GES. Vzhľadom na potrebnú 
odbornosť, nie je reálne, aby organizácie mesta samé zabezpečili a odborne pripravili projekty 
tohto typu. Je potrebné vytvoriť novú pozíciu, alebo oddelenie, ktoré bude môcť dohliadnuť 
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na projekty GES tak, aby organizácie vedeli dosiahnuť požadovaný cieľ a to vo fáze prípravy, 
realizácie aj v priebehu trvania GES 

• Zriadenie funkcie energetický manažér pre budovy mesta 

Vykonávací predpis funkcie energetického manažéra 

1. Energetický manažér si naštuduje PD objektu a TZB zariadení 
2. Oboznámi sa so spôsobom meraní spotrieb energií a zberu a archivácie dát z merania 
3. Obhliadka objektu s PM za FM na danom objekte 
4. Naštuduje si predchádzajúce opatrenia prijaté na objekte /ak boli/ 
5. Nastavenie komunikačnej stratégie s FM a Property manažérom 
6. Určenie dátumov kedy sa zasielajú reporty k mesačnej, resp. ¼ ročnému hodnoteniu 

a následne pre ročné hodnotenie 
7. Vytvorenie dashboardu, vychádzajúceho z dostupných meraní na objekte 
8. Kontrola funkčnosti technológií  
9. Nastavenie hraničných hodnôt jednotlivých spotrieb energií 

Evidencia a vyhodnocovanie spotrieb jednotlivých energií v objektoch, vypracovanie analýz spotrieb 
množstva energií a porovnanie s predchádzajúcimi obdobiami. 

Každý mesiac spracovanie mesačnej správy: 

1. pracovný deň v mesiaci kontrola údajov meraní  

1 a 2. pracovný deň v mesiaci spracovanie grafov, príprava predbežného reportu (vyhľadanie 
anomálií - písanie/preverenie o nejakých výnimočných udalostiach, ktoré boli predchádzajúci 
mesiac ) 

3. pracovný deň v mesiaci výjazd na objekt, stretnutie s energetikom  

4. pracovný deň v mesiaci finalizovanie mesačného reportu  
mesačný report odovzdaný do 7 dňa v mesiaci 

Každý 3 mesiac spracovanie 1/4 ročnej správy 

1 deň v mesiaci spracovanie grafov, príprava predbežného reportu 

2 deň finalizácia reportu 

Raz ročne spracovanie ročnej správy – dohodnutý termín  

1 deň v mesiaci spracovanie grafov, príprava predbežného reportu 

2 pracovný deň v mesiaci výjazd na objekt, stretnutie s energetikom 

3 deň finalizácia reportu 

Návrh opatrení pre zlepšenie energetickej efektívnosti TZB zariadení s dopadom na spotrebu 
objektu 

1. Poradenstvo v prevádzke a údržbe objektov a zariadení vedúce k optimalizácii poskytovania 
komplexných služieb správy nehnuteľností a tým najmä k znižovaniu nákladov na energie 
a navrhovaniu efektívnejších postupov v prevádzke, 

2. Sledovanie legislatívy, všeobecne záväzných právnych a technických predpisov ohľadne 
energetiky a zákonov týkajúcich sa energetickej efektívnosti, 

3. Spracovanie odporúčaní a návrhov na opatrenia pri výraznejších nárastoch spotreby energií, 
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4. Odborný dohľad a sledovanie nákladov pri realizácii opatrení úspory energií, vyhodnocovanie 
skutočného dopadu zrealizovaných opatrení. 

5. Návrhy sa predkladajú v jednoduchej forme zodpovednému manažérovi na strane zákazníka 
s určením predpokladanej výšky investície a s vyjadrením potenciálu úspor. 

6. V prípade schválenia odporúčania si EM dohodne ďalší postup jeho zavádzania do praxe. 

 

MONITORING TECHNOLÓGIÍ TZB 

Monitoring parametrov vnútorného prostredia: vlhkosť, teplota, oxid uhličitý 

Monitoring spotreby energií (elektrická energia, zemný plyn, teplo, voda). 

Technológia monitoringu musí spĺňať nasledovné požiadavky na funkcionalitu: 
1. nepretržité napájanie batériovým systémom, 
2. bezdrôtový prenos dát, 
3. automatická vizualizácia dát do platformy prístupnej cez internet, 
4. 24 hodinový monitoring (dispečing) pre zachytenie alarmových hlásení, 
5. držanie havarijnej pohotovosti 24 hodín denne, 
6. tvorba predikcie /modelu budúcej/ spotreby na nasledujúci rok pre energie 

Rozsah činností je daný výškou zazmluvneného úväzku manažéra pre daný objekt. 

VRSTVY PRE MONITOROVANIE ENERGIÍ 

Digitálne platformy s ich schopnosťou posúvať naše procesy sú trendom. Nie je to len zber dát 
z meračov kvôli faktúram, nastupujú predikcie, modely a vyhodnotenia stavov procesov a ich možná 
mechanizácia machine learning a AI. Toto výrazne skráti čas energetického manažéra strávený pri 
pravidelných hodnoteniach nevyhnutných na zníženie spotrieb sledovaných objektov. Hodnotenie 
spotrieb po objektoch a vedomie zodpovedných že ich konanie je vyčíslené a porovnávané prinesie 
postupnú zmenu správania a prístupu k zvereným cieľom. Čo sa dá zmerať to vieme zmeniť platí aj 
v oblasti spotrieb energií.  
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EDGE vrstva je vrstva kde sú všetky komponenty systému IoT umiestnené kdekoľvek. Sú to senzory 
umožňujúce získavať dáta ako teplota, vlhkosť parametre životného prostredia, snímače vypnúť 
zapnúť nabíjanie zo solárnych panelov. Volajú sa aktivátory, pretože aktivujú určitú vlastnosť alebo 
správanie. 

Môžu byť vyvedené do koncentrátorov ktoré zbierajú dáta v teréne a až koncentrátor posiela dáta do 
cloudu. Použitie koncentrátorov šetrí náklady na prenos v komunikačnej vrstve systému. Pri 
zložitejších scenároch mesta alebo regiónu sú koncentrátory kľúčovým komponentom pre 
zabezpečenie spoľahlivosti, robustnosti a interakcie riadenia infraštruktúry. Rozhoduje energetická 
náročnosť senzorov či aktivátorov na edge vrstve, poprípade či si riešenie vyžaduje dostupnosť 
elektrickej siete. Podľa toho sa vyberá sieť na ktorej dané zariadenia posielajú signál. 

Komunikačná vrstva zabezpečuje prenos dát medzi zariadením v teréne a informačným systémom 
v cloude. Prenos je spravidla v dvoch krokoch: 

• Prenos medzi senzorom a koncentrátorom 
• Prenos dát z koncentrátora do informačného systému 

Úlohou komunikačnej vrstvy je zabezpečiť prenos dát a príkazov medzi senzorickou časťou /často 
rôznorodou z hľadiska dlhodobej implementácie/ preto je potrebné aby koncentrátor podporoval 
širokú paletu protokolov. 

Cloud vrstva má za úlohu primárne spracovať údaje z edge vrstvy, uložiť ich a dodatočne spracovať 
v reakcii na situáciu. Dôležitá je otvorenosť tejto vrstvy pre pripájanie sa rôznych systémov. Veľký 
objem dát musí informačný systém spracovať a vykonať nad nimi požadované operácie. Je to základ 
pre predikčné analýzy a vyhodnocovania kam daný sledovaný alebo riadený systém smeruje. 

Treťou časťou systému je interakčná časť ako užívateľské rozhranie čo môže byť webové rozhranie 
prístupné pre autorizované osoby zodpovedné za systém. Toto rozhranie by malo byť základom 
dashboardových obrazoviek sledovaných na jednom mieste mesta. 

Komunikácia pomocou pripojenia M-BUS na merače tepla 
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Komunikácia pomocou rádiového signálu sigfox 

 

Meranie a dáta z rôznych zdrojov sú použiteľné na nájdenie súvislostí, s ktorými sa v minulosti ani 
neuvažovalo. Pre obdobie do roku 2030 bude príznačné, že množstvo dát, ktoré budú k dispozícii, 
bude exponenciálne narastať. Je dôležité mať platformu, kde sa s nimi bude dať pracovať. Pre tvorbu 
inteligentného regiónu je dôležité zbieranie, zdieľanie a analýza dát o jeho fungovaní, aby sa tak 
následne mohli navrhovať a realizovať riešenia, ktoré prispejú k zlepšeniam a dlhodobej udržateľnosti 
v dôležitých oblastiach ako je mestská a regionálna mobilita, energetika, odpadové hospodárstvo, 
telekomunikácie, zdravie a zdravotníctvo, sociálne služby, vzdelávanie, kultúra, rozvoj komunít, 
zmierňovanie zmeny klímy, verejná bezpečnosť, a ďalšie. 

NÁVRH SMART RIEŠENÍ V OBLASTI ENERGETIKY (REALIZOVATEĽNÉ V ČASOVOM V HORIZONTE 5 AŽ 20 ROKOV): 

• Vytvorenie širokej siete nabíjacích staníc pre e-skútre a e-vozidlá pre využívanie 
nízkouhlíkových dopravných zariadení (vyhradenie parkovacích miest pre nízkouhlíkové 
vozidlá) 

• Pokrytie voľných striech (stien) fotovoltickými panelmi pre využívanie obnoviteľného zdroja 
• Vytvorenie siete energetických úložísk (resp. centrálneho úložiska) pre akumuláciu energie 

pre jej neskoršie využitie (pokrytie špičiek dodávok/potrieb elektrickej energie) 
• Návrh implementovania vlastných energetických zdrojov (geotermálne vrty, FV panely, 

veterné helixové turbíny, ...) pre zabezpečenie sebestačnosti po stránke zásobovania teplom 
a elektrickou energiou 

• Posilnenie energetickej infraštruktúry pre obojsmernú prevádzku prosumerov (odberatelia sa 
stanú výrobcami, teda zmení sa tok energie) 

• Postupný prechod jednotlivých budov/zariadení mesta na sebestačný model so zabezpečením 
sebestačnosti príslušnej formy energie, resp. komodity (elektrina, teplo, voda, odpadové 
hospodárstvo) 

• Služba GES na budovách je bežne na 10 rokov preto ju uvádzame aj tu. Výstup objektov GES 
do monitorovacej a vyhodnocovacej platformy umožní priebežne hodnotiť dopad zavedených 
opatrení. 
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V rámci energetickej koncepcie Trenčianskeho samosprávneho kraja je stanovený všeobecný cieľ, 
ktorý pozostáva z troch sekundárnych cieľov. Z týchto cieľov vyplývajú jednotlivé priority, na základe 
ktorých je nevyhnutné realizovať viaceré opatrenia. 

• Všeobecný cieľ dodávky energie z obnoviteľných zdrojov a efektívnejšie riadenie spotreby 
energie v súlade s princípmi trvalo-udržateľného rozvoja TSK je postavený na týchto troch 
cieľoch: 

• dostupné, spoľahlivé a diverzifikované dodávky energie, čo najvyššie využívanie lokálne 
dostupných energetických zdrojov, 

• efektívna, dobre plánovaná a riadená výroba a spotreba tepla, elektriny či plynu, 
• znižovanie súčasnej úrovne emisií škodlivých znečisťujúcich látok a emisií skleníkových plynov 

zo spaľovania fosílnych palív a celkové zvyšovanie kvality ovzdušia. 

Priority, ktoré vyplývajú z týchto definovaných cieľov sú: 
• podpora efektívneho hospodárenia s energiami v objektoch TSK, 
• podpora efektívneho využívania energie v súčasných aj nových budovách, 
• efektívna výroba tepla a energie, 
• podpora využívania obnoviteľných a druhotných zdrojov energie 

 

Z analýzy spotrieb energií (plyn, teplo, elektrina), jednotlivých budov spadajúcich pod správu TSK 
(Pozn. : graf hovorí o budovách spadajúcich pod správu mesta TN) , je známa celková rezervovaná 
kapacita, veľkosť istenia, a jednotlivé platby sa príslušné komodity, podobne ako využitie TÚV, druh 
osvetlenia, počet významných technologických zariadení, ako aj umiestnenie a vykurovanú plochu. 
Z uvedenej analýzy je možné stanoviť, aký je potenciál v úsporách príslušných energií, ako sú: 

• efektívne hospodárenie s energiami v objektoch TSK, 
• podpora efektívneho využívania energie v súčasných aj nových budovách, 
• efektívna výroba tepla a energie, 
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• podpora využívania miestnych a obnoviteľných zdrojov energie, 
• efektívne investičné projekty do modernizácie energetických zariadení a využívania OZE. 

Implementáciou Smart riešení do všetkých horeuvedených odvetví sa dosiahne stav, kedy bude 
možné plánovať jednotlivé projektové činnosti a realizovať opatrenia na základe skutočného dopytu. 
Na základe nameraných a zrozumiteľne spracovaných údajov je možné optimalizovať aj existujúce 
systémy. Smart riešenia sú neoddeliteľnou súčasťou budov, dopravy aj odpadového hospodárstva. 
Monitorovanie spotrieb a prevádzkových stavov energetických spotrebičov okrem informácií 
kompetentným má aj sekundárny efekt zvýšenia zodpovednosti osôb, ktoré zodpovedajú za danú 
časť. V monitorovaných budovách, v ktorých sa zaviedlo vyhodnocovanie spotrieb s prepojením na 
spôsob prevádzkovania, sa zmení správanie osadenstva - povedomie ,,Oni nás vidia“ spôsobuje 
zodpovednejší prístup k zvereným povinnostiam a väčšiu uvedomelosť spoločnosti. Rozdiel po 
zavedení monitorovania spotreby býva pravidelne 3 až 6 % v zníženej spotrebe objektu. 

Odhad investícií bude možný na základe stanovenia rozsahu jednotlivých monitorovacích systémov 
a odzrkadlia sa spolu s ušetrenými emisiami v sektore, kde sa zber dát realizuje a jeho výsledky sa aj 
naozaj využívajú. 

Netreba zabúdať že sa budú realizovať aj iné opatrenia v daných segmentoch, ktorých prínos zachytí 
meranie okamžite po inštalácii. Meranie umožní okamžitú kontrolu prínosu každého opatrenia. Tieto 
opatrenia sa budú dať následne optimalizovať vďaka existujúcemu meraniu parametrov prostredia 
a spotrieb v dotknutých objektoch. 

DOBRÉ PRÍKLADY Z PRAXE 

1. Platforma digitálnej pasportizácie mesta 

Jednou z hlavných úloh miestnej samosprávy je správa majetku, kde by na zhodnocovanie, 
údržbu a správu majetku mali byť efektívne vynakladané dostatočné finančné prostriedky. 
O tento prístup sa snažia i v Litoměřicích, kde bol pre majetok mesta spracovaný Pasport 
nehnuteľností prepojujúci dáta a informácie o technickom stave nehnuteľností (posledná 
doba rekonštrukcie, obálka, konštrukcie, sanita, a pod.) s dátami energetickými (spotreba 
energie, merná spotreba, apod.). Daný pasport je doprogramovaný do online verzie, kedy vo 
verejne dostupnej časti sú k dispozícii základné informácie o technickom a energetickom 
stave každej nehnuteľnosti a v časti neverejné podrobnejšie technické a energetické 
informácie vrátane navrhovaných opatrení pre každú budovu.  

Pasport tak umožňuje: 
• lepšie plánovanie rozpočtu mesta, kde sú za všetok majetok dostupné informácie 

o potrebných financiách na odstránenie významne zanedbanej údržby 
• účinnejšia koordinácia pri plánovaní jednotlivých investícií (keď sa napr. daný objekt 

energeticky renovuje, tak v rámci pasportu je zrejmé, aké ďalšie neenergetické opatrenia 
je nutné uskutočniť v rámci danej renovácie). 

On-line verzia Pasportu bola vytvorená v prostredí systému DataPlán NSZM, ktorý majú 
zdarma k dispozícii členovia asociácie Národní síť Zdravých měst ČR. Nástroj bol spracovaný 
v spolupráci so Združením energetických manažérov a asociáciou Energy Cities v rámci 
projektu Mainstream the Covenant of Mayors in Member States. 
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2. TH Pezinok meranie spotrieb a fyzikálnych veličín napojené na IA ktorá hľadá optimalizačné 
nastavenie prevádzky s cieľom reagovať nielen na existujúci stav, ale na základe Machine learning 
vie, čo môže prísť, predvída situácie  

Nástroj NODA: 
• na optimalizáciu výkonu vo vykurovacom systéme 
• na zber a analýzu dát 
• na prepojenie Výroba – Distribúcia – Spotreba 
• na integráciu s existujúcim SCADA systémom 
• na vizualizáciu parametrov a meraných veličín 
• real - time 

 

Dvojpalivová základňa ako podmienka vhodnosti inštalácie: 
• biomasa 
• zemný plyn 

Automatizovaný zber dát 
• perióda odpočtu aspoň 15 min 

Komunikácia cez UA-OPC 
• Noda klient komunikujúci so Scada systémom 
• snímače teploty v bytoch 

NASADENIE SYSTÉMU  

INTEGRAČNÁ FÁZA – JEDNOTLIVÉ KROKY 

• inštalácia systému 
• virtuálne PC 
• upgrade na Scade 
• klient NODA – UA-OPC 
• vytvorenie prenosových bodov 
• preprogramovanie programov v regulátoroch 
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TESTOVACIA FÁZA 

• „učenie“ systému ako funguje celý vykurovací systém 
• „učenie“ systému na reakčné časy  

MODULY SYSTÉMU: 

FORECASTER 

• Vytváranie predpovedí spotrieb tepla 
• Vytváranie predpovedí dopytu po teple 
• Spracovanie predpovedí na základe skutočných hodnôt a predpovede počasia 
• Spracovanie podkladov pre optimalizáciu 

PLANNER 

• Na základe optimalizácie spracuje plán, ktorý posiela trackeru na vykonanie 
• Tracker 
• Koordinuje zásahy do výroby a distribúcie 
• Riadi zásahy do výroby a distribúcie 

PRÍNOS OPATRENIA 

• zníženie nákladov (na palivo, prevádzku ...20 %) 
• vyhladenie špičiek odberov tepla 
• optimalizácia palivového mixu v prospech biomasy  
• zníženie CO2 znížením tepelných strát a spaľovaním biomasy 
• minimalizovanie štartov kotlov 
• zvýšenie kvality dodávky tepla 
• optimalizácia výroby elektriny ( v prípade použitia pre KVET ) 
• v prípade viacerých zdrojov v sústave, optimalizácia ich využitia 

3. Meranie energií v komplexe Carlton – Savoy v Bratislave kde sú monitorované spotreby a plynu 
a elektrickej energie. Administratívne budovy a objekt hotela majú vytvorený model správania sa 
v referenčnom roku. K tejto modelovej spotrebe kde sú brané do úvahu aj klimatické podmienky 
a obsadenosť objektov sa sleduje v rámci Energetického manažmentu spotreba daného obdobia 
na hodinovej alebo dennej báze. Toto online monitorovanie umožňuje nastavenie prevádzkových 
parametrov pre energetické spotrebiče tak aby sa dosahovala efektívnejšia prevádzka. 
Automatické hlásenie anomálií a automaticky generovaný report v rámci digitálnej analytickej 
platformy umožňuje zredukovať čas ktorý by človek musel venovať daným objektom.  
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Na základe vyhodnotenia vstupov ľudí do budovy nastavený režim VZT a vyhodnotenie opatrenia 20 MWh za 

rok, týždenne cca 380 kWh. 

 
Súbor opatrení vedie k prehodnocovaniu nastaveného ¼ hod maxima na spotrebe elektrickej energie ktorú na 

základe týchto zhodnotení každoročne treba prehodnocovať. 

 

7. GES Malacky monitoring spotrieb slúžiaci na zníženie a nastavenie spotrieb energií na 
budovách mesta, ročná Garantovaná úspora 36 400,- € s DPH. Ide o budovy DSS mesta, 
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mestského kina a športovej haly s plavárňou. Na týchto budovách bola v roku vykonaná 
investícia do stavebných úprav a TZB budov. Následne sa zaviedol energetický manažment. 

Zavedenie energetického manažmentu hrá dôležitú úlohu pri dosahovaní garantovaných 
úspor. Inštalovanie meracích zariadení, ktoré monitorujú spotreby energií v rámci objektov 
umožňuje vyhodnocovanie ich prínosu a nastavenie optimálnych prevádzkových parametrov. 
Na týždennej báze sú sledované spotreby na jednotlivých objektoch a v prípade potreby sú 
teploty a iné veličiny nastavené po konzultáciách s prevádzkovateľmi. Raz ročne sa predkladá 
mestu správa s výsledkom hospodárenia v oblasti spotrieb energií. 

4. Energetický manažment na objektoch pod správou mesta 

Inštalácia meraní spotrieb a následné vyvedenie týchto do analytického softvéru, ktorým je on-line 
nástroj pre pokročilý energetický manažment využívajúci vlastnosti „Machine Learning“-u. Používa sa 
na vyhodnocovanie a analýzu veľkého množstva dát, čoho výsledkom je znižovanie spotrieb 
primárnych energií spolu so zefektívnením fungovania sledovanej technológie. Umožňuje podrobné 
nastavenie algoritmov, ktoré neustále v čase overujú efektivitu sledovaných parametrov 
a v konečnom dôsledku aj dosahovanie plánovaných cieľov. 

Daný SW umožňuje konfiguráciu rôznych typov meraných parametrov. Pre zjednotenie vytvorených 
dátových bodov bola vytvorená spoločná šablóna, ktorá obsahuje nasledovné polia: 

Projekt, objekt, budova, skupina meraných bodov, súradnice umiestnenia, názov, typ meraného 
parametra, sériové číslo, všeobecná poznámka, informáciu či je merač fakturačný, informáciu či je 
meranie kumulatívne, dátový zdroj, frekvencia, alarmy pri výpadku dát, tagy a iné 

Typ meraného parametra môže byť rôzneho charakteru: stlačený vzduch (m3), koncentrácia, 
chladenie (kWh), dennostupne, pozícia ventilu (%), spotreba elektriny (kWh), entalpia (kJ/kg), 
rýchlosť ventilátora (%), hmotnostný tok (m3/h, m3/s), frekvencia (H), spotreba plynu (kWh/m3), 
kúrenie (kWh), teplota (°C), prevádzkové hodiny, relatívna/absolútna vlhkosť (%), obsadenosť, PPM, 
tlak (kPa), produkcia vo výrobe, rýchlosť čerpadla, jalový prúd (kVArh), vyhodnocovanie účinníka, 
pozícia klapky (%), množstvo odpadu (kg), voda (m3, litres), a iné. 

Tok dát do systému je zabezpečovaný dvomi možnými spôsobmi. Prvou možnosťou je manuálny 
import dát pomocou .csv súboru, ktorý musí byť upravený podľa predpripraveného „template“. 
Tento súbor je možné importovať buď priamo nahraním, alebo ho je možné nahrať na vytvorený FTP 
server. Manuálny report sa využíva najmä pri nových projektoch, kedy je potrebné spätne analyzovať 
historické dáta. Pre automatický import dát je potrebné zabezpečiť zdroj z ktorého takéto dáta pôjdu 
(systém meračov, podružných meračov a MAR). Vďaka automatickému importu dát z miestnych 
systémov je možné sledovať takéto dáta online a okamžite ich vyhodnocovať a porovnávať 
s historickými hodnotami. Pomocou neustálej kontroly spojenej s automatickým hlásením 
nepredvídateľných stavov je možné okamžite zasiahnuť s nevyhnutným opatrením. Pre energetický 
manažment je nevyhnutné vidieť viac kľúčových informácií na jednom mieste. Sumárny pohľad na 
vybrané parametre je možné nastaviť opäť v energetickom nástroji C3ntinel, ktorý ponúka široký 
záber rôznych monitorovacích „widgetov“. 
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Tím energetického manažmentu má tak možnosť v rámci dispečingu okamžite vyhodnocovať zmenu 
nastavení na jednotlivých technológiách. Zároveň tento nástroj ponúka sledovanie všetkých 
parametrov ktoré sa v rámci EPC projektu sledujú. Samozrejmosťou je nastavenie viacerých 
dashboardov súčasne na jeden projekt, čím sa zabezpečí okamžitý prehľad tých najdôležitejších 
parametrov v systéme a celom objekte zároveň. SW ponúka okamžitý výpočet modelu, ktorý je na 
základe iných nameraných stavov, tými sú napr. vonkajšia teplota, vlhkosť, intenzita slnečného 
osvetlenia, príp. informácia o obsadenosti budovy ľuďmi v danom momente. Čím je počet 
parametrov ktoré priamo ovplyvňujú spotrebu energií, tým je model spotreby presnejší. V spodnej 
časti obrázku sú zobrazené odchýlky od výpočtového modelu, pričom po prekročení nastavených 
hraníc prichádza k automatickej aktivácii alarmu. 

Príklad tvorby modelu spotreby energie na objekte vztiahnutý k okrajovým podmienkam 

 

Rýchla práca s dátami s validáciou Modelu a následne s jeho nasadením s vyjadrením dosahovaných 
úspor kumulatívne zobrazených v spodnom okne. Modré stĺpce zobrazujú skutočne namerané 
hodnoty, z ktorých prebieha výpočet modelu. Model, ktorý zobrazuje hodnoty vypočítané na základe 
priradených parametrov je zobrazený červenou farbou. 
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Porovnanie jednotlivých budov na m2 plochy v rámci spotreby energie, online okamžite k dispozícii 
cez web rozhranie. 

OBJEKTY ŠPECIFICKÁ SPOTREBA 

• Spotreba energií počas prevádzkových hodín 
• Spotreba energií počas hodín kedy je budova zavretá 
• Priemerná maximálna a minimálna denná spotreba 
• Priemerná denná/mesačná/týždenná spotreba 
• Ďalšie typy porovnaní – časové zobrazenia, výpočet podľa podlahovej/objemovej plochy 

 
Príklad zobrazenia sledovaného objektu, ktorý je individuálne možné vytvoriť v anlytickej platforme  
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Jedna zo základných odporúčaných súčastí SW je komunikačný kanál, kde majú užívatelia možnosť 
vytvoriť požiadavky či rôzne typy udalostí. Tak okrem pokročilého energetického manažmentu 
vytvára miesto, kde je možné podrobne uchovávať celý sled udalostí a krokov ktoré sú späté s každou 
zmenou v rámci energetického opatrenia alebo prevádzkovania objektu. 

Udalosť (zásah, požiadavka, upozornenie) je po jej vytvorení zaradená do celkového zoznamu spolu 
z ostatnými, pričom je pridelená pod konkrétny projekt, na základe čoho je zobrazovaná vybraným 
kompetentným užívateľom. Takýto SW zároveň ponúka jasný prehľad o tom, koľko požiadaviek je 
aktívnych, resp. úspešne uzavretých. Spolu s informáciou o jej dôležitosti a počtu dní od jej otvorenia, 
vedia zúčastnené strany aktívne riešiť kroky ktoré majú na starosti. 

Pre každú vytvorenú udalosť/požiadavku sú uchovávané jednotlivé kroky, ktoré sú nemenné 
a zároveň sú v systéme uchovávané bez časového obmedzenia. Samozrejmosťou je prepojenie na 
aktívnu časť energomanažmentu, čím je možné neustále sledovať ďalší nasledujúci priebeh spotreby 
sledovaného zariadenia.  
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Odporúčame aby SW ponúka možnosť nastaviť automaticky posielaných reportov na vybrané e-
mailové adresy v presne nastavenom časovom harmonograme. Reporty, tak ako v prípade 
dashboardov je možné aplikovať pre každý jeden sledovaný parameter v systéme. 

 

RAKÚSKO: VIEDEŇ: UDRŽATEĽNÁ NOVÁ MESTSKÁ ŠTVRŤ 

Na konci januára 2015 položila mestská rada Viedne právne základy k fungovaniu novej mestskej 
štvrte Aspern Seestadt. Vrcholí tak jeden z najvýznamnejších európskych developerských projektov, 
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ktorý je súčasťou konceptu smart city Viedeň a ktorý predkladá netradičnú deľbu mestskej mobility: 
40 % verejná doprava, 40 % cyklistika a pešia chôdza a len 20 % individuálna automobilová doprava. 
Medzi cyklistiku sa tu radí i bike-sharing elektrobicyklov. 

Aspern Seesadt je nové multifunkčné obytné centrum na severovýchode Viedne v jej 22. mestskom 
obvode. Rozkladá sa na ploche 240 hektára. Mesto pri jazere je v cieľovej podobe určené pre viac než 
20 tisíc obyvateľov a vznikne tu zhruba rovnaký počet pracovných miest. Súčasťou sú aj školy 
a technologické centrum, ktorého budova bola dokončená už v roku 2012. Štvrť je jedným z viac než 
dvadsiatich rozvojových projektov, ktorými sa naplňuje koncept smart city Viedeň, ktorý je rozvíjaný 
od roku 2011 ako iniciatíva vedenia mesta. Formálne je tato iniciatíva zhrnutá do strategického 
dokumentu „Smart City Wien, Rámcová stratégia“ s časovým horizontom 2050. 

Pre oblasti energie, mobility, budov a infraštruktúry sú ciele: 
• zvýšenie efektivity a zníženie celkovej spotreby energie o 40 % do roku 2050 oproti hodnotám 

z roku 2005; 
• zvýšení podielu energie z obnoviteľných zdrojov na konečné spotrebe energie sa zvýši na 20 % 

do roku 2030 a 50 % do roku 2050; 
• 100% podiel motorizovanej individuálnej dopravy poháňanej nekonvenčnými motormi 

(elektrické vozidlá) v rok 2050; 
• zníženie spotreby energie v budovách vďaka ich renováciám o 1 % na osobu a rok; 
• podiel mestskej zelene vzrastie do roku 2030 o viac než 50 %. 

ČESKÁ REPUBLIKA: ZÁUJEM O OSADENIE STRIECH SOLÁRNYMI PANELMI V ČECHÁCH STÁLE RASTIE 

Energetická spoločnosť ČEZ v priebehu piatich mesiacov tohto roka (2020) zapojila na českých 
strechách 238 fotovoltík. Je to o polovicu viac ako za rovnaké obdobie minulého roka, kedy ich bolo 
155. Je preto predpoklad, že spoločnosť zaregistruje medziročný nárast zhruba o 160 inštalácií, oproti 
minuloročným 537. Zvýšený záujem zaznamenávajú aj programy ministerstiev, ktoré sa zameriavajú 
na úspory energií a podporujú aj fotovoltické systémy, napríklad program „Nová zelená 
úsporám“ (v réžii Štátneho fondu životného prostredia ČR). 

Podobné riešenia chce ČEZ podporovať aj naďalej, kde napríklad nový batériový systém vytvorený 
spoločne so spoločnosťou OIG Power je zameraný aj na menšie rodinné domy s nižšou spotrebou. 
Cena, s dotáciou, by sa mohla pohybovať okolo 150 KČ vrátane fotovoltickej elektrárne. 

Stúpajúci trend potvrdzuje taktiež konkurenčná spoločnosť S-Power Energies (ČR). Konateľ tejto 
spoločnosti uvádza, že strešné fotovoltiky sa skutočne stávajú akýmsi štandardom pre staršie domy, 
ale aj novostavby. Je to vďaka finančnej dostupnosti a tiež vďaka výsledkom legislatívy. Základná 
zostava pre rodinný dom sa dá s využitím dotácie zaobstarať už za 60 tisíc KČ. 

ČESKÁ REPUBLIKA: SOLÁRNE PANELY SA S VÝHODOU OSADZUJÚ NA STRECHY PRIEMYSELNÝCH BUDOV A TIEŽ 

AUTOBUSOV 

Na streche spoločnosti LEGO (výrobca hračiek) v Kladne bolo osadených v januári tohto roku 3570 
solárnych panelov. Český závod dánskej spoločnosti chce takouto fotovoltickou strešnou inštaláciou, 
ktorá sa zaradila medzi najväčšie v Čechách, uľaviť životnému prostrediu. Samozrejme, táto 
spoločnosť nie je zďaleka prvou firmou, ktorá si postavila vlastnú solárnu elektráreň. 
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LEGO si od novej elektrárne v prvom roku fungovania sľubuje zníženie uhlíkovej stopy, ktorú 
produkuje táto továreň v Kladne, zhruba o 5%. To zodpovedá zníženiu produkcie oxidu uhličitého 
o 1550 ton. Môžeme to prirovnať napríklad k ročnej prevádzke asi 200 rodinných domov. 

Solárne panely, ktoré dodala firma Dalu z Hlinska, ležia na šiestich výrobných halách a zaberajú 
plochu asi 3400 štvorcových metrov. LEGO sa k zelenej politike začalo obracať už pred niekoľkými 
rokmi. Dnes už napríklad niektoré kocky v stavebniciach vyrába z cukrovej trstiny, namiesto 
neekologických plastov z ropy. Do roku 2030 chce spoločnosť nahradiť celú produkciu LEGO kociek 
šetrnejšími materiálmi. 

ZELENÝ AUTOBUS OSADENÝ FOTOVOLTICKÝMI PANELMI 

Inštalácia solárnych panelov na strechu továrne v Kladne zabrala tri mesiace, do prevádzky sa spustila 
v januári. V rovnakej dobe oznámil využívanie solárnych panelov taktiež pôvodom nemecký 
autobusový dopravca Flixbus, ktorý pôsobí po celej Európe, vrátane ČR. Nainštaloval ich na strechu 
jedného z vozov na trase z Dortmundu do Londýna cez Holandsko, Belgicko a Francúzsko. 

Jedná sa o autobus VDL holandského dopravcu Kupers Touringscars, ktorý pre Flixbus jazdí. Autobus 
osadený solárnymi panelmi má znížiť spotrebu nafty. Prvé dáta z prevádzky ukazujú, že cez deň 
vozidlo ušetrí asi sedem percent spotreby. Vyrobená energia slúži napríklad na prevádzku 
klimatizácie, USB, elektrických zásuviek alebo napájanie wi-fi. 
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OBLASŤ 6 SMART VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A DOPRAVA  
(Ing. arch. Martin Baloga, PhD., Ing. Peter Chochol, PhD.,  
Ing. Iveta Marčeková) 

6.1 ÚVOD A VÝCHODISKÁ 

Za základný princíp smart riešenia pre oblasť smart verejná infraštruktúra a doprava považujeme 
využitie existujúcich dát na koordináciu výstavby v území medzi súkromnými investormi a investičnou 
činnosťou, čím dôjde k: 

• Skráteniu času stavu diskoMFOrtu a plynulosti využívania služieb z dôvodu obmedzenia 
možností využívania verejného priestranstva 

• Šetreniu financií na finálnu úpravu verejných priestranstiev 
• Sprehľadneniu a evidencii prebiehajúcich činností 

Pre dosiahnutie uvedeného prepojenia navrhujeme prepojenie dvoch evidenčných systémov na báze 
gis-portálu v dvoch hierarchických úrovniach, a to: 

• I. Hierachická úroveň: plánovanie a verejné investície 
• II. Hierarchická úroveň: výstavba  

Nasledovne: 

 I. Hierarchická úroveň: Plánovanie a verejné investície II. Hierarchická úroveň: 
Súkromné investície 

Stavebník Mesto Súkromný investor 
Plánovanie Investičná činnosť Výstavba 

Činnosti Územný plán mesta 
Technická mapa mesta 

Pasportizácia existujúcich 
stavieb a vyhodnotenie ich 
stavebno-technického stavu 
Hlásenie porúch 
Plán investícií do opráv 

Územné rozhodnutia 
Stavebné povolenia 

Dáta Územný plán 
TMM 

Pasport komunikácií a TI (v 
správe mesta) 
Plán investícií a opráv 

Projektová 
dokumentácia 

Navrhované 
riešenie 

GIS databáza GIS databáza GIS databáza 
Vzájomné prepojenie a vyhodnotenie súvislostí 

6.2 POUŽITÉ PODKLADY A STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

Trenčiansky samosprávny kraj disponuje týmito strategickými a rozvojovými dokumentmi: 
• Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja vrátane zmien a doplnkov 

https://www.tsk.sk/uzemne-planovanie-investicie-zivotne-prostredie/uzemnoplanovacia-
dokumentacia.html?page_id=217  

• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013 – 2023 
https://www.tsk.sk/buxus/docs/PHSR%20FINAL.pdf  

• Plán dopravnej obslužnosti TSK  
• https://www.tsk.sk/buxus/docs/dokumenty/dokumenty_regionalny_rozvoj/rozvojove_doku

menty/plan_dopravnej_obsluznosti/PDO_TSK_IRDATA_2015.pdf 
• Plán udržateľnej mobility TSK (schválenie zastupiteľstvom TSK je plánované do 01/2021). 
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Existujúce strategické a rozvojové dokumenty mesta Trenčín: 
• Územný plán mesta Trenčín – pdf: http://trencin.sk/uzemny-plan 
• Územný plán mesta Trenčín – gis: 

https://enviarch.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=78c9c75b3e7f4738b12
dd9c066744ee6&locale=cs 

• Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022, 
s výhľadom do roku 2040: http://www.trencin.sk/110578 

• Generel cyklistickej dopravy v Trenčíne: http://www.trencin.sk/107758 

Mesto Trenčín je vo fáze finalizácie strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility. Dokončenie 
plánu sa predpokladá v 02/2021. (Pozn. zaktualizovať časový údaj, resp. stav ku koncu roka 2021)  Je 
pripravovaný na obdobie do r. 2030 s výhľadom do r. 2050. Cieľom PUM je nájsť riešenie plánovania 
a organizácie dopravy, ktoré vedie k dlhodobému zlepšovaniu (prinajhoršom nezhoršovaniu) 
negatívnych dopadov na znečistenie ovzdušia, hladiny hluku, fragmentácie a ohrozenia ekosystémov, 
a zároveň viedlo ku zvýšeniu bezpečnosti dopravy a zaisteniu dostupnosti pre všetky skupiny 
obyvateľstva a neobmedzovalo mobilitu a prístup ku príležitostiam.  

6.3 HIERARCHICKÁ ÚROVEŇ I: PLÁNOVANIE A VEREJNÉ INVESTÍCIE 

CIEĽ:  

• zefektívniť činnosť cestného správneho orgánu a správcu miestnych komunikácií (zlepšenie internej 
komunikácie využitím portálového riešenia pre správu dát) 

• poskytovanie informácií občanom o aktuálnych a plánovaných procesoch  
• Vypracovanie objektívneho zoznamu plánovaných opráv komunikácií s určením objektívnych priorít pre 

rozhodovací orgán. 

AKTUÁLNY STAV 

• chýba aktuálny pasport miestnych komunikácií a dopravného značenia v digitálnej podobe  
• zmeny dopravného značenia nie sú systematicky evidované  
• cestný správny orgán a správca komunikácií vedie evidencie vyplývajúce z činnosti 

v čiastkových, samostatných súboroch, bez vzájomného prepojenia a zdieľania dát 
• zverejňovanie dát na mestskom webe je nekomplexné a z pohľadu zamestnancov 

administratívne náročné  
• absentujú aktuálne komplexné údaje o spravovaných komunikáciách, dopravnom značení, 

plán obnovy značenia, opráv a údržby komunikácií  
• Mapa zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov je vypracovaná v google maps. 
• Na základe stavu komunikácií pripravia zamestnanci úradu návrhy pre súvislú opravu 

miestnych komunikácií, o ich zaradení do rozpočtu rozhodujú poslanci MsZ – každá mestská 
časť má pridelený rozpočet. 

• Absentuje poznanie súvislostí (súčasný stav, prebiehajúce konania, plánované rekonštrukcie 
technickej infraštruktúry) ako podklad pre rozhodnutia o investíciách alebo bežných opravách.  

NÁVRH 

1. Spracovať pasport miestnych komunikácií a dopravného značenia a zabezpečiť jeho stálu 
aktualizáciu. 
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2. Pre jednotlivé činnosti cestného správneho orgánu a správcu komunikácií využívať portálové 
riešenie, ktoré zabezpečí prácu s aktuálnymi dátami a taktiež ich zdieľanie zamestnancom 
úradu i verejnosti. 

3. Portálové riešenie využiť pre činnosti: 

• cestného správneho orgánu – napr. evidencia porúch na inžinierskych sieťach, evidencia 
rozkopávok, uzávierok a zvláštneho užívania miestnych komunikácií, evidencia 
vyhradených parkovacích miest, evidencia určení dopravného značenia, evidencia 
parkovacích miest (platených i bezplatných), evidencia obsadenosti parkovacích miest 
(výstup z monitorovacieho vozidla) ako podklad pre rozhodovanie o úpravách 
parkovacieho systému, vydávanie a evidencia záväzných stanovísk k ÚR a SP; 

• správcu miestnych komunikácií – evidencia porúch s priebehom ich vybavenia (info pre 
verejnosť), evidencia plánovaných opráv, zimný operačný plán, harmonogram čistenia 
komunikácií, umožniť verejnosti zadávanie požiadaviek cez portálové riešenie. 

4. Porovnanie stavu komunikácie v nadväznosti na evidovaný stav technickej infraštruktúry, 
prebiehajúcich stavebných a územných konaní so zámermi z územného plánu (alebo 
podrobnejšej strategickej dokumentácie – napr. PUM) podľa jednotlivých územných obvodov 
mesta  

Tab.: Príklad hodnotenia stavu komunikácií 

Priorita investície Stav komunikácie Stav TI Prebiehajúce 
konanie 

Zámer podľa strategickej 
investície 

vysoká zlý zlý áno Rozvoj 

vyššia zlý zlý nie rozvoj 

stredná vyhovujúci zlý nie Rozvoj 

nízka vyhovujúci vyhovujúci nie Bez rozvoja/na 
zrušenie 

 

 PRÍNOSY NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 

• znalosť skutočného stavu a rozsahu spravovaných komunikácií, dopravného značenia umožní 
presnejšiu tvorbu podkladov pre verejné obstarávanie, rozpočet a bežnú činnosť MsÚ, 

• portálové riešenie umožní evidenciu procesov v jednom informačnom systéme (napr. cestný 
správny orgán vytvorí situáciu dopravného značenia, po jej odsúhlasení dopravným 
inšpektorátom ju zadá správcovi miestnych komunikácií na realizáciu a ten, po vykonaní prác 
v teréne, aktualizuje pasport dopravného značenia); uvedené procesy prebiehajú v jednom 
informačnom systéme, s presnou evidenciou GPS súradníc, informáciou o vydanom povolení, 
termíne realizácie a pod., 

• vedenie MsÚ, MsP, poslanci MsZ i občania majú online prístup k informáciám (v súčasnosti si 
občania niektoré informácie zisťujú telefonicky, mailom, čo nie je optimálne z hľadiska využitia 
pracovného času zamestnancov), 

• odbúranie administratívnej záťaže zamestnancov (súčasná evidencia vo viacerých systémoch),  
• zverejnenie plánovaných opráv a taktiež súvislých opráv (súvislé opravy komunikácií rieši ako 

investíciu Útvar investícií) môže napomôcť koordinácii plánovaných investícií (ide napr. 
o predchádzanie rozkopávania novoopravenej komunikácie kvôli prípojkám inžinierskych sietí 
atď.) 
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Poznámky: 

• skolaudovaná mestská investičná akcia sa má automaticky premietnuť do navýšenia objemu 
prác pre správcu komunikácie – dopad na objem prác a rozpočet 

• poruchy a rozkopávky – odbúrať preposielanie informácií medzi zamestnancami, osoba 
vydávajúca povolenie zodpovedá za zverejnenie na webe 

• zverejňovať v jednej mape, nie každú udalosť samostatne – chýba komplexný pohľad (napr. 
všetky rozkopávky, uzávierky, ...) 

• zabezpečiť oboznamovanie dotknutých útvarov (napr. správcu, MsP) o uzávierke, rozkopávke, 
určení DZ a pod. 

• po kolaudácii mestskej investičnej akcie dotiahnuť procesy v pasporte komunikácií a u správcu 
komunikácií 

6.4 II. HIERARCHICKÁ ÚROVEŇ: SÚKROMNÉ INVESTÍCIE 

6.4.1 CIEĽ 

• Predchádzať vydávaniu protichodných územných a stavebných rozhodnutí. 
• Koordinácia súkromných investícií a verejných investícii pre efektívny časový rozvrh opráv 

a výstavby 

6.4.2 SÚČASNÝ STAV 

• Mesto v rámci prenesenej kompetencie vydáva územné a stavebné rozhodnutia, ktoré sú 
evidované ako bežné dokumenty vydávané mestom.  

• Neexistuje evidencia viazaná na územie mesta 
• Začaté konania a ich vzájomný súvis, prípadne stav je uchovávaný len v rámci kolektívnej 

pamäte 
• Podávanie žiadostí papierovou formou vrátane dokumentácie 

• Pri vypracúvaní záväzných stanovísk mesta zamestnanci využívajú pre posúdenie vzťahu 
stavby k okolitému prostrediu softvérovú platformu Panorama, ktorá zobrazuje mobilné 
mapové dielo (každoročne aktualizované) a technickú mapu mesta.  

• V 06/2020 Mesto Trenčín spustilo webovú mapovú službu Technickej mapy Mesta Trenčín.  

6.4.3 NÁVRH 

• Databáza vydaných stavebných a územných rozhodnutí 
• Vymazanie objektov z databázy po skončení kolaudácie 
• Evidencia konaní viazaných na mesto vrátane dokumentácie 
• Podávanie elektronických žiadostí vrátane dokumentácie – formulár s preddefinovanými 

poliami vrátane jednoduchého 3D modelu pre zápis do 3D mapy mesta 
• Zobrazenie konaní a vydaných rozhodnutí na mape mesta so zobrazením aktuálneho stavu 
• Porovnávanie zámerov s územným plánom mesta 
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6.5 KOMPARÁCIA S PASPORTOM KOMUNIKÁCII A TECHNICKEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY 

6.5.1 CIEĽ 

STANOVENIE OBJEKTÍVNEHO ZOZNAMU S URČENÍM OBJEKTÍVNYCH PRIORÍT PRE 
ROZHODOVACÍ ORGÁN 

Porovnanie stavu komunikácie v nadväznosti na evidovaný stav technickej infraštruktúry, 
prebiehajúcich stavebných a územných konaní so zámermi z územného plánu (alebo podrobnejšej 
strategickej dokumentácie – napr. PUM) podľa jednotlivých územných obvodov mesta  

Priorita investície Stav komunikácie Stav TI Prebiehajúce 
konanie 

Zámer podľa 
strategickej 
investície 

vysoká zlý zlý áno Rozvoj 
vyššia zlý zlý nie rozvoj 

stredná zlý Vyhovujúci Nie Rozvoj 
 Vyhovujúci zlý nie Rozvoj 

nižšia vyhovujúci vyhovujúci nie Rozvoj 

nízka vyhovujúci vyhovujúci nie Bez rozvoja / na 
zrušenie 

MOŽNÉ VYLEPŠENIA: 

• Doplnenie hlásenia porúch a chýb priamo obyvateľmi do mapy 
• V úrovni plánovania porovnanie s matematickým modelom a predpokladanou intenzitou 

záťaže 

 
Figure 1 Gisportál na evidenciu 3D modelov k územnému konaniu 
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OBLASŤ 7 SMART RIEŠENIA V OBLASTI ZÁSOBOVANIA 
OBYVATEĽSTVA, ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 
A ENVIRONMENTÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY  
(Ing. Ján Plesník, Ing. Róbert Kati, Ing. Tomáš Jaššo) 

7.1 IDENTIFIKÁCIA POTRIEB, IMPULZOV A VÝZIEV  

Včasné, ale najmä uspokojivé zabezpečovanie primeraných potrieb života v oblasti zásobovania 
obyvateľstva, odpadového hospodárstva a environmentálnej infraštruktúry pri rôzne veľkých 
územných celkoch je komplexná úloha samosprávy, na riešenie ktorej existuje množstvo riešení.  

Optimalizácia systémov a procesov verejnej správy mesta Trenčín, prostredníctvom monitoringu 
a analýzy verejných politík, hodnotenia ich dopadov a návrhu riešení s cieľom skvalitnenia 
a dostupnosti verejných služieb pre efektívne fungujúcu verejnú správu pomocou implementácie 
Smart konceptov v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja pri tvorbe lepších verejných 
politík je jedna z najschodnejších ciest pre splnenie celého súboru týchto náročných úloh 
a dosiahnutiu dobrých výsledkov. 

Prepájanie uvedených oblastí, prostredníctvom na mieru navrhnutých smart konceptov na celú 
základnú infraštruktúru, ako je napr. aj doprava, parkovanie, školstvo, mestskú samosprávu, 
vzdelávanie, sociálne veci a iné, je cesta budúcnosti. Cieľom je zabezpečiť rozvoj mesta Trenčín 
založenom nie len na ekonomickom raste. Je na mieste si uvedomiť aj to, že výrazný posun v rámci 
nového rozvoja pre vplyv a pôsobenie celej následnej série synergických efektov vo všetkých 
oblastiach verejných služieb zvyčajne výrazne pomôže aj celému strategicko-plánovaciemu regiónu 
(SPR), ktorého aj ono samo je významnou súčasťou - a ako krajské mesto, je aj jeho lídrom v rámci 
udržateľného mestského rozvoja (UMR).  

Do procesov samospráv je možné a žiaduce implementovať i včasné uplatňovanie aj rôznych, na 
Slovensku ešte stále málo využívaných finančných nástrojov. Takými sú napr. v zahraničí bežne 
využívané platformy PPP, EPC, alebo sporiteľné družstvá. Treba však k tomu vyselektovať 
a preštudovať použiteľné príklady dobrej praxe a naučiť sa využívať výsledky takých projektov, ktoré 
umožňujú financovať nové opatrenia z budúcich úspor. Cieľom je dlhodobý rozvoj na základe plánu 
udržateľného rozvoja, ktorý by mal viesť napríklad k lepšiemu životu, doprave, životnému prostrediu 
či školstvu. 

7.1.1 ANALÝZA NADRADENÝCH STRATÉGIÍ A POLITÍK NA EURÓPSKEJ, 
NÁRODNEJ A REGIONÁLNEJ ÚROVNI, VRÁTANE KRITICKÉHO 
ZHODNOTENIA, POKRÝVAJÚCE SLEDOVANÚ OBLASŤ EXPERTÍZY 

V roku 2015 Európska komisia vydala dokument Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo2. Tento 
dokument zásadným spôsobom mení pohľad spoločnosti aj na odpadové hospodárstvo, pretože 
predstavuje posun od spotrebnej spoločnosti k obehovému hospodárstvu. Dokument sa venuje 
celému životnému cyklu výrobkov a pre každú časť cyklu stanovuje nové ciele a opatrenia. Zahŕňa tak 

 
2  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade , Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 
regiónov COM(2015)614 final Kruh sa uzatvára – Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo (Brusel 2.12.2015) 
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všetky tri oblasti zásobovania obyvateľstva, odpadového hospodárstva aj environmentálnej 
infraštruktúry.  

Nadväzne na tento zásadný dokument boli prijaté ďalšie strategické dokumenty3 a legislatívne 
predpisy4, ktoré detailnejšie rozpracovávajú tento Akčný plán. 

V decembri 2019 Európska komisia predstavila Európsku zelenú dohodu5, teda plán na zabezpečenie 
udržateľnosti hospodárstva EÚ. Cieľom tejto dohody je premena výziev v oblasti klímy a životného 
prostredia na príležitosti vo všetkých oblastiach politiky a umožnenie spravodlivej a inkluzívnej 
transformácie pre všetkých. 

V marci 2020 Európska komisia prijala nový Akčný plán pre obehové hospodárstvo6. Tento 
strategický dokument rozpracúva návrhy na dosiahnutie základného cieľa, ktorým je urýchlenie 
prechodu EÚ na model regeneračného rastu, ktorý by mal zabezpečiť, aby sa spotreba zdrojov 
udržala v rámci možností planéty. Medzi základné opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa patria: 

• udržateľná produktová politika so zameraním na zlepšenie životnosti výrobkov, ich recyklácie, 
podpora modelu „produkt ako služba“ a iné, 

• posilnenie postavenia spotrebiteľov a verejných obstarávateľov, kde sa zvažujú nové 
horizontálne práva spotrebiteľov (právo na opravu), sprísnenie pravidiel pre zelené verejné 
obstarávanie 

• obehovosť vo výrobných procesoch. 

Ako kľúčové skupiny výrobkov zaradené do tejto novej stratégie sa javia elektronika a IKT, batérie 
a akumulátory, vozidlá, obaly, plasty, textilné výrobky, stavebníctvo a budovy, potraviny, voda 
a živiny. Zásadným je zameranie na predchádzanie vzniku odpadu vrátane zníženia obsahu 
nebezpečných látok vo výrobkoch a odpadoch - prerušením obehu nebezpečných látok v životnom 
cykle. Nevyhnutnou podmienkou je fungujúci trh s druhotnými surovinami. Obehovosť má fungovať 
na úrovni regiónov, miest a obcí a jednotlivcov. 

EÚ sa zaviazala k ekologickému rastu prostredníctvom lisabonskej stratégie. Medzi opatrenia na 
urýchlenie vývoja a širšieho využívania environmentálnych technológií Európska komisia prijala a už 
začala implementovať. Tento Akčný plán pre environmentálne technológie (ETAP)7 obsahuje 28 
opatrení na zlepšenie vývoja a využívania environmentálnych technológií, ktoré sa musia vykonávať 
na európskej, národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni so zapojením priemyslu a príslušných 
zainteresovaných strán. Tri z najdôležitejších akcií sú technologické platformy, systém overovania 

 
3  napr. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 
regiónov COM(2018)28 final Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve (Štrasburg 16.1.2018) 
4 tzv. Waste Package:  
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/849 z 30. mája 2018, ktorou sa menia smernice 2000/53/ES o vozidlách 
po dobe životnosti, 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a 2012/19/EÚ 
o odpade z elektrických a elektronických zariadení 
Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/850 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach 
odpadov 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, ktorou sa nemí smernica 94/62/ES o obaloch 
a odpadoch z obalov 
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/853 z 30. mája 2018, ktorým sa mení nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES a 2009/31/ES a smernice Rady 
86/278/EHS a 87/217/EHS, pokiaľ ide o procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia, 
a ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/692/EHS 
5 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk 
6 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LPEU/2020/75 
7 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC30527 
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environmentálnych technológií a vývoj výkonnostných cieľov. ETAP pozostáva zo širokého balíka 
opatrení, z ktorých väčšinu je ešte potrebné implementovať. 

Ekonomický model súčasnej spoločnosti je zatiaľ predovšetkým lineárny. Ťažíme prírodné zdroje, 
odnášame ich na opačný koniec sveta, kde sa z nich vyrábajú výrobky. Tie sú distribuované do ďalších 
kútov sveta, kde ich spotrebitelia kúpia, použijú a vyhodia. Tak vzniká odpad a suroviny vo forme 
produktov končia na skládkach, v spaľovniach či pohodené vo voľnej prírode. 

Podstatou vytvárania zisku v tomto systéme je vysoká spotreba neobnoviteľných surovín, čo logicky 
nemôže fungovať dlhodobo. Protikladom lineárneho modelu je obehové hospodárstvo, ktoré je od 
roku 2015 kľúčovou politickou témou v EÚ. 

Model obehového hospodárstva má okrem stabilnej ekonomiky zaistiť predovšetkým zdravé životné 
prostredie. Výnos v tomto systéme je založený na efektívnom využívaní prírodných zdrojov pomocou 
účinného zhodnocovania. A to nielen materiálov, ale hlavne produktov či ich komponentov. Takto sa 
výrazne minimalizuje odpad a náklady na vstupné materiály i energiu, potrebné pre výrobu nových 
výrobkov. 

V obehovom hospodárstve sa materiály, ktoré sú súčasťou výrobkov a komponentov, po uplynutí ich 
životnosti sa zhodnocujú a následne sa vracajú späť do hospodárstva ako nové produkty, alebo 
druhotné suroviny. Zmierňuje sa tým environmentálna stopa výroby a spotreby a zvyšuje sa 
bezpečnosť dodávok surovín. Miera dopytu po surovinách je taká vysoká, že aj v prípade premeny 
všetkého vyprodukovaného odpadu by druhotné suroviny nepokryli všetky požiadavky na ne. 
Dodávky primárnych surovín budú preto aj naďalej nevyhnutné. 

Premena odpadu na zdroj novej suroviny je základným predpokladom zvyšovania efektívnosti využívania 
zdrojov a uzatvorenia kruhu v rámci obehového hospodárstva.  

Aktuálne prebiehajúci rok 2021 sa na Slovensku vyznačuje posilnením vnímania dlhodobo u nás 
prehliadaných, ale v skutočnosti už dávno predvídateľných európskych politík. S touto, už dlhodobo 
potrebnou a žiadanou zmenou postoja ústredných orgánov moci a samospráv priamo súvisí aj zmena 
paradigmy vnímania existencie a nábehu akceptovania občianskych aktivít v oblasti prechodu na 
obehové hospodárstvo.  

Pri analýze stratégií a politík na európskej, národnej alebo aj regionálnej úrovni je na mieste 
vychádzať z aktuálneho zdroja. V súvislosti s integrovaným prístupom k územnému rozvoju takýmto 
vhodným dokumentom je práve NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1060 
z 24. júna 20218.  

Z pohľadu mesta Trenčín sú zo znenia zaslanej verzie Návrhu Partnerskej dohody9 z 12. mája 2021 na 
Európsku komisiu (v ďalšom ako „PD“, alebo aj „Predloha“) zaujímavé výstupy Návrhu PD pre oblasti, 
skúmané v tejto časti expertízy.  

 
8 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na 
spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené 
fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na 
riadenie hraníc a vízovú politiku  
Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN#d1e2924-159-1 
9 Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 (Predloha Partnerskej dohody – čl. 10 ods. 6)  
Zdroj: https://www.lucenec.sk/download_file_f.php?id=1548285 
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Zásobovanie obyvateľstva je okrem uspokojovania sociálnych potrieb, vo všeobecnosti vždy 
viazaných na nejaké ohraničené územie a na ňom vzájomne úzko prepojených zástupcov lokálnych 
výrobných kapacít, pre zabezpečovanie pre nich najpodstatnejších dodávateľsko – odberateľských 
vzťahov, vo väzbe na sociálne nerovnomernosti a z danej veci vyplývajúcich rôznorodých potrieb 
užívateľov územia je z laického pohľadu občanov - alebo aj väčšiny podnikateľských subjektov – teda 
tak fyzických, ako aj právnických osôb, či organizácii je na Slovensku vnímané najmä z pohľadu 
a kvality dopravnej infraštruktúry, alebo zlepšovaniu energetickej efektívnosti na zvýšenie účinnosti 
systémov zásobovania energiou (teplom/chladom) a využívanie alternatívnych pohonov v podnikoch, 
vrátane budovania príslušnej neverejnej infraštruktúry. Tieto aspekty už boli v predošlom (Oblasť 5 
a 6) samostatne analyzované a preto sa v tejto časti už budeme venovať iba problematike 
zásobovania obyvateľstva vodou a potravinami. 

Prvej z týchto dvoch ostatne spomenutých problematík v dokumente Predloha Partnerskej dohody – 
čl. 10 ods. 6, ako nadradenej politike SR, ale podliehajúcej ešte schváleniu Európskou komisiou (EK) 
sa venuje jej časť Zlepšenie kvality vôd a stavu v zásobovaní vodou a čistení odpadových vôd10. Cieľom 
vlády SR v tomto návrhu PD je zlepšenie dostupnosti bezpečnej pitnej vody, z očakávaných výsledkov 
s prioritným zameraním pre mesto Trenčín na zlepšenie infraštruktúry na zabezpečenie zásobovania 
obyvateľov bezpečnou pitnou vodou, v nasledovnom znení návrhu: 

Očakávané výsledky: 

zvýšenie počtu obyvateľov zásobovaných bezpečnou pitnou vodou z verejných vodovodov, 

Nemenej zaujímavou nadradenou stratégiou je aj v Predlohe PD prezentovaná časť Potravinová 
a materiálna deprivácia11. Uvedená stratégia poukazuje na potrebu znižovania chudoby a sociálneho 
vylúčenia, čo patrí k dlhodobým prioritám verejných politík v SR. Napriek tomu miera materiálnej 
deprivácie v roku 2018 vzrástla v porovnaní s rokom 2017 zo 16,4 % na 17,2 %. Pretrvávajúcou 
výzvou je preto zabezpečenie potravín a základných materiálnych (hygienických) potrieb pre 
najodkázanejšie osoby, a to v záujme zníženia celkového ekonomického zaťaženia týchto rizikových 
skupín nachádzajúcich sa v systéme pomoci v hmotnej núdzi.  

Za potravinovú a materiálnu depriváciu sa považuje nedostatok potravín a základných 
hygienických potrieb u príjemcov pomoci v hmotnej núdzi a osôb bez prístrešia.  

V zmysle tejto národnej stratégie na celom území SR bude aj naďalej potrebné zabezpečovať 
poskytovanie potravinových a hygienických balíčkov a teplého jedla, ako aj distribúciu darovaných 
potravín. Uvedené aktivity je vhodné doplniť sprievodnými sociálnymi činnosťami, zameranými na 
riešenie potravinovej a materiálnej deprivácie, čo je do budúcna bude významnou úlohou aj pre 
mesto Trenčín. Z hľadiska celoštátnych cieľov návrh Predlohy PD stanovuje tieto ukazovatele: 

Očakávané výsledky: 

podiel osôb, ktoré čelia najhorším formám chudoby a materiálnej deprivácie, na úrovni priemeru EÚ-27 
(13,4%). 

Odpadové hospodárstvo a environmentálna infraštruktúra sú také dve vzájomne sa prelínajúce 
oblasti, ktoré aj v danej nadradenej celoslovenskej stratégií - Predlohy Partnerskej dohody – čl. 10 

 
10 Viď str. 15 Predlohy Partnerskej dohody – čl. 10 ods. 6 
11 Viď str. 23 Predlohy Partnerskej dohody – čl. 10 ods. 6 
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ods. 6 sú definované ako Prechod na obehové hospodárstvo s dôrazom na odpadové hospodárstvo12, 
kde sú nastolené problémy, ktoré je potrebné vyriešiť. Z pohľadu Predlohy ide najmä o tieto dve: 

Nízka miera recyklácie odpadov a výrazná závislosť od skládkovania, nízka miera zhodnocovania 
biologicky rozložiteľného odpadu, potreba zlepšiť podporu predchádzania vzniku odpadov 
a materiálovej efektívnosti a podporu prechodu na obehové hospodárstvo, potreba zvýšiť 
triedenie komunálnych odpadov a recykláciu odpadov; 

Nízka miera zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. 

Je tu namieste oceniť, že tento ostatný vládny dokument Slovenskej republiky už oproti dlhú dobu 
trvajúcemu, predošlému nepochopeniu problematiky a mechanickému a úplne chybnému 
nahrádzaniu a výmeny dvoch úplne rôznych stavov už rozlišuje pojmy ako obehové hospodárstvo 
a odpadové hospodárstvo13 a najmä, správne ich aplikuje. 

Dôležitou súčasťou prechodu na obehové hospodárstvo je oblasť odpadového hospodárstva, ktorého 
cieľom je zvýšenie miery prípravy na opätovné použitie a recyklácie odpadov a odklon od 
zneškodňovania odpadov skládkovaním14. Súčasťou podporovaných aktivít odpadového 
hospodárstva bude predchádzanie vzniku odpadov a v súlade s cieľmi a opatreniami Programu 
odpadového hospodárstva SR15 taktiež zber a triedenie komunálnych odpadov, mechanicko-
biologická úprava zmesového komunálneho odpadu, príprava odpadov na opätovné použitie, 
recyklácia odpadov, vrátane anaeróbneho a aeróbneho spracovania biologicky rozložiteľných 
odpadov a opätovné spracovanie odpadov na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo. Strategické 
plánovanie v oblasti odpadového hospodárstva bude podporené zabezpečením elektronického zberu 
dát. Potrebné je zabezpečiť informovanosť o obehovom hospodárstve a podporiť koncepčné činnosti 
v danej oblasti.  

Očakávané výsledky: 

zvýšenie kapacity pre recykláciu a zhodnocovanie odpadov,  
zvýšenie množstva vytriedených odpadov a recyklovaných odpadov. 

Predlohou PD explicitne spomenutý cieľ Zlepšenia kvality vôd a stavu v zásobovaní vodou a čistení 
odpadových vôd16 sa nachádza na rozhraní a logicky tým sa aj zaraďuje medzi všetky tri analyzované 
oblasti zásobovanie obyvateľstva, odpadové hospodárstvo a environmentálna infraštruktúra. Pri 
takomto hodnotení u zásobovaní obyvateľstva máme na mysli predovšetkým zásobovanie pitnou 
vodou, v prípade odpadového hospodárstva si všímame klasifikáciu a spôsoby nastavenia likvidácie, 
resp. ďalšieho využitia čistiarenských kalov a pri environmentálnej infraštruktúre zas meškajúce 
budovanie verejných kanalizácii17 Preto, tento prierezový, mimoriadne dôležitý cieľ pri analýze 
nadradených stratégií a politík na európskej, národnej alebo aj regionálnej úrovni uvádzame ako 
záverečný apel a dodnes ešte nesplnený európsky záväzok Slovenskej republiky, charakterizovaný 

 
12 Viď str. 4 Predlohy Partnerskej dohody – čl. 10 ods. 6 
13 Ide o úplne rozdielne systémy, charakterizované ako obehové hospodárstvo, verzus lineárna ekonomika, pričom ten 
druhý, doteraz používaný starý spôsob myslenia a konania je už prekonaný ekologicky aj ekonomicky efektívnejším 
kolaboratívnym komplexným systémom obehového hospodárstva. Doteraz nesprávne používaný výraz cirkulárna 
ekonomika skôr zavádza, nakoľko je to slangový výraz, využívaný neodbornou verejnosťou. 
14 Viď str. 15-16 Predlohy Partnerskej dohody – čl. 10 ods. 6  
15 Viď. Strategický dokument Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025, posledné 
znenie z 23.08.2021, Zdroj: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2021/118 
16 Viď str. 4 Predlohy Partnerskej dohody – čl. 10 ods. 6 
17 Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v 
sieťových odvetviach 2021č. 442/2002 Z. z.  
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dlhodobo nevyriešeným problémom ako napr. nedobudovanosť vodárenskej infraštruktúry, a to aj 
v zmysle záväzkov SR voči EÚ, vyplývajúcich zo smernice Rady 91/271 EHS a nedostatky v stave 
zastaranej infraštruktúry.  

Tento problém je taký vážny, že aj naša národná stratégia pre Operačný program Slovensko – v znení 
Návrhu Partnerskej dohody jej venuje širšiu pozornosť. Preto aj tu znova, hoci sme už v časti 
Zásobovanie obyvateľstva časť národnej stratégie pre riešenie problematiky pod názvom Zlepšenie 
kvality vôd a stavu v zásobovaní vodou a čistení odpadových vôd uviedli, musíme sa k nej (a 
v nasledujúcich častiach aj kriticky) vrátiť 18. 

Večným cieľom Slovenskej republiky je zabezpečenie dobrého stavu vôd, vrátane dobudovania 
stokovej siete a ČOV19 a tiež zlepšenie dostupnosti bezpečnej pitnej vody. Podporované aktivity 
sa formálne, ale dlhodobo neúčinne zamerajú na dobudovanie verejných kanalizácií a ČOV20.  

Z odborného hľadiska, vzhľadom na poznatky celosvetového technologického vývoja, ekológie 
a princípov obehového hospodárstva (najmä z pohľadu celého životného cyklu produktov a zariadení) 
je úplne neakceptovateľné, že v rámci strategických materiálov SR, v danej veci konajúcich rezortov 
ako napr. MF, MIRRI, alebo MŽP21 sa neustále objavujú aj tieto európske princípy priamo negujúce 
pseudo - populistické príklady (ako napr. koreňové čistiarne odpadových vôd), vyskytujúce sa aj ako 
tzv. „odporúčané riešenia na uplatňovanie dobrej praxe“ - najmä pri budovaní decentralizovaných 
systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami.  

Očakávané výsledky: 

zvýšenie spoľahlivosti monitorovania vôd, 
vytvorenie komplexného informačného systému o vodách. 

Za predpokladu platnosti, pri relatívnej nemennosti vládnych výstupov Predlohy PD k 31.12.2021 ako 
záväznej, národnej stratégie, ktorý ako ucelený návrh Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 po 
konzultácii v rámci pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ a Rady vlády SR pre 
politiku súdržnosti 2021–2027 bol dňa 12. 5. 2021 zaslaný EK22, v rámci tu riešených oblastí je na 
mieste spomenúť aj jej dôležitú časť „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre 
územie SR na roky 2021 – 2027“.  

V tejto súvislosti treba oceniť veľkorysosť EK, ktorá svoje neformálne pripomienky poslala obratom, 
ešte dňa 24. 6. 2021 a ktoré následne aj konkrétne zdôvodnila na stretnutí s rezortmi dňa 30. 6. 2021 
v Bratislave, na Bôriku. V rámci týchto pripomienok EK vôbec nespomenula, že tomto, čerstvo jej 
zaslaného strategického materiálu vlády SR znova uvádzaná, tzv. „priorita SR v oblasti nakladania 
s odpadovými vodami a splnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ“, ktorého 
podľa prijatých záväzkov už aj úplne posledný termín uplynul 31.12.201523 a od roku 2004 doteraz ich 

 
18 V znení str. 15 Predlohy Partnerskej dohody – čl. 10 ods. 6 
19 Dlhodobo meškajúce plnene záväzkov SR voči EU a v Prístupovej zmluve Slovenskej republiky v roku 2003 dohodnutého 
prechodného obdobia a dodnes nesplnenú implementáciu ekologických požiadaviek Smernice Rady č. 91/271/EHS z 21. 
mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 
20 Dobrým príkladom je materiál, zverejnený ešte v roku 2006. Zdroj: https://www.minzp.sk/files/oblasti/voda/koncepcne-
a-planovacie-dokumenty/10-concept-paper-final-verzia- 16012007-sk-final.pdf 
21 Napríklad ako https://www.minzp.sk/files/iep/2020_03_ku_koren-om.pdf 
22 Viď str. 49-50 Predlohy Partnerskej dohody – čl. 10 ods. 6 - https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-
verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-sr-n 
23 Vstupom SR do EÚ dňa 1.5.2004 sa pre Slovensko stali záväznými európske smernice. Pre oblasť vôd je to najmä 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES tzv. Rámcová smernica o vode, ktorá stanovuje rámec pôsobnosti 
spoločenstva v oblasti vodnej politiky pre oblasť čistenia komunálnych odpadových vôd smernica Rady 91/271/EHS o čistení 
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nesplnila ešte žiadna slovenská vláda. V časti Zlepšenie kvality vody a stavu dodávok vody a čistenie 
odpadových vôd EK uviedla: 

V budúcom programovom období by sa mali viac preskúmať riešenia malého rozsahu 
a decentralizované systémy, a nie centralizované a nákladné riešenia so zníženou 
prevádzkyschopnosťou v dôsledku neprimeraných nákladov na údržbu24. 

Aj keď v tejto časti ANALÝZA NADRADENÝCH STRATÉGIÍ A POLITÍK NA EURÓPSKEJ, NÁRODNEJ 
A REGIONÁLNEJ ÚROVNI sme podľa vyššie uvedeného mohli pracovať na naše pomery čerstvými, už 
najnovšími (ale stále ešte neschválenými politickými cieľmi, ktoré však z časového hľadiska a stavu 
príprav sa zrejme významne v blízkej budúcnosti už neupravia a preto de facto aj záväzným 
strategickým materiálom) EK svoje pripomienky k predmetnej Predlohe z 12. mája 2021 poslala už 
dňa 24. 6. 2021. Žiaľ, aktuálnejšie znenie už nemáme, čo v porovnaní s EK svedčí o nízkej efektivite 
a nepomerne pomalšom postupe slovenskej vlády. 

Z pohľadu Mesta Trenčín ako samosprávy občanov, riziká vyplývajúce z nadväznosti na strategické 
dokumenty na regionálnej úrovni nie sú žiadne. Dôvodom je fakt, že dotknutý, pre aktuálne obdobie 
platný a schválený PHSR TSK25 spôsobom jeho prípravy a formálneho prerokovania reaguje len 
čiastočne na potreby kraja pre jeho ďalší rozvoj ako centra nielen regionálneho, ale aj 
národohospodárskeho (medzinárodného) významu. Vzhľadom na skutočné postavenie Trenčianskej 
župy – TSK v národnom a medzinárodnom kontexte a prioritné témy cieľa vytvorenie podmienok pre 
hospodársky rozvoj a rast kvality života kraja by v rámci stratégie mal byť kladený väčší dôraz na 
oblasti, ktoré sú rozhodujúce pre zabezpečenie konkurencieschopnosti regiónu z dlhodobejšieho 
hľadiska. Pre mesto Trenčín v ňom chýbajú práve tieto regionálne východiská, ktoré mali slúžiť najme 
k tomu, aby svoje stratégie mohol s nimi zosúladiť. Preto celý tento nadradený dokument pôsobí 
nevyvážene a len z povinnosti a formálne spracovaný, keď aj v prípade oblastí, riešených v tejto časti 
projektu ani neurčuje nijaké želané smerovanie26. 

Uvedené nedostatky sa v súčasnosti už odstraňujú pri tvorbe aktuálne vznikajúceho nového 
strategického dokumentu - Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho 
samosprávneho kraja do roku 203027. Tento nový dokument bude súčasne obsahovať aj Integrovanú 
územnú stratégiu (IUS), ktorá je nevyhnutným dokumentom na čerpanie eurofondov, pričom celý 
proces tvorby PHRSR TSK by mal byť ukončený do konca roku 2021. Mesto Trenčín sa do prípravy 
nového strategického dokumentu aktívne zapájalo a predkladalo všetky svoje podklady a námety 
včas28. Bližšie k tomu v nasledujúcej časti. 

 
komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
1882/2003/ES 
24 PRÍLOHA D - Pripomienky k návrhu Partnerskej dohody SR, Verzia 12. mája 2021 

25 PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA na roky 2013- 2023, GfK Slovakia s.r.o., september 2015 

26 HLAVNÉ ZISTENIA A NÁVRHY EX-ANTE HODNOTITEĽA PHSR TSK str. 274 

27 Rada Partnerstva IUS TSK schválila Vstupnú správa PHSR TSK dňa 5.2.2021 a dokument následne predložila MIRRI 

28 Príprava Programového obdobia 2021-27 v TSK  

 https://www.tsk.sk/buxus/docs/Pr%C3%ADprava%20Programov%C3%A9ho%20obdobia%202021-27%20RP6.pdf 
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7.1.2 ANALÝZA EXISTUJÚCICH POLITÍK A STRATÉGIÍ MESTA TRENČÍN, 
VRÁTANE KRITICKÉHO ZHODNOTENIA, POKRÝVAJÚCE SLEDOVANÚ 
OBLASŤ EXPERTÍZY 

Strategické koncepcie pre udržateľný rozvoj mesta Trenčín a jeho regiónu vo všetkých, k tomu 
doteraz jeho samosprávou pripravovaných dokumentoch nadväzujú na Európsky ekologický 
dohovor (The Green Deal).29 

V tomto kontexte, mesto Trenčín aj na svojej miestnej úrovni plne rešpektuje spoločný európsky cieľ 
- prechod na udržateľný model hospodárstva nadväzujúc na aktivity v oblasti zdrojovej efektívnosti, 
ktorý svoj dokument prijala Európska Komisia dňa 2.12.2015 ako Kruh sa uzatvára - Akčný plán EÚ 
pre obehové hospodárstvo30. Tento akčný plán obsahuje konkrétne opatrenia pokrývajúce všetky 
články hodnotového reťazca od výroby cez spotrebu, opravu a repasáciu, nakladanie s odpadom až 
po návrat surovín naspäť do hospodárstva a ich využitie vo výrobnom cykle už v podobe druhotných 
surovín. 

Implementácia princípov nového akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo spolu s priemyselnou 
stratégiou pomôže zmodernizovať hospodárstvo mesta Trenčín a využiť príležitosti, ktoré obehové 
hospodárstvo ponúka na domácej, regionálnej i medzinárodnej úrovni. Transformácia myslenia 
prechodu na obehové hospodárstvo je príležitosťou na rozšírenie udržateľnej hospodárskej činnosti, 
ktorá vytvára potrebné, predovšetkým domáce pracovné miesta. 

Vízia mesta Trenčín v bode 2.1. PRM 2016-2022 do roku 2040 31 (v ďalšom aj ako PRM Trenčín, alebo 
PRM) už v roku 2016 úplne jasne reaguje na potrebu vytvárania efektívne fungujúcej verejnej správy 
na vlastnom území. V súlade s aktuálne známymi politikami na európskej, národnej a regionálnej 
úrovni definovaním svojho líderského postavenia krajského sídla a prirodzeného priemyselného 
centra Stredného Považia, predstavuje základný strategický dokument budúcej organizácie vlastného 
života. Jeho vypracovaním deklaruje záujem o udržateľný rozvoj územia, keď mesto Trenčín je v ňom 
definované ako „Multigeneračné, kreatívne a otvorené mesto, využívajúce aktívne svoj špecifický 
prírodný, sociálny, ekonomický, kultúrny a urbanistický potenciál pre kvalitu života svojich 
obyvateľov a udržateľný rozvoj ekonomiky.“  

Vízia mesta Trenčín sa zakladá na silných stránkach a kvalitách mesta, tradíciách a hodnotách, ktoré 
tu pretrvávajú, s jasným dôrazom na kvalitu života obyvateľov. Vzájomná synergia vnútorných 
miestnych potenciálov a nových rozvojových impulzov vytvára predpoklad budúceho dlhodobého, 
stabilného a udržateľného rozvoja mesta schopného reagovať na zmeny a ohrozenia prostredníctvom 
využitia vlastného, lokálneho kapitálu mesta v cieľovým optimálnym počtom obyvateľov do 80 000. 

Mesto Trenčín podľa PRM do roku 2040 sa chce orientovať na tieto oblasti zlepšenia a udržania 
kvality života:  

 
29 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN  
30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0614&from=EN 
31 Program rozvoja mesta Trenčín 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040 (Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040), Mesto Trenčín, 8.2.2016 
file:///C:/Users/HP/Downloads/1337_PRM%20Trencin%202016-2022_VerejnePrerokovanie.pdf 
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V časti 2.2. PRM z roku 2016 sa rozvojová stratégia mesta Trenčín definovala pre v budúcom roku 
2022 sa končiace 7-ročné obdobie štyri špecifické ciele a 9 k nim prislúchajúcich priorít :  

 

V tejto časti expertízy riešené oblasti zásobovanie obyvateľstva, odpadové hospodárstvo 
a environmentálna infraštruktúra vo zvolenej štruktúre platnej stratégie mesta Trenčín by sa dali 
zaradiť do príslušných častí „Špecifický cieľ 2 - Kvalita života32“. V skutočnosti v tomto dokumente 
PRM ich nachádzame skôr v častiach Špecifický cieľ 3 – Komunity a governance33, kde sa píše: 

 
32 Konkrétne, vo zvolenej štruktúre mohli byť prierezové umiestnené v častiach Priorít 2.2 – Doprava, 2.3 – Zelená a modrá 
infraštruktúra a 2.4 – Služby obyvateľom, PRM Trenčín, 2016, str. 71 -74 
33 Priorita 3.2 – Smart governance a bezpečnosť, PRM Trenčín, 2016, str.74-75 
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„Mesto Trenčín začalo transformáciu na otvorenú, efektívnu a modernú samosprávu a v rámci 
tejto priority v tomto pokračuje. Smart governace ako „rozumné spravovanie veci verejných“ je 
prístup, ktorý mesto prenáša do svojho bežného fungovania a prenáša ho i do vzťahu Mesto – 
občan. Súčasťou smart governace je tvorba integrovaného programu „Trenčín si Ty“, ktorý 
okrem starostlivosti o občana a aktivizovania občanov vo veciach verejných, poslúži na zvýšenie 
atraktivity mesta pre nových obyvateľov, zatraktívnenie statusu občan Trenčína (vo väzbe na 
ostatné priority tejto stratégie), umožní kontinuálny mapping potrieb obyvateľov a vytvorenie 
flexibilného systému reakcie samosprávy na aktuálne potreby.“ 

V zmysle platnej stratégie - PRM Trenčín súčasťou tejto priority je aj realizácia projektov Smart City, 
ktoré charakterizuje nielen efektívne využívanie moderných technológií samosprávou, ale najmä 
zlepšenie možností prístupu obyvateľstva k službám mesta, zvýšenie záujmu verejnosti o občiansku 
participáciu a v neposlednom rade rozvoj tzv. knowledge managementu pri samotnom riadení mesta. 

Základnou povinnosťou samosprávy mesta Trenčín je zabezpečenie potrieb na kvalitu života svojich 
obyvateľov. Mnohé z týchto potrieb sa však týkajú aj viacerých oblastí životného prostredia. Okrem 
národohospodárskeho významu sú zároveň aj východiskovým prvkom zmeny prístupov k obehovému 
hospodárstvu.  

Táto požiadavka však priamo súvisí s budovaním kvality života, ktorá je závislá na zabezpečení 
ekologickej stability a ekonomickej udržateľnosti, vytvárajúcej sociálne spravodlivé pracovné 
a obývateľné prostredie. Tieto dve požiadavky sú vzájomne prepojenými veličinami, pričom ich 
možné splnenie sa dá jednoducho aj graficky znázorniť pomocou nasledujúceho obrázku:  

 
Obr. Kvalita života 

Súčasná vízia mesta je budovaná na silných stránkach a kvalitách mesta, tradíciách a hodnotách, 
ktoré tu pretrvávajú, s jasným dôrazom na kvalitu života obyvateľov. To však ako dlho v priemere sa 
budú chcieť ľudia zdržiavať v meste bude indikátorom najmä realizovaných zelených a modrých 
opatrení34. 

 
34 V rámci ktorých nebude možné obísť ani v súčasnosti nedostatočne využívané európske metódy zeleného a sociálneho 
verejného obstarávania. 
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Treba však upozorniť na súčasnú prax vo verejnom obstarávaní, keď ani odborníci, ani ich 
školitelia v oblasti VO nie sú oboznámení napríklad s environmentálnym hodnotením 
a postupmi výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky tak, ako to environmentálne projekty 
potrebujú, ale ani s normou ISO 20400 ktorá pojednáva o environmentálnom hodnotení. 

Pre komplexnosť pripomíname, že je namieste si všimnúť aj spracovanie už spomínanej Integrovanej 
územnej stratégie Mestskej funkčnej oblasti TRENČÍN do roku 2029 (IÚS  Trenčín)* - Životaschopná 
aglomerácia Trenčín si Ty  * Pozn. terminológia zmenená na UMR 

Hlavné impulzy pre spracovanie tohto ostatného strategického dokumentu, nadväzujúceho na PRM 
Trenčín tvoria otázky a možné odpovede na zmeny klímy, znečistenie, digitalizáciu a demografickú 
explóziu, sprevádzané zdanlivo neobmedzeným hospodársky rastom na úkor nášho blahobytu, našej 
planéty a našich obmedzených prírodných zdrojov. 

Ako uvádza Greta Thunberg 35: „Vedeli ste, že život v meste môže byť udržateľnejší a ekologickejší 
ako život na vidieku? To, že v mestách žijeme blízko seba, môže viesť k väčšej energetickej 
efektívnosti, a teda k zásadnému zníženiu emisií. Mestá sú pre ekológiu nesmierne dôležité, 
pretože majú obrovský potenciál prispieť k zmenám, ktoré poslúžia na dosiahnutie nulovej 
úrovne emisií.“ 

Veľkou výzvou je aj previazanosť na projekt SMART plán mesta Trenčín36, ktorý bude realizovaný už 
v rokoch 2021-2023. Integrovaná územná stratégia Životaschopná aglomerácia Trenčín si Ty teda 
vychádza z verejne spracovaných rozvojových dokumentov na úrovni mesta a obcí funkčne 
prepojených na jadrové mesto MFO *, ktoré sektorovo spodrobňujú plány mesta stanovené v PHRSR 
2016-2022 a plánov obcí. 

Vízia udržateľného mestského rozvoja  Trenčín do roku 203037 stanovuje aj hlavný cieľ IÚS  Trenčín, 
ktorým je Životaschopná aglomerácia Trenčín si Ty. Ide o smelú víziu mesta Trenčín, z ktorej v bode 
1.4. regrutuje aj Strategický cieľ IÚS  Trenčín: 

„Prispieť k čiastkovému cieľu roku 2030 smerujúcemu ku klimatickej neutralite EÚ do roku 2050 
v súlade s cieľmi Parížskej dohody tak, aby sa prostredníctvom podpory inovácií v oblasti 
zelených technológií podnietil udržateľný hospodársky rast, vytvárali pracovné miesta, aby 
občania aglomerácie Trenčín získali prínosy v oblasti zdravia a životného prostredia a aby sa 
prispelo k dlhodobej konkurencieschopnosti regionálneho hospodárstva, pričom sa zohľadnia 
aspekty spravodlivosti a solidarity a na nikoho sa nezabudne.“ 

Mesto Trenčín svoj budúci rozvoj má založený na procese participácie „Trenčín si Ty“ (stratégia 
Trenčín si Ty), čo vidí vo forme partnerstiev, hospodárskych klastrov a konkurencieschopnej 
ekonomiky v oblastiach s vysokou pridanou hodnotou, vysokou mierou inovácií a kreativity. Svedčia 
o tom aj v IÚS  Trenčín prezentované Projektové zámery38 č. 8 a 9, patriace do tu hodnotených oblastí 
tejto expertízy. Ide o konkrétne zámery, uvedené pod názvami:  

 
35 Greta Thunberg, citát z Manifestu nového zeleného hnutia. Zdroj: 
https://www.tsk.sk/buxus/docs/dokumenty/materialy_zastupitelstva_tsk/materialy_na_xxviii._zasadnutie_zastupitelstva_t
sk_2021/08_navrh_na_schval_dokumentu_vstupna_sprava_programu_hospod_a_soc_rozvoja_tsk_do_r_2030/04_Priloha
6_IUS_UMR_TN.pdf 
36 Získali sme takmer milión na SMART plán mesta, 21. 6. 2021, zdroj: https://trencin.sk/aktuality/ziskali-sme-takmer- 
milion-na-smart-plan-mesta/ 
37 Vstupná správa IÚS MFO Trenčín, Životaschopná aglomerácia Trenčín SiTy, PHSR TSK, 2021, Príloha 6, str. 6 
38 Integrovaný projektový balíček 4 - Digitalizácia, inovácie, energetická transformácia a obehové hospodárstvo Priorita 3: 
Efektívne zhodnocovanie zdrojov Špecifický cieľ 3. IÚS MFO Trenčín 
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Zlepšenie systému odpadového hospodárstva na území MFO  
Zlepšenie kvality vôd a stavu v čistení odpadových vôd a zásobovaní vodou. Odkanalizovanie územia 

a ochrana zdrojov pitnej vody v rámci MFO  

Pri tomto, podľa stručného popisu „Obnova vodovodu pre Trenčiansku oblasť, Dobudovanie 
kanalizačnej siete v rámci obcí na území  s cieľom zlepšenia ochrany zdrojov pitnej vody - Zber 
a čistenie odpadových vôd , pod 2000 obyvateľov“ sa znova uvádza z odborného hľadiska absolútne 
zlý príklad (koreňové čistiarne odpadových vôd v rámci ). Odvolávajúc sa aj na naše predošlé kritické 
hodnotenie obdobných, na danú dobu pre realizáciu vo veľkom rozsahu nevhodných riešení musíme 
opakovane prehlásiť, že mesto Trenčín by v danom svojom Projektovom zámere č. 9 prezentovaný 
príklad mal prehodnotiť a aplikovať iba vo svojich vhodných lokalitách. Pre lepšie pochopenie 
uvádzame príklad. Nepochybujeme totiž, že ak by pri riešení zásobovania a dopravy na území mesta 
Trenčín pri možnom výbere z úzkeho (pri komplexnosti nepochybne rozhodujúceho) pohľadu 
obstarávacích nákladov pohonnej jednotky a ekológie prevádzky sa hodnotili iba tieto vybrané 
aspekty, ale s vylúčením výkonových a množstva iných benefitov moderných riešení z dnes už 
existujúcich možnosti 21. storočia, tak aj pred strojmi (ako napr. moderné a bezpečné autá, alebo 
vlaky) by s prehľadom zvíťazili kone.  

Z tejto krátkej analýzy existujúcich a v tomto momente ešte platných politík a stratégií mesta Trenčín 
vyplýva, že aj keď nás v tejto časti zaujímajúce konkrétne oblasti zásobovanie obyvateľstva, 
odpadové hospodárstvo a environmentálna infraštruktúra sa nenachádzajú v dnes ešte platných 
častiach PRM, kde by mali integrálne patriť, v náznakoch sú obsiahnuté v inej časti, čo dáva dobrý 
predpoklad na ich potrebné, podrobnejšie rozpracovanie do budúcna, počnúc už aj týmto 
dokumentom, ktorý na základe využitia podkladov aj na tvorbu (pozn.: chýba sloveso...nejasné 
vyznenie vety) aktuálne vznikajúceho nového strategického dokumentu – PHRSR TSK do roku 2030.  

Týka sa to najmä správneho nastavenia vlastného modelu obehového hospodárstva mesta Trenčín, 
rešpektujúceho vlastné princípy prechodu z doterajšieho lineárneho modelu na obehové 
hospodárstvo, ktorá je od roku 2015 kľúčovou politickou témou v EÚ. A to aj napriek ešte dnes 
chýbajúcim, priamo s touto problematikou korešpondujúcim regionálnym stratégiám TSK, ale preto 
priamo podľa princípov EK prijatého nového Akčného plánu pre obehové hospodárstvo, v zmysle 
vládou SR deklarovaných cieľov v podľa Predlohy Partnerskej dohody – čl. 10 ods. 6. 

ANALÝZA ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV, VRÁTANE KRITICKÉHO ZHODNOTENIA, 
V OBLASTI SLEDOVANEJ EXPERTÍZOU 

Súčasná vízia je budovaná na silných stránkach a kvalitách mesta, tradíciách a hodnotách, ktoré tu 
pretrvávajú, s jasným dôrazom na kvalitu života obyvateľov. To však, ako dlho v priemere sa tu budú 
chcieť ľudia zdržiavať, bude indikátorom realizovaných zelených a modrých opatrení. Preto by sa 
mala sledovať a podchytiť štatisticky príjmovosť podnikateľov v kontexte so zelenými opatreniami.  

Treba si však uvedomiť že súčasná prax vo verejnom obstarávaní, ani odborníci a školenia v oblasti 
verejného obstarávania nie sú oboznámení s environmentálnym hodnotením a postupmi výpočtu 
predpokladanej hodnoty zákazky tak ako to environmentálne projekty potrebujú ani s normou ISO 
20400, ktorá pojednáva o environmentálnom hodnotení.  

Príručka zelené verejné obstarávanie obsahuje len odporúčané postupy a komodity, ktoré obstaráva 
samotný úrad (teda napr. počítače, kancelárske a hygienické potreby) . Na nepripravenom a odborne 
neodkomunikovanom verejnom obstarávaní pre obstaranie environmentálnych technológií môže 
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skrachovať akýkoľvek dobre technicky pripravený projekt. (viď Príloha č. 1 Odborné posúdenie 
príručky Sprievodca sociálnym verejným obstarávaním). Treba si však uvedomiť, že súčasná prax vo 
verejnom obstarávaní, ani odborníci a školenia v oblasti verejného obstarávania, nie sú oboznámení 
s environmentálnym hodnotením a postupmi výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky tak, ako to 
environmentálne projekty potrebujú. Príručka zelené verejné obstarávanie obsahuje len odporúčané 
postupy a komodity, ktoré obstaráva samotný úrad (teda napr. počítače, biela technika, 
elektromobily, kancelárske a hygienické potreby). 

Veľká väčšina prvkov zelenej a modrej infraštruktúry patria do stavebného odvetvia. V súčasnosti sa 
presadzuje v stavebníctve prax ekonomického posudzovania na základe jediného kritéria ceny. Táto 
prax priviedla nielen k predlžovaniu verejného obstarávania, ale aj nezrealizovaniu mnohých 
plánovaných stavebných projektov. Čo je ešte horšie, bol zaznamenaný dlhodobý pokles hodnoty 
stavebných prác. Chceme poukázať na nasledovné trendy, ktoré niečo napovedajú o rozdiele medzi 
hodnotou a cenou:  

Hodnota stavieb neustále klesá dosahuje polovicu hodnoty nájomného ( developerskej) ceny.  

Hodnota stavieb v súčasnosti je 1/10 priemernej hodnoty zákazky oproti predpokladanej hodnote 
zákazky (PHZ) za služby !!! (viď tab. 1, 2) 39  

Tieto fakty odrážajú trhovú cenu (developerskú cenu), ale nie hodnotu. Hodnota stavby má 
zodpovedať podmienkam a nákladom počas užívania. Cena stavby je jedna časť a náklady počas 
užívania stavby druhá časť hodnoty.  

Tab. 1 Vybrané údaje za roky 2015-2018 a spracovaný údaj dĺžka trvania v rokoch  

Ukazovateľ 2015 2016 2017 2018 
Celkovo ukončené VO ( počet) 2 687 3 899 2 687 3 162 
Kritérium cena (počet) 

 
3 570 2 119 2 827 

Kritérium ENP (počet) 
 

329 568 335 
Dĺžka trvania VO v rokoch)  2,75 1,30 1,82 1,45 
Podiel zrušených VO 

 
28% 64% 50% 

Tab. 2 Verejné obstarávanie - rozdelenie zdrojov podľa predmetu zákazky, počtu postupov 
a hodnoty zákaziek v r. 2015-2018 

 
2 015 2 016 2 017 2 018 

VO - skupiny Počet mil. EUR Počet mil. EUR Počet mil. EUR Počet mil. EUR 
Tovary 2 488 2 149 857 939 694 1 377 1 284 1 912 
Služby 1 420 1 290 852 1 540 602 1 000 817 1 822 
Stavebné práce 2 279 1 716 2 190 1 906 1 391 1 627 1 061 1 085 

IDENTIFIKOVANIE POTRIEB, IMPULZOV A VÝZIEV VRÁTANE ICH CHARAKTERISTIKY 

Ak sa hlbšie zamyslíme nad problematikou a správne vyhodnotíme zmysel riešenia vybraných oblastí 
ako zásobovanie obyvateľstva, odpadové hospodárstvo a environmentálna infraštruktúra, prídeme 
na to, že okrem zistenia, že takto zaužívaná terminológia, v minulosti bežne uvádzaná v rámci 
všetkých stratégii aj podľa princípov obehového hospodárstva sú stále obhájiteľné a samostatne 
použiteľné aj v rámci daného projektu EVS Trenčín, lebo čiastočne riešia jednu z najväčších výziev 
doby – reakciu na klimatické zmeny. 

 
39 Spracované údaje zo Správa o činnosti UVO, Informácia o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného 
obstarávania 
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Už v najbližšej dobe je veľkou výzvou pre mesto Trenčín implementácia adaptačných opatrení 
a súboru krokov, reagujúcich na zníženie citlivosti na klimatické zmeny, a to tak v oblasti technickej 
ako aj procesnej, čo uľahčí celý proces SMART rozhodovania a riadenia pri prispôsobovaní sa 
nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, nakoľko vhodné postupy umožnia zvyšovať aj podiel zelenej 
infraštruktúry na celkovej rozlohe  Trenčín. Pre želaný úspech a zvýšenie efektívnosti tohto procesu 
bude potrebné vykonať urýchlenú aktualizáciu Katalógu opatrení40 tak, aby sa v ňom objavili 
najnovšie technické riešenia a namiesto pôvodne odporúčaných zahraničných produktov aj 
množstvo, pre danú oblasť vhodné slovenské výrobky, ktoré už samé reprezentujú prvé úspechy 
nášho obehového hospodárstva. Týka sa to najmä, ale nie výlučne adaptačných opatrení, ktoré sú 
spojené hlavne s vodným hospodárstvom a vodným režimom v meste, nevynímajúc potrieb 
reštrukturalizácie doterajších plôch, ako napríklad41:  

Uprednostňovať realizáciu priepustných povrchov na nových spevnených plochách v zeleni (zatrávňovacie 
dlaždice, štrkové trávniky, priepustná dlažba).  
Uprednostňovať realizáciu retenčných objektov na vhodných miestach (prielohy, infiltračné priekopy, 
vegetačné vsakovacie pásy, poldre a retenčné nádrže).  
Uprednostňovať infiltračné systémy v rámci stávajúcich a budúcich plôch mestskej zelene.  
Uprednostňovať konštrukcie zelených striech a stien.  

Potreba realizácie súboru proaktívnych opatrení takejto výzvy aktuálnej doby, plne v súlade so 
strategickým dokumentom PRM Trenčín 2016 – 2022 v oblasti klimatickej zmeny vyústili do 
formulácie strategického cieľa: „Zdravé mesto Trenčín je pripravené na očakávané dopady 
klimatickej zmeny, reaguje na nich adekvátnymi adaptačnými opatreniami vo všetkých oblastiach 
rozvoja mesta a súčasne znižuje dopady svojej činnosti na klímu“42 

Pre mesto Trenčín je nemenej dôležitou výzvou aj niekoľko, zo strany štátu smerom k samosprávam 
dlhodobo a systémovo zle komunikovaných povinností - ako napríklad plnenia si požiadaviek 
Smernice 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých 
plánov a programov na životné prostredie - strategické environmentálne hodnotenie (Strategic 
Environmental Assessement - smernica SEA), alebo aj obávaného posudzovania vplyvov na životné 
prostredie (Environmental Impact Assessment - EIA). Na Slovensku od roku 1994 dodnes vzniklo už 
obrovské množstvo metodických príručiek, brožúr, propagačných materiálov a videonahrávok. Pri 
takomto stave a vzhľadom na výsledok, oprávnené otázky vyvolávajú aj desiatky, ak nie stovky 
miliónov eur z eurofondov, najmä zodpovednými rezortmi na tieto projekty neúčelne minutých 
prostriedkov. 

Z praktického pohľadu samosprávneho mesta Trenčín môžeme skonštatovať, že napríklad aj pre 
potrebu zložitého environmentálneho hodnotenia výrobkov (tovarov) alebo stavieb, pre zistenie 
dopadov na obyvateľa a krajinu počas prípravy ich výroby alebo zhotovovania a užívania, vrátane 
potrebnej likvidácie na konci ich životnosti existuje množstvo postupov a metód, ktoré však dodnes 
nie sú nijak legislatívne zosúladené ani vecne kategorizované a spolu tak vytvárajú zmätok. Žiaľ, bez 
zlepšenia podmienok na implementáciu týchto spôsobov v každodennom živote, napriek formálne 
deklarovanej snahe ústredných orgánov štátu o zlepšenie žiaľ, po viac ako sedemnástich rokoch43 do 

 
40 Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu, September 2019, EKOJET, s.r.o., Časť 3, str. 90-118 
  Zdroj: https://trencin.sk/wp-content/uploads/2020/06/Strat%C3%A9gia-adaptability-mesta-Tren%C4%8D%C3%ADn-na-
klimatick%C3%BA-zmenu-.pdf 
41 str. 65 
42 Viď str.122 
43 Od 1. mája 2004, vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie 
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tejto kategórie riadeného chaosu musíme radiť aj u nás skoro nepovšimnutý a preto ani doteraz 
masovejšie nevyužívaný európsky systém sociálneho a zeleného verejného obstarávania.  

Pri SEA procesu ide o výzvu uchopenia, sprehľadnenia a podľa prístupných možností, aj 
zjednodušenia komplikovaných väzieb zákonov, vyhlášok a usmernení. Že ich v súčasnosti vôbec nie 
je málo a čo všetko musí samospráva v rámci tejto snahy úspešne zvládnuť, ukazuje táto 
zjednodušená, ale ešte aj tak rozsiahla schéma: 

 
Obr. Procesy SEA 

Skutočnosť v praxi je oveľa komplikovanejšia, čo je priama výzva na zjednodušenie komplikovaného 
systému a nájdenie efektívnejších, smart riešení. 

MOŽNÉ REAKCIE A PRÍSTUPY S DÔRAZOM NA SMART 

Mesto Trenčín, vedomé si svojho líderského postavenia krajského sídla a prirodzeného 
priemyselného centra Stredného Považia, by mohlo mať ambíciu na vytvorenie si nejakej formy 
vlastnej, environmentálnej značky. Takýto svojský, novo vytvorený nehmotný majetok by za 
podmienok prípravy a schválenia štatútu na jeho udelenie a použitie - vrátane patričného grafického 
znázornenia mena a symbolu značky (vybratého na základe výsledkov príslušnej verejnej súťaže) by 
mohol byť dôstojným externým reprezentantom environmentálne hodnotných smart produktov 
a služieb, reprezentujúcich mesto Trenčín. 

Takéto vlastné smart prístupy aj v tu riešenej oblasti zásobovania obyvateľstva, odpadového 
hospodárstva a environmentálnej infraštruktúry by mohli dobre poslúžiť vo viacerých smeroch, 
ale ich existencia by sa zvlášť dobre uplatnila pri zjednodušení a zrýchľovaní zabezpečovania 
príslušných tovarov a služieb, rozšírením využitia zeleného a sociálneho verejného obstarávania, 
na základe vopred stanovených environmentálnych kritérií. 
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Environmentálne označovanie mestských, smart produktov 

Ako inšpirácia pre možné reakcie v danom smere uvedieme krátky prehľad viacerých, už existujúcich 
spôsobov na environmentálne označovanie alebo environmentálne značky skupiny produktov, ako 
dobrovoľného nástroja na ochranu životného prostredia. Sú to však vždy produkty, ktoré spĺňajú 
prísne environmentálne kritériá a majú teda nižší negatívny vplyv na životné prostredie v porovnaní 
s ostatnými výrobkami rovnakých funkčných a úžitkových vlastností. Pre spotrebiteľov sú ponúkané 
výrobky a služby s environmentálnou značkou zárukou, že ich výberom pri nákupe: - pomáhajú 
životnému prostrediu, chránia svoje zdravie, efektívnejšie využívajú energiu, vodu a suroviny, 
obmedzujú množstvo odpadu, dostávajú pravdivé tvrdenia o výrobku, podporujú produkciu výrobkov 
za spravodlivých a bezpečných pracovných podmienok. Výrobcom a obchodníkom (v danom prípade, 
najmä lokálnym, so silnejšími väzbami na mesto a v súlade so stratégiou Životaschopná aglomerácia - 
Trenčín si Ty) poskytuje pridanú hodnotu ich produktom a konkurenčnú výhodu na trhu zelených 
výrobkov a služieb. 

ENVIRONMENTÁLNE HODNOTENIA 

Indikatívny cieľ zavádzania procesov dekarbonizácie, pre podmienky mesta Trenčín vychádza 
z materiálu MF SR Moderné a úspešné Slovensko z októbra 2020. Treba tu ale upozorniť, že celú 
Slovenskú republiku v tomto procese čaká sprísnenie jej pôvodných zámerov, nakoľko lídri členských 
krajín EÚ dňa 11.12.2020 sa dohodli na stanovení ambicióznejšieho cieľa znížiť o 55 % emisie 
skleníkových plynov už do roku 203044.  

Pri prechode a nutnej, úplnej adaptácii obyvateľstva na európske princípy trvalej udržateľnosti života, 
medzi prvé povinnosti zapojených subjektov v meste Trenčín bude nielen príprava a uskutočnenie 
prechodu, ale následne aj prísne dodržiavanie svojho nového, na mieru vytvoreného vlastného 
modelu obehového hospodárstva. Táto inovatívna európska platforma, podporujúca globálnu 
konkurencieschopnosť, udržateľný hospodársky rast a vytvorenie nových pracovných miest, bola 
odštartovaná Európskou komisiou, prijatím akčného plánu obehového hospodárstva ešte v roku 2015 
a je pravým opakom u nás dodnes zaužívaného systému lineárnej ekonomiky (Kruh sa uzatvára – 
Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo)45.  

ENVIRONMENTÁLNE KRITÉRIÁ  

Vo všeobecnosti, v porovnaní s požiadavkami, ktoré stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy 
v SR sú to environmentálne náročnejšie a prísnejšie požiadavky na výrobky a služby a v krajinách 
Európskeho spoločenstva sa stanovujú na vedeckom základe, vzhľadom na celý životný cyklus 
produktov. 

Environmentálne kritériá sa pravidelne revidujú a na ich tvorbe sa podieľajú jednotlivé členské štáty 
EU v spolupráci s priemyslom, environmentálnymi mimovládnymi a spotrebiteľskými organizáciami, 
vedeckými inštitúciami a školami. 

 
44 V tejto súvislosti predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen, ktorá skonštatovala, že uvedený 55-percentný 
cieľ znižovania emisií do konca budúceho desaťročia poskytuje Únii šancu dospieť ku klimatickej neutralite do roku 2050. 
45 V marci 2020 Európska komisia prijala už aj svoj nový Akčný plán pre obehové hospodárstvo – viď bližšie v poznámke 3 
tzv. waste package 
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PRVKY ZJEDNODUŠENIA SYSTÉMU – MOŽNÉ SMART PRÍSTUPY 

Pre tieto účely sa v súčasnosti dajú využiť niektoré subsystémy. Problémom je, že všetky použiteľné 
platformy vznikali najmä v zahraničí a len sčasti aj u nás, úplne samostatne. Preto doteraz nie je 
zabezpečená ich vhodné prepojenie do funkčného celku a vhodne ich využiť na regionálnej úrovni 
jednotlivých samospráv dokáže málokto. Rovnako je problém zabezpečiť aj takú externú službu, ktorá 
by dokázala všetky aspekty, ktoré samosprávy musia mať na zreteli, vhodne skĺbiť.  

Ako jeden z vhodných nástrojov na túto časť riešenia problematiky sa dá použiť metódu 
Environmentálneho označovania produktov Typ I, Typ II a Typ III. Pre základné pochopenie systému 
v tejto časti stačí aj veľmi zjednodušené vysvetlenie:  

• Typ I ENVIRONMENTÁLNE VHODNÝ PRODUKT je úroveň národná „subjektívne hodnotenie úradníka“  
• Typ II EKOLABEL je úroveň európska „subjektívny názor výrobcu“ 
• Typ III LCA (Life Cycle Assessment - Posúdenie životného cyklu) je už úroveň celosvetová, kde ide 

o „objektívne hodnotenie na základe Analýzy životného cyklu“, čím je vystavený doklad, ako napr. 
„Environmentálna deklarácia produktu“, čo je súhrn technických a environmentálnych parametrov, 
výrobku, produktu.  

V podmienkach Slovenskej republiky sa environmentálne označovanie realizuje od roku 1997 
prostredníctvom národnej schémy na udeľovanie národnej environmentálnej značky 
„Environmentálne vhodný produkt“. Podmienky a postup pri udeľovaní a používaní národnej 
environmentálnej značky upravuje zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní 
výrobkov v znení neskorších predpisov. 

Značky udeľuje Ministerstvo životného prostredia SR. O jej udelenie môže požiadať napr. výrobca, 
dovozca, predajca veľkoobchodník, maloobchodník, alebo poskytovateľ služby. Tieto značky majú 
potraviny, nápoje humánne a veterinárne lieky, zdravotnícke pomôcky. Vylúčené sú výrobky 
obsahujúce nebezpečné chemické látky a zmesi, alebo produkty, ktoré nepredstavujú významný 
objem predaja a obchodu na trhu. Pre ilustráciu, v regionálnom meradle to môžu byť napríklad aj 
služby ako turistické ubytovacie zariadenia, či interiérové upratovacie služby, atď. 

Od roku 2004, teda od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, majú žiadatelia možnosť získať 
aj európsku environmentálnu značku „Environmentálna značka EÚ“ (predtým „Európsky kvet“). 
Udeľovanie európskej environmentálnej značky sa vykonáva podľa nariadenia EP a R (ES) č. 66/2010 
o environmentálnej značke EÚ. 

Environmentálne prehlásenie typu III – EPD podľa STN ISO 14025 je niekoľkostranový dokument, 
v ktorom sú uvedené a vyčíslené environmentálne aspekty a dopady daného výrobku či služby 
s ohľadom na celý jeho životný cyklus. Ide o dokument poskytujúci informácie o výrobcovi, výrobku 
a okrem toho je to súbor hodnôt, pomocou ktorých si môžeme učiniť predstavu, aké veľké sú 
environmentálne dopady daného výrobku. Podkladom pre zostavenie Environmentálneho 
prehlásenia III musí byť štúdia LCA (Life Cycle Assessment - Posudzovanie životného cyklu), zostavená 
v súlade so STN EN ISO 14040 a STN EN ISO 14044. 
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Obr. Environmentálne značky výrobkov, produktov 

ENVIRONMENTÁLNE HODNOTENIE STAVIEB 

Primárnou úlohou metód environmentálneho hodnotenia budov je poskytnúť komplexné posúdenie 
charakteristík budovy s použitím daného súboru kritérií a parametrov, ako aj dosiahnuť vyššie 
environmentálne štandardy. Komplexným posudzovaním budov sa zvyšuje environmentálne 
povedomie a určuje sa základné smerovanie stavebného priemyslu s cieľom ochrany životného 
prostredia a dosiahnutia trvalej udržateľnosti. Známe sú u nás metódy BREEAM, LEED, alebo OGNI.  

ENVIRONMENTÁLNE HODNOTENIE DOPADOV STAVIEB NA OBYVATEĽA A KRAJINU 

Zabezpečujeme vypracovanie environmentálnej štúdie, ktorá je odborné posúdenie vplyvu 
plánovaného projektu výstavby alebo krajinnej úpravy na okolité prostredie a súčasne stanovenie 
dopadov blízkeho okolia na vlastnú stavbu projektu. Cieľom je preukázať merateľné výstupy 
predpokladaného správania sa zámeru v krajine, ktoré poskytnú multikriteriálne hodnotenie projektu 
pre výsledný schvaľovací proces v základných parametroch štúdie.  

Základnými parametrami štúdie sú: 
• hodnotenie vzniku tepelného ostrova a vplyv radiácie na lokalitu (napr. zvýšenie skutočnej aj pocitové 

teploty v lokalite projektu i najbližšieho okolia), 
• nakladanie či spotrebu CO2 (s inými skleníkovými a sledovanými plyny, ak sú tieto sledované v lokalite 

projektu), 
• efekt zelene na lokalitu projektu (zatienenie, evapostranspiracia, zvýšenie tepelného koMFOrtu), 
• nakladanie so zrážkovou vodou a odtokové charakteristiky oblasti, 
• správanie vetra v lokalite (zachovanie prirodzených vetracích koridorov a obmedzenie vzniku 

negatívnych dopadov dynamickým pôsobením vetra) 
• dôležité lokálne parametre, ktoré sú špecifické alebo kľúčové pre danú oblasť napr.: hodnotenie 

koncentrácie polietavého prachu v priemyselných oblastiach. 

Ukážkou tohto komplexného riešenia je metodika GREENPASS , ktorá bola vyvinutá na to aby 
pomohol projektantom, architektom či mestám prijať to najlepšie rozhodnutie v každej fáze návrhu. 
Jeho cieľom je zviditeľniť, zrovnať a zmerať účinky stavebných opatrení na danú lokalitu. 

METODIKA GREENPASS® JE DOBRÝM PRÍKLADOM KOMPLEXNÉHO SMART RIEŠENIA PRE MESTO TRENČÍN. 

V prípade už predtým prezentovaných, značne komplikovaných procesov SEA a EIA môžeme vidieť 
zjednodušenie postupov hodnotenia projektových zámerov uplatňovaním smart konceptu 
environmentálneho hodnotenia, čo vieme znova aj graficky vyjadriť porovnaním nasledujúcich dvoch 
obrázkov: 
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Obr. Zjednodušovanie procesov SEA a EIA uplatňovaním smart konceptu environmentálneho hodnotenia 

DEFINOVANIE VÍZIE A HLAVNÝCH CIEĽOV ROZVOJA V OBLASTI SLEDOVANEJ 
EXPERTÍZOU 

Základom postupného určenia, resp. vymedzeniu správneho obsahu vízie mesta Trenčín v sledovanej 
oblasti, t.j. zásobovania obyvateľstva, odpadového hospodárstva a environmentálnej infraštruktúry, 
po identifikovaní potrieb a výziev, v zmysle vykonaných analýz a okrem dodržania línie vlastných 
strategických dokumentov, ako aj príslušných regionálnych (v danom prípade TSK), 
alebo celoslovenských, v tejto oblasti záväzných smerníc je aj implementovanie nosných myšlienok 
nadradeného strategického dokumentu EÚ, ktorým je napríklad už aj vyššie zmienený Akčný plán EÚ 
pre obehové hospodárstvo v kontexte dohody európskych krajín: Európsky ekologický dohovor.46  

V takomto ponímaní, v tejto časti expertízy už môžeme definovať konkrétne zložky budúcej, ucelenej 
definície, ktoré vychádzajú z doteraz identifikovaných cieľov, resp. sú ich čiastočným zhmotnením. 
Prvým takýmto jednoznačne vymedziteľným krokom budúcej vízie ekologického smerovania mesta je 

Prechod na obehové hospodárstvo  Trenčín 

Platí, že pri dodržaní národných a regionálnych stratégii a implementácii európskych princípov 
obehového hospodárstva malé a stredné podniky (MSP), pôsobiace a tvoriace hodnoty v mieste 
svojich pôsobísk majú lepšiu šancu vstúpiť do globálnych hodnotových reťazcov, ak budú 
spolupracovať s ostatnými podnikmi, ako keď budú konať samostatne. Dosiahnutie lepšej 
efektívnosti využívania zdrojov v Európe a pomoc MSP úspešne sa začleniť do globálnych 
hodnotových reťazcov si vyžaduje väčšiu medzinárodnú spoluprácu. Aby mohli byť všetky MSP, 
pôsobiace na území mesta Trenčín v snahe efektívneho využívania zdrojov úspešné aj v zahraničnej 
konkurencii, musia hľadať medzinárodných partnerov nielen na predaj svojich výrobkov, ale aj ako 
zdroj surovín, a získať prístup k výskumu, poznatkom alebo zručnostiam v rámci celého hodnotového 
reťazca. Takúto spoluprácu často uľahčujú klastre, ktoré sú pre MSP skutočnými „odrazovými 
mostíkmi“ tým, že im na jednej strane umožňujú prístup na medzinárodne trhy a na druhej strane im 
umožňujú vstúpiť do obchodnej spolupráce a rozvíjať dlhodobé strategické partnerstvá v rámci 

 
46 https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/6e6be661-6414-11ea-b735-01aa75ed71a1 
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celých hodnotových reťazcov a naprieč nimi. Okrem toho môžu MSP využívať medzinárodné kontakty 
a siete, ktoré už zriadili medzinárodné firmy, univerzity a iné inštitúcie (majúc tu na mysli aj mesto 
Trenčín), napríklad v ich klastroch.  

Predseda Európskeho výboru regiónov Markku MARKKULA dňa 7. decembra 2016 v Bruseli v tejto 
súvislosti uviedol nasledovné:  
„EURÓPSKY VÝBOR REGIÓNOV v rámci svojich odporúčaní poukazuje na to, že podnikateľské organizácie 
v oblasti hospodárstva založeného na spoločnom využívaní zdrojov/kolaboratívneho hospodárstva 
s dlhodobou víziou by mali zohrávať aktívnu úlohu pri navrhovaní budúcich politík v tejto oblasti“ (bod 16 
odporúčania), ale aj: „vyjadruje preto poľutovanie nad nedostatočným odkazom na zámer zapojiť miestne 
a regionálne subjekty do budúcich analýz, ako aj nad tým, že členským štátom sa poskytol veľký priestor 
na svojvoľné rozhodovanie s rizikom fragmentácie, ktorej sa treba vyhnúť“ (bod 20 odporúčania).47 

Takéto partnerstvá pre rozvoj mesta Trenčín a regiónu budú vytvorené na princípoch modelu 
QUINTUPLE HELIX48, postaveného na zásadách Európskej agendy pre kolaboratívne hospodárstvo49 - 
Kolaboratívne hospodárstvo a online platformy: spoločná vízia miest a regiónov50  

Cieľom zapojenie partnerov podľa princípov Quintuple Helix je kolaboratívne obehové hospodárstvo, 
ktoré:  Pozn.: v iných dokumentoch používame prevažne iba výrazy Triple, resp. Quadriple Helix  

• vedie k vytváraniu kolaboratívnych platforiem na sociálne účely a rastúci záujem 
o kolaboratívne hospodárstvo založené na družstevných podnikateľských modeloch 

• prináša kolaboratívne systémy financovania(napr. skupinové financovanie) sú dôležitým 
doplnkom k tradičným kanálom financovania v rámci účinného systému financovania 

• integrované metódy systému financovania na súhrnné hodnotenie celkových prínosov 
ekosystémov (ekologické, socio-kultúrne, ekonomické) k ľudskému blahobytu 

• slúžia aj na rozhodovanie o prioritách pri využívaní jednotlivých druhov ekosystémov, ktoré 
bývajú vyjadrené v rôznych jednotkách a rôznymi metódami. 

Keby sa pre laickú verejnosť tieto nové princípy zdali príliš komplikované, mesto Trenčín ich môže 
odkomunikovať aj v zjednodušenej forme: 

Čo je to kolaboratívne obehové hospodárstvo? 
• dosiahnuť spoločný cieľ 
• všetci pracujú spolu 
• členovia si navzájom pomáhajú 
• spoločná zodpovednosť za celú skupinu 

Pre stanovenie každému zrozumiteľného textového zhmotnenia budúcej vízie mesta v skúmanej 
oblasti už vieme presne pomenovať aj jej ďalšiu zložku, ktorou je: 

Ekologická stabilita územia + Kvalita života = sociálne spravodlivé pracovné a obývateľné 
prostredie  Trenčín 

Takéto ciele môžeme považovať za naše priority, ktorými sú tieto piliere: 

• Zníženie emisií CO2 - obnoviteľné zdroje energie a prebytky energií. 
• Obnova materiálovej základne - využívanie odpadov ako zdroj novej suroviny. 

 
47 file:///C:/Users/HP/Downloads/c_18520170609sk00240028.pdf.sk.pdf 
48 (https://innovation-entrepreneurship.springeropen.com/articles/10.1186/2192-5372-1-2) 
49 https://eur--lex-europa-eu.translate.goog/legal-
content/EN/TXT/?uri=COM:2016:356:FIN&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=nui,sc 
50 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2017.185.01.0024.01.SLK&toc=OJ%3AC%3A2017%3A185%3ATOC 
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• Prispôsobenia sa zmenám klímy - voda, ovzdušie, klíma, biodiverzita, energie, hodnota. 

Udržateľné prostredie a obnova biodiverzity pre potravinovú bezpečnosť + ekonomická prosperita = 
peniaze za hodnotu. 

Pre obe takto zadefinované časti budúcej vízie platí aj jeden dôležitý spoločný, globálny cieľ: 

• Predĺžiť životný cyklus 40% produktov, výrobkov. 

IDENTIFIKOVANIE RESP. MAPPING KĽÚČOVÝCH AKTÉROV/STAKEHOLDEROV 
VRÁTANE DEFINOVANIA MOTIVÁCIE PRE ICH ZAPOJENIE 

Komplexné riešenie obehového hospodárstva s odstránením problémových javov v odpadovom 
hospodárstve je prostredníctvom kolaborácie zainteresovaných strán - všetkých obcí a ich obyvateľov 
v prirodzenom regióne mesta Trenčín, podnikateľských zoskupení (klastrov, platforiem, spolkov, 
združení, družstiev, atď.), vzdelávacích organizácií a vedomostného sektoru (MVO) v mikro 
a makroregióne. Preto výber kľúčových aktérov nie je len na regionálnych zástupcoch, ale je 
potrebné využívať možnosti kolaborácie i aktérov pôsobiacich v rôznych oblastiach na národnej 
i medzinárodnej úrovni a zároveň kolaboráciu medzi jednotlivými regiónmi a samosprávnymi krajmi.  

Podpora kolaboratívneho hospodárstva5152 vytvára nové a zaujímavé podnikateľské príležitosti, 
pracovné miesta a rast a často zohráva dôležitú úlohu nielen pri zvyšovaní efektívnosti 
hospodárskeho systému, ale aj pri zaisťovaní jeho sociálnej a environmentálnej udržateľnosti, 
a umožňuje lepšie rozdelenie zdrojov a aktív, ktoré sú inak nedostatočne využívané, a tým prispieva 
k prechodu na obehové hospodárstvo. 

KOLABORÁCIA je charakterizovaná úsilím dosiahnuť spoločný cieľ, ale ide ešte ďalej v tom zmysle, že 
všetci pracujú spolu viac alebo menej synchrónnym spôsobom s cieľom spoločne porozumieť úlohe. 
Skupina je heteronómna, členovia si navzájom v činnosti pomáhajú a tým je aj ich zodpovednosť 
spoločná za celú skupinu. Činnosti jednotlivca sú determinované potrebami a záujmami skupiny 
a spravidla ich riadi vedúci skupiny alebo je riadená iným dohodnutým spôsobom. Skupina má 
spoločnú víziu a spoločný cieľ, s ktorým je stotožnený každý jej člen. 

KĽÚČOVÍ AKTÉRI/STAKEHOLDERI, KTORÍ SÚ STOTOŽNENÍ S KOLABORÁCIOU 

Pre oblasť znalostných inštitúcií 
• Národná recyklačná agentúra Slovensko 
• Inštitút vodnej politiky 
• Slovenská asociácia životného prostredia 
• EKOTREND Slovakia – Zväz ekologického poľnohospodárstva 
• EVECONT CUBE at WORK 
• Slovak smart city cluster SSCC 
• Karpatské rozvojové a inovačné centrum 

Pre oblasť vedomostných inštitúcií 
• Trenčianska univerzita 
• Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
• Technická univerzita vo Zvolene 

 
51 https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/7a46cc64-bb09-11e8-99ee-01aa75ed71a1 
52 https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/collaborative-economy_sk 



109   

 

SMART KONCEPTY V MANAŽMENTE MIESTNEHO A REGIONÁLNEHO ROZVOJA (F)ITCUBATOR N.O. 
 

• Vysoké učení v Brne 

Pre oblasť podnikateľských subjektov 
• Združenie právnych subjektov Komplexné služby pre správu nehnuteľností 
• Podnik obehového hospodárstva POH, s.r.o., registrovaný sociálny podnik 
• Ponitrianske sporiteľné družstvo 
• Národný energetický klaster – NEK 
• Business energy cluster services Slovakia – BECS Slovakia 
• Klaster regionálneho rozvoja 
• Ipeľský energetický environmentálny klaster - IPEEK 
• Regionálny inovačný priemyselný klaster Rimavská kotlina – REPRIK 
• Klaster poľnohospodárov Novohradu 
• Slovenský plastikársky klaster 
• Konopný klaster 

Pre oblasť verejnej správy 
• Trenčiansky samosprávny kraj  
• Nitriansky samosprávny kraj 
• Trnavský samosprávny kraj 

Z hľadiska verejného obstarávania sa odporúča:  
• Dialóg so skupinou dodávateľov s cieľom pomôcť pri príprave environmentálnych kritérií 

a s cieľom pripraviť trh na budúce zelené a sociálne zodpovedné verejné obstarávanie.  
• Organizovať semináre, kde sa so zainteresovanými dodávateľmi diskutuje 

o environmentálnych kritériách, ktoré sa majú použiť v pripravovaných verejných súťažiach. 
• V prípade zákaziek na dodanie tovaru môžu byť environmentálne doložky zahrnuté do 

dodacích podmienok.  

K jednoduchým spôsobom na zlepšenie environmentálneho vplyvu zákazky patrí:  
• Dodanie výrobku v dostatočnom množstve, hromadné dodávky, určenie maximálneho počtu dodávok 

za týždeň alebo mesiac, ktoré sú z environmentálneho hľadiska vhodnejšie ako častejšie dodávky 
menších množstiev z hľadiska nákladov a znečistenia dopravou.  

• Požiadavka, aby bol tovar dodaný mimo času dopravných špičiek na minimalizáciu podielu dodávok na 
preťažení dopravy.  

• Požiadavka, aby dodávateľ prevzal späť (na recykláciu alebo opakované použitie) všetky obaly, ktoré 
prichádzajú s výrobkom (je to výhodné z dvoch stránok – obaly sa pred opakovaným použitím alebo 
recykláciou sústredia na jednom mieste a dodávateľ má motiváciu na to, aby obmedzil množstvo 
zbytočných obalov).  

• Požiadavka, aby dodávateľ poskytoval pravidelné informácie o emisiách skleníkových plynov 
vznikajúcich pri dodávkach výrobku a uviedol prijaté opatrenia na zníženie týchto emisií počas trvania 
zákazky (posledne uvedené by sa nevzťahovalo na zákazky jednorazového dodania tovaru).  

• Nakladanie s odpadmi na základe analýzy životného cyklu LCA a hiearchie nakladania s odpadmi. 

7.2 INVENTARIZAČNÁ A ANALYTICKÁ ČASŤ 

7.2.1 INVENTARIZAČNÁ ČASŤ  

V predošlej časti A tejto expertízy sme naznačili, že všetky tri dotknuté, v tejto časti expertízy riešené 
oblasti zásobovania obyvateľstva, odpadového hospodárstva aj environmentálnej infraštruktúry 
patria do najdôležitejších odvetví, ktoré zásadným spôsobom prispejú k prechodu na obehové 
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hospodárstvo s tým, že v doterajšom ponímaní minulých príprav a po príslušných schváleniach a dnes 
ešte platných stratégii je táto oblasť nesprávne označovaná iba za odpadové hospodárstvo. Preto aj 
dnes už prekonaný model, ako ťažba surovín – výroba – spotreba – skládkovanie je potrebné zmeniť 
na uzatvorený cyklus.  

Je jasné, že pri nakladaní s odpadmi treba poznať, aké cieľové riešenie chceme dosiahnuť a tomu 
podriadiť aj jednotlivé činnosti a použité technológie. Preto, v zmysle doteraz platnej terminológie 
nadradených stratégii, čiže v súlade s POH Trenčianskeho kraja na roky 2016 – 202053. a zákonom 
o odpadoch. Záväzná časť POH mesta Trenčín je spracovaná v súlade s hierarchiou, cieľmi 
a záväznými limitmi vyplývajúcimi z ustanovenia § 6 zákona o odpadoch. Hierarchia odpadového 
hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít: 
• predchádzanie vzniku odpadov,  
• príprava na opätovné použitie,  
• recyklácia,  
• iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,  
• zneškodňovanie.  

Konečnému stavu treba podriadiť aj zber a skladovanie, či úpravu odpadu. Správny zber 
a skladovanie, vhodná úprava, zhodnotenie či zneškodnenie závisia okrem správneho, celkového 
manažovania systému v rámci obehového hospodárstva najmä od použitej technológie, či vhodného 
výberu technológie v jednotlivých fázach: 

 
Obr. Základné možnosti zhodnocovania odpadov 

Je dosť veľkým problémom, že MŽP SR vo svojich výstupoch a oficiálnych materiáloch ešte stále 
nemá zaujatý jasný politický postoj k danej problematike, hoci európske smerovanie v tejto oblasti je 
už dlhý čas úplne konzistentné.  

Naproti tomu, predošlé výstupy v tejto expertíze, na základe vykonaných analýz a po identifikovaní 
vlastných potrieb a výziev už vygenerovali jasné základné kontúry pre následné, presné zadefinovanie 

 
53 Program odpadového hospodárstva mesta Trenčín na roky 2016 – 2020, bod 4. Záväzná časť, str.18,  
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hlavnej ekologickej vízie MFO Trenčín tak, aby oblasti zásobovania obyvateľstva, odpadového 
hospodárstva a environmentálnej infraštruktúry slúžili pre vhodné nasmerovanie budúceho, 
zjednoteného princípu environmentálneho rozvoja mesta a preto, v tomto ponímaní sa 
v predchádzajúcom definované časti vízie môžeme zároveň považovať aj za vytýčenie najdôležitejších 
cieľov územia, identifikovaných ako: 

PRECHOD NA OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO  

EKOLOGICKÁ STABILITA ÚZEMIA + KVALITA ŽIVOTA = SOCIÁLNE SPRAVODLIVÉ PRACOVNÉ A OBÝVATEĽNÉ PROSTREDIE  

Po nájdení týchto, podľa nášho názoru najpodstatnejších elementov jednoduchej a zrozumiteľnej 
komunikácie so svojimi obyvateľmi, podnikateľskými subjektmi, resp. návštevníkmi krajského sídla, 
pre samotné riešenie otázok zásobovania obyvateľstva, odpadového hospodárstva 
a environmentálnej infraštruktúry, po identifikovaní potrieb  preto v rámci tejto inventarizácie 
a v expertíze doteraz vykonaných krokov sa už dá vyrieknuť aj samotnú, konečnú definíciu vízie mesta 
Trenčín v sledovanej oblasti tak, aby jasne prezentoval aj hlavný cieľ na najbližšie desaťročia: 

Prechod na obehové hospodárstvo zabezpečí udržateľný ekonomický, environmentálny a sociálny rozvoj 
mesta Trenčín. 

 
Zapamätajme si:  

• Recyklácia nie je cieľom obehového hospodárstva, je len jedným z nástrojov tvorby nových 
produktov v systéme obehového hospodárstva. 

7.3 PREHĽAD PODĽA ČINNOSTÍ 

7.3.1 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

Č. Názov Popis Zodpovednosť Financovanie 
1 Integrované 

koordinačné 
regionálne 
centrá 
obehového 
hospodárstva 
RCOH 

• Na úrovni krajov vytvoriť integrované 
regionálne centrá obehového 
hospodárstva, ktoré budú koordinovať 
a zabezpečovať komplexné nakladanie 
s odpadmi v zmysle hierarchie 
odpadového hospodárstva: 

• pripraviť odpady na opätovné použitie 
REUSE (dôsledný triedený zber napr. 
textilu a šatstva, nábytku, športových 
potrieb..., oprava, čistenie, úprava, 
ponuka pre charity alebo sociálne 
slabým rodinám, prípadne na predaj) 

• dotriedenie zložiek vhodných na 
recykláciu 

• dotriedenie zložiek vhodných na výrobu 
alternatívneho paliva, 

• dotriedenie zložiek vhodných na 
kompostovanie, 

• kompostáreň do 100t/rok - komunitná 
• priemyselná bioplynová stanica 

BIORAFINÉRIA zabezpečujúca 
•  riadený a kontrolovaný proces 

spracovania biologicky rozložiteľných 

Samosprávne 
kraje spolu 
s obcami 
a mestami 

Kombinované 
z prostriedkov EÚ, 
štátneho rozpočtu 
a prostriedkov 
miest a obcí 
v participácii 
s podnikateľským 
sektorom., 
Odporúčame 
vytvoriť 
kolaboratívne 
centrum v takom 
vlastníckom 
vzťahu, aby obce 
a mestá mali vplyv 
na ekonomiku 
a prevádzku 
centra 
(spolupodielnictvo 
spoluvlastníctvo) 
pre stanovenie 
merateľných 
ukazovateľov 
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Č. Názov Popis Zodpovednosť Financovanie 
odpadov, ktorá spĺňa podmienky zákona 
č.136/2000 Z. z. o hnojivách a násl. zm.) 
Po komplexnom dobudovaní prevádzok 
bude príkladom/prototypom/ 

•  komplexného riešenia obehového 
hospodárstva. 

• zariadenie na energetické 
zhodnocovanie odpadov so zameraním 
na výrobu energie a tepla, ktoré sa 
zužitkuje v objektoch centra obehového 
hospodárstva 

• v prípade potreby aj ďalšie zariadenia, 
napr. na spracovanie olejov alebo 
niektorých plastov... 

• samostatné odkanalizovanie subjektu 
a vlastná čistiareň odpadových vôd, ak 
sa ukáže takáto potreba, možnosť 
recyklácie vody 

kolektívneho 
dopadu na 
obyvateľa. 

2 Centrá 
opätovného 
použitia – 
REUSE 
(súčasť RCOH) 

Na úrovni okresov alebo združení obcí 
vytvoriť centrá opätovného použitia, kam by 
mohli občania nosiť svoje použité veci 
(šatstvo, textílie, nábytok, športové potreby, 
hračky...). Pracovníci centier by veci prezreli, 
v prípade, ak by potrebovali nejaký servis 
alebo opravu, zaslali by ich zmluvnému 
partnerovi na úpravu a následne by tieto 
veci boli umiestnené do „obchodu“, teda 
priestorov, kde by si záujemcovia mohli 
tieto veci kúpiť (second-hand). Nepredané 
veci by sa mohli ponúknuť charite, múzeám, 
divadlám alebo by išli do integrovaného 
regionálneho centra obehového 
hospodárstva ako odpad. 

Mestá a obce Z rozpočtu miest 
a obcí alebo 
združenia miest 
a obcí regiónu 
v kolaborácii 
s podnikateľským 
sektorom. 

3 Skládky 
odpadov 

Nepodľahnúť tlaku komerčných zberových 
spoločností na rozširovanie existujúcich 
skládok odpadov, ale snažiť sa o vytvorenie 
vhodnejšieho modelu nakladania 
s odpadmi;  
Legislatíva, na ktorej sa európske inštitúcie 
dohodli vlani, zakazuje štátom skládkovať 
recyklovateľný odpad od roku 2030. Od roku 
2035 môže celkové skládkovanie 
komunálneho odpadu dosahovať len 10 
percent. 
Pripomienkovať a nesúhlasiť s projektmi na 
navyšovanie kapacity skládok odpadov 
v procese EIA aj v územnom a stavebnom 
konaní – s tým súvisí urýchlené zavedenie 
opatrenia č. 1 

Obce a mestá Bez finančných 
požiadaviek 

4 Verejné 
obstarávanie 

Nákupy tovarov a služieb vykonávať v súlade 
s požiadavkami na zelené verejné 
obstarávanie, hlavne požadovať „zelenú 
energiu“, recyklované materiály, zníženú 
spotrebu vody... 

VÚC, obce 
a mestá 

Bez finančných 
požiadaviek 

5 Rozhodovanie Pri rozhodovaní o zásadných investíciách 
alebo prístupoch (napr. o integrovanom 

VÚC, obce 
a mestá, 

Kombinované 
finančné 
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Č. Názov Popis Zodpovednosť Financovanie 
regionálnom centre obehového 
hospodárstva) postupovať spoločne, teda za 
účasti všetkých zainteresovaných subjektov 
– VÚC, obce a mestá, podnikateľské 
subjekty – partneri, na území ktorých sa 
zariadenie bude nachádzať, ale aj tých, 
ktorých odpady sa budú v centre 
spracovávať), pričom pri rozhodovaní je 
potrebné zohľadniť požiadavky všetkých, 
aby v samotnom procese schvaľovania 
nedochádzalo k zdržaniu alebo dokonca 
zastaveniu akcie. KONTROLU vykonáva 
samosprávny kraj (PHRSR) a podklady 
zabezpečuje prostredníctvom PIATEHO 
elementu - externého poskytovateľa služieb 
za úhradu pre hodnotenie kolektívneho 
dopadu.  

podnikateľské 
subjekty 

prostriedky 
samosprávneho 
kraja.  

7.3.2 ENERGETIKA 

Č. Názov Popis Zodpovednosť Financovanie 
1 Integrované 

regionálne 
centrum 
obehového 
hospodárstva 

V areáloch centra používať výlučne 
energiu a teplo vytrovené v centre, 
teda z priemyselnej bioplynovej 
stanice / biorafinérie alebo zariadenia 
na energetické zhodnocovanie 
odpadov; ak by vyrobená energia 
nepostačovala, doplniť ju o energiu 
vyrobenú z OZE, napr. fotovoltaických 
panelov umiestnených na strechách 
jednotlivých objektov. Vyžaduje to 
Smart riešenia od IT spoločností. 

Samosprávne 
kraje spolu 
s obcami 
a mestami 

Kombinované 
z prostriedkov EÚ, 
štátneho rozpočtu 
a prostriedkov miest 
a obcí v participácii 
s podnikateľským 
sektorom., 
Odporúčame vytvoriť 
kolaboratívne 
centrum v takom 
vlastníckom vzťahu, 
aby obce a mestá 
mali vplyv na 
ekonomiku 
a prevádzku centra 
(spolupodielnictvo 
spoluvlastníctvo) pre 
stanovenie 
merateľných 
ukazovateľov 
kolektívneho dopadu 
na obyvateľa. 

2 OZE Podporovať obnoviteľné zdroje 
energie, napr. súhlasmi s výstavbou 
fotovoltaických panelov na rodinných 
domoch, verejných a prevádzkových 
budovách 

Obce,. mestá Bez finančných 
požiadaviek 

3 OZE V čo najväčšej miere využívať OZE 
v správe VÚC, obcí a miest (napr. 
zakomponovaním fotovoltaiky na 
budovy a prevádzky VÚC, obcí a miest) 

Obce,. mestá Z prostriedkov EÚ, ak 
budú také výzvy, 
z prostriedkov 
Environmentálneho 
fondu, z prostriedkov 
obcí a miest 
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7.3.3 DOPRAVA 

Č. Názov Popis Zodpovednosť Financovanie 
1 Nízkouhlíkové 

palivá 
Využívať bioplyn vyprodukovaný 
v bioplynovej stanici / biorafinérii 
na pohon vozidiel na zber odpadu 
alebo vozidiel slúžiacich osobnej 
doprave, autobusov MHD 

VÚC, obce, 
mestá 

Z prostriedkov EÚ, ak 
budú také výzvy, 
z prostriedkov 
Environmentálneho 
fondu, z prostriedkov 
obcí a miest 

2 Elektromobily  Elektromobily sú považované za 
uhlíkovo vhodné dopravné 
prostriedky, ale je potrebné brať do 
úvahy, mala by sa uprednostniť 
energia z OZE. 

VÚC, obce, 
mestá 

Bez mimoriadnych 
finančných 
požiadaviek 

7.3.4 SOCIÁLNA OBLASŤ 

Č. Názov Popis Zodpovednosť Financovanie 
1 Zamestnanosť 

znevýhodnených 
skupín 
obyvateľstva 

V zariadeniach obehového, najmä 
v časti odpadového hospodárstva 
budú vytvorené nové pracovné 
miesta, pričom niektoré z nich môžu 
byť obsadené znevýhodnenými 
skupinami, napr. hendikepovanými 
(fyzicky aj mentálne), dlhodobo 
nezamestnanými alebo 
nevzdelateľnými občanmi. Je možné 
tieto zariadenia zaradiť do schémy 
sociálnych podnikov, kde by sa 
znevýhodnení občania naučili 
zapojiť do pracovného procesu, 
vytvorili by si pracovné návyky a po 
určitom čase by sa mohli zamestnať 
v riadnom pracovnom pomere aj 
u iných zamestnávateľov bez 
potreby štátnej podpory. 

MSVPR SR, 
VÚC, obce, 
mestá 

Z prostriedkov EÚ, 
štátneho 
rozpočtu, 
rozpočtu VÚC, 
obcí a miest 

2 Centrá 
opätovného 
použitia REUSE 

Tieto centrá by zabezpečili pre 
sociálne znevýhodnené rodiny lacné 
veci každodennej potreby ako 
oblečenie, nábytok... 

VÚC, obce, 
mestá 

Bez finančných 
požiadaviek 

7.3.5 VZDELÁVANIE 

Č. Názov Popis Zodpovednosť Financovanie 
1 Duálne 

vzdelávanie 
Je potrebné obnoviť vzdelávanie 
odborníkov na opravy a údržbu 
v rámci duálneho vzdelávania. Iba 
takíto odborníci budú vedieť 
zabezpečiť predĺženie životnosti 
vecí a prípravu na opätovné 
použitie. 

VÚC kombinované 
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2 Zvyšovanie 
povedomia 

Vzdelávanie na všetkých 
úrovniach a všetkých cieľových 
skupín vo všetkých oblastiach 
obehového hospodárstva 

VÚC, obce, 
mestá 

kombinované 

7.3.6 ANALYTICKÁ ČASŤ  

REGIONÁLNE CENTRUM OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA MFO TRENČÍN 

ZADEFINOVANIE POSTAVENIA/VZŤAHU MFO A AKTÉROV/KLASTER/MVO (ICH MUTUÁLNA 

HIERARCHIA/PREPOJENIE. 

Mesto Trenčín je nositeľom PHRSR, prostredníctvom ktorého nastavuje smerovanie pre rozvoj celého 
regiónu MFO na stanovení potrieb, určenia merateľných indikátorov pre rast a záväzných regulatívov 
v rámci územného plánu regiónu. Inak povedané mesto Trenčín vytvára podmienky pre rast a rozvoj 
regiónu na základe vytýčených cieľov a merateľných ukazovateľov 

Nositeľom riešení pri dodržaní regulatívov a špecifických cieľov PHRSR a Územného plánu kraja sú 
aktéri v MFO. Iniciátorom je príslušný klaster, ktorého zámerom je zároveň vytvoriť spoločnú právnu 
formu kolaboratívneho podnikania s kolektívnym dopadom. Odporúčaná zjednocujúca forma môže 
byť sporiteľné družstvo (SD), nakoľko zámerom je vytvorenie fondov pre financovanie projektov, 
výskumu, vývoja a služieb, zabezpečujúcich najmä sociálnu oblasť MFO /sociálne poistenie, 
dôchodkové poistenie, zdravotné poistenie, vzdelávanie/. Môže však zostať aj právna forma klaster. 

MVO sieťového typu organizácie podľa prístupu QUINTUPLE HELIX je dôležitý faktor PIATEHO 
elementu - externého poskytovateľa služieb za úhradu pre hodnotenie kolektívneho dopadu.  

METODICKÝ POSTUP – NOTY PRE VYTVORENIE RCOH MFO TRENČÍN (JEDNOTLIVÉ FÁZY ZRIAĎOVANIA + 

PRINCÍP FUNGOVANIA RCOH + PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE CHODU RCOH). 

• Prvým krokom je stanovenie špecifických cieľov v PHRSR nastavením merateľných 
ukazovateľov. 

• Druhým krokom, súbežne prebiehajúcim s prvým, je aktivizovanie aktérov SPR, UMR do 
klastrov, resp. SD. Títo vytvárajú na základe PHRSR KSK NÁVRHY prioritných potrieb SPR, UMR, 
REALIZÁCIU projektov a MONITORING.  

• KONTROLU vykonáva KSK a podklady zabezpečuje prostredníctvom PIATEHO elementu. 

ÚLOHA MESTA TRENČÍN, ÚLOHA RCOH A MIERA ZODPOVEDNOSTI ZÚČASTNENÝCH SUBJEKTOV. 

KONTROLU plnenia cieľov a indikátorov RCOH vykonáva mesto Trenčín a zabezpečuje ju 
prostredníctvom PIATEHO elementu. PIATY element je nezávislá organizácia, ktorá na základe 
MONITORINGU vyhodnocuje podklady pre KONTROLU. 

Úlohou RCOH je vytvoriť integráciu potrieb pre rozvoj príslušného (čiže svojho) regiónu, stanovenie 
priorít realizácie, monitorovať dosiahnuté výsledky. Kolaboráciou vytvára zodpovednosť u všetkých 
aktérov zapojených do Návrhov a realizácie. Zodpovednosťou každého RCOH je dodržanie 
stanovených cieľov a indikátorov PHRSR MFO Trenčín.  
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SPÔSOB KOLABORÁCIE NOVO VYTVORENÝCH A EXISTUJÚCICH CENTIER (NAPR. REGIONÁLNE CENTRÁ V OBLASTI 

ENERGETIKY – IUS A CENTRÁ UDRŽATEĽNEJ ENERGETIKY V RÁMCI RCOH). 

RCOH nie je budova, ale systém. Ten využíva už existujúce vzťahy (napr. samospráva – zberová 
spoločnosť, alebo centrum voľného času a vzdelávanie). RCOH následne potreby rozvoja regiónu 
v NÁVRHU začleňuje a vytvára nové samostatné centrá (napr. Centrum udržateľnej energetiky, 
Centrum zhodnocovania odpadov, Centrum vedy a výskumu, atď.) a kolaboráciou ich prepája v rámci 
spoločnej zodpovednosti. Tvorí hodnoty pre ktoré prideľuje financie nie na princípe Hodnota za 
peniaze, ale Peniaze pre/za hodnotu. Dôležitým výstupom je hodnotenie kolektívneho dopadu 
vytvorenej HODNOTY. Preto je súčasťou realizácie i MONITORING. 

FINANCOVANIE, PARTICIPÁCIA PRI ZRIAĎOVANÍ. 

Žiadateľom RCOH je príslušný KLASTER, resp. SD. Uvedený spôsob umožňuje preniesť priamu 
zodpovednosť na aktérov v združení, družstve, lebo títo aktéri musia všetky projekty hodnotiť na 
sociálnom dopade, environmentálnom prístupe a ekonomickej návratnosti. Kolaboratívne 
hospodárstvo prináša efektívne systémy financovania (napr. skupinové financovanie). To je dôležitým 
doplnkom k tradičným kanálom zabezpečovania potrebných zdrojov pomocou nových ekonomických 
metód a účinného systému financovania. Podľa pripravovaných projektov je združovanie 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu, EŠIF, Plánu OO a podnikateľského sektoru, spoločne s investíciami 
obyvateľov, v pomere 50/50 k tvorenej hodnote projektov rozvoja regiónu. 

UDRŽATEĽNOSŤ (GARANCIA PLNENIA STANOVENÝCH UKAZOVATEĽOV + VYKRYTIE PREVÁDZKOVÝCH 

A PERSONÁLNYCH NÁKLADOV POČAS CELEJ DOBY UDRŽATEĽNOSTI). 

Udržateľnosť projektu RCOH je postavená na skúsenostiach podnikateľského sektora – zabezpečiť 
primárne splácanie poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektov. Zároveň ekvita nie 
je postavená na majetkovom podiele a zábezpeky, ale na ekvivalentnom počte obyvateľov MFO 
Trenčín. Obyvatelia sú totiž na jednej strane pôvodcami problémov, ktoré je potrebné riešiť (odpady, 
sociálna starostlivosť) a na druhej strane sú spotrebitelia. Teda inak povedané, kým žijeme JEME 
a tvoríme zároveň ODPAD. Činnosť RCOH je založená na financovaní nielen tvrdých investícií, ale 
i mäkkých zručností a poskytovaní sociálnej starostlivosti a vzdelávania. MFO Trenčín na svoje úrovni 
zabezpečuje financovanie PIATEHO elementu. 

Udržateľnosť je prechodom na obehové hospodárstvo a zároveň plánovanie rovnomerného, 
udržateľného príjmu a nie jedno rázového zisku. 

ZDÔVODNENIE EFEKTÍVNOSTI RCOH Z POHĽADU NÁKLADOV NA PREVÁDZKU A PERSONÁLNE OBSADENIE, 
PRÍPADNE INÉ. 

Vychádzajúc zo súčasných skúseností nakladania s finančnými prostriedkami na riešenie problémov 
regiónu (napr. odpady) je očakávaný prínos novo-koncipovaného združenia RCOH na tvorbe 
pridaných hodnôt v rámci nového systému kolaborácie jednotlivých RCOH. Tým bude položený 
základ komplexného riešenia obehového hospodárstva v MFO Trenčín a jeho prirodzených regiónoch 
na základe merateľných ukazovateľov. Vtedy sa totiž eliminujú straty z presunu (napr. odpadov, 
stavebných kapacít). V súčasnom období si tieto náklady (najmä podnikateľský sektor) zahrňuje do 
výdavkov. Táto skutočnosť neumožňuje efektívne využiť takéto výdavky na premenenie na investície 
– dnes stratené investičné príležitosti. 
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Preto zámer RCOH je navrhovaný na MFO Trenčín. Impulzom inovatívneho prístupu k riešeniu 
kolaboratívneho obehového hospodárstva sa stala agenda 2030 – plán obnovy pre EU. 

7.4 STANOVENIE VÍZIE, STRATEGICKÉHO SMEROVANIA, PRIORÍT, 
STRATEGICKÝCH A ŠPECIFICKÝCH CIEĽOV 

Vízia: Kvalita života54 
 

Ekologická stabilita územia55 + Ekonomická udržateľnosť56 

= 

Sociálne spravodlivé pracovné a obývateľné prostredie57 
 

Vo svojom záverečnom uznesení Európsky parlament uznal „dôležitú úlohu, ktorú regionálne vlády, 
miestne orgány a komunity, malé a stredné podniky zohrávajú v obehovom hospodárstve pri 
implementácii opatrení zahrnutých v Akčnom pláne pre obehové hospodárstvo“. Vyzval členské 
štáty na podporu zriadenia a spolupráce uzlov obehového hospodárstva vo všetkých európskych 
regiónoch, priemyselných zoskupeniach a miestnych spoločenstvách“. (uznesenie Európskeho 
parlamentu z 10. februára 2021 o novom akčnom pláne obehového hospodárstva)58. 

Zapojením všetkých obcí a ich obyvateľov, podnikateľských zoskupení, vzdelávacích organizácií 
a vedomostného sektoru (MVO) v regióne (samosprávnom kraji), s cieľom vytvorenia Regionálnych 
Centier Obehového Hospodárstva /RCOH/, bude v roku 2021 položený základný kameň komplexného 
riešenia obehového hospodárstva v samosprávnych krajoch.  

SPRESNENIE VÍZIE A HLAVNÝCH CIEĽOV ROZVOJA V OBLASTI SLEDOVANEJ 
EXPERTÍZOU 

VÍZIA PRECHODU NA OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO (OH) 

Prvá časť ekologickej vízie mesta Trenčín v zmysle predošlých častí tohto dokumentu sa opiera 
o základné princípy OH, a preto, rešpektujúc európske smerovanie v podmienkach Slovenskej 
republiky, predstavuje inovatívny socio-ekologický a ekonomický obchodný model uprednostňujúci 
opätovné využívanie a recyklovanie produktov (Europarl, 2021). Cieľom obehového hospodárstva je 

 
54Indikátory kvality života produkované a diseminované ŠÚ SR sa opierajú o koncept všeobecne prijatý v rámci Európskeho 
štatistického systému. 
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/living/life/about/!ut/p/z1/jZHLboMwEEW_JQu29tjmYbpzaHlUruJCINSbi
kSUUPGICA2_3zTKplVLM7uRzpkZzcUa51h3xamuirHuu6I59y_afs2k4sslEbBKExOE5RDqKkU5ZXhzAbxAhKYjAbgMLIhEmMbu
M2MgGNa3-PBHCbjNnwH0_PgN1nMrApv-
BHj4RCDypcrUw5rEGVwBP1FUuGbg3ccrH6K1R3kibQpArsDck_478xHretuiadciQA61mEtMzjhzHOLSr5REt2W8wnoo38qhHN
DHcA5vP46H450BBkzThKq-r5oS7frWgN-UfX8ccf6dxIc2TXOoo3erOUmxWHwCcqerLA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
55Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity na rok 2030 
 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-
strategy-2030_sk 
56V udržateľnej ekonomike sa zdroje Zeme nevyčerpajú rýchlejšie, než ich obnovuje príroda. 
 https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-
development_sk 
57Akčný plán sociálnej ekonomiky  
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1537&langId=en 
58 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_SK.html 
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čo najdlhšie udržiavať hodnotu výrobkov, materiálov a zdrojov ich návratom do produkčného cyklu 
na konci ich používania pri minimalizovaní tvorby odpadu. Čím viac výrobkov po skončení životnosti 
sa vracia späť do výrobného procesu, tým menej prírodných surovín sa vyťaží, čo pozitívne vplýva na 
životné prostredie. (Eurostat, 2021).  

Prechod na intenzívnejšie obehové hospodárstvo, v ktorom sa hodnota výrobkov, materiálov 
a zdrojov uchováva čo možno najdlhšie, zároveň sa minimalizuje vznik odpadu, je významným 
príspevkom k úsiliu EÚ o rozvoj udržateľného konkurencieschopného hospodárstva. Hovoríme 
o efektívnom využívaní zdrojov, napríklad na báze nízkouhlíkovej stratégie a ďalších stratégií EÚ. 
(Eurokom, 2015). Súvisiaca správa poukazuje na rozsiahlejšie prínosy obehového hospodárstva 
v kategórii produktov, emisií a energetickej náročnosti, vrátane zníženia súčasných úrovní emisií 
oxidu uhličitého (EMS,2015). 

 
Obr. A1 Schéma obehového hospodárstva, zdroj: Europarl, 2021 

"Obehové hospodárstvo si vyžaduje tvorbu takých produktov, ktoré budú spotrebovávať čo najmenej 
primárnych zdrojov i energií, a zároveň pri ich realizácii bude preferované využívanie obnoviteľných 
zdrojov i materiálov. Produkty Obehového hospodárstva musia spĺňať požiadavku opakovaného užívania, 
opraviteľnosti, zlepšovania, recyklovateľnosti alebo environmentálne prijateľnej rozložiteľnosti a to pri 
neustálom znižovaní uhlíkovej stopy." 

VÍZIA MÁ SVOJE CIELE:  

1. Požiadavky na tvorbu produktov v súlade s obehovým hospodárstvom 

Prioritnou požiadavkou trvalo udržateľnej produkcie a spotreby, v rámci ktorých sa produkty po 
skončení životnosti nelikvidujú na skládkach, ale sa zdieľajú, požičiavajú, opätovne využívajú, 
opravujú a recyklujú dovtedy, pokiaľ to je možné, je zmena prístupu všetkých záujmových skupín – 
spolupôsobiacich nielen na území mesta Trenčín. Vyššie popísaný spôsob produkcie a spotreby je 
základom kolaboratívnej ekonomiky. Napomáha sa ním k zvyšovaniu životnosti produktov 
a znižovaniu objemu produktov na konci životného cyklu (odpad), čo výrazne znižuje náklady 
obyvateľov, podnikateľských subjektov a v konečnom dôsledku najmä samosprávy na potrebné 
služby. 
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Obehové hospodárstvo začína na úplnom začiatku životného cyklu výrobku. Fáza navrhovania, ako aj 
výrobné procesy majú vplyv na získavanie zdrojov, využívanie zdrojov a vznik odpadu počas celého 
životného cyklu výrobku. (Eurokom, 2015). Ak nejaký výrobok dosiahne koniec svojej životnosti, 
potom materiály z ktorých bol vyrobený, je možné použiť na výrobu nových inovatívnych produktov. 
Niektoré materiály môžu byť používané opakovane, čím sa vytvárajú ďalšie hodnoty. 

Z pohľadu tvorby produktov začína proces vždy na samom začiatku životného cyklu: inteligentným 
dizajnom produktu. Výrobné procesy môžu takto pomôcť šetriť surovinové zdroje, vyhnúť sa 
neefektívnemu nakladaniu s vyprodukovaným odpadom. Zároveň sa vytvárajú nové obchodné 
príležitosti.(Eurostat, 2021) 

Je potrebné spoločné úsilie všetkých záujmových skupín verejného, súkromného, vzdelávacie sektora 
a verejnosti na inováciách. Vhodnou formou implementácie je inovatívny model Quintuple Helix. 
Cieľom tejto interakcie je podporiť nový environmentálny trh na území mesta Trenčín, 
prostredníctvom zavádzania príkladov dobrej praxe a pomocou nich postupne zvyšovať 
informovanosť zákazníka. Práve príklady dobrej praxe v prospech spotrebiteľa jasne deklarujú vzťahy 
medzi komplexnými nákladmi životného cyklu a hodnotením spoločenských nákladov v cene 
viazanými na nakladanie s odpadom a energiami konvenčných a alternatívnych ekologických 
produktov, v súlade so stavom uhlíkovej stopy v stavebných materiáloch, tovaroch, produktoch 
a hodnotením následných dopadov na životné a sociálne prostredie územia.  

2. Zásady tvorby produktov v obehovom hospodárstve  

Obehové hospodárstvo si vyžaduje tvorbu takých produktov, ktoré budú spotrebovávať čo najmenej 
primárnych zdrojov i energií, a zároveň pri ich realizácii bude preferované využívanie obnoviteľných 
zdrojov i materiálov. Produkty Obehového hospodárstva musia spĺňať požiadavku opakovaného 
užívania, opraviteľnosti, zlepšovania, recyklovateľnosti alebo environmentálne prijateľnej 
rozložiteľnosti a to pri neustálom znižovaní uhlíkovej stopy.  

3. Riešenia krízového stavu odpadov v súlade s obehovým hospodárstvom: 

V súčasnosti v kraji existuje nízka miera zhodnocovania jednotlivých druhov odpadov. Uvedený stav 
je dôsledkom absencie technológií, infraštruktúry a sieťovania príjmových a odbytových centier 
odpadov. 

Výsledkom projektu by sa malo dosiahnuť celkové zvýšenie podielu zhodnocovania odpadov 
(mechanicky, biologicky chemicky, termicky) na nové koncové produkty (materiály ako komponenty 
nových výrobkov) a tým zníženie objemu odpadu likvidovaného skládkovaním alebo spaľovaním. 

Medzi kľúčové projekty patrí Regionálne centrum obehového hospodárstva pre budovanie 
regionálneho systému manažmentu odpadov (RSMO). Jeho náplň bude pozostávať z regionálnych 
systémov v každom SPR prepájajúcich celý systém zberu, triedenia a zhodnocovania odpadov na báze 
kolaboratívneho hospodárstva.  

4. Navrhnutý systém pre mesto Trenčín doplní v regióne lokálne a parciálne riešenia miest 
a obcí pre nakladanie s odpadmi o ďalšiu produktovú radu: 

• v oblasti biodiverzity 

• biologické hnojivo s vysokým obsahom uhlíka 

• v oblasti nových materiálov 
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• prímesi a spojivá pre stavebnú výrobu 
• nové stavebné materiály na eko báze 

• v oblasti energetiky: 

• decentralizované sústavy a úložiská energií 
• efektívne energetické hospodárstvo  
• energetická sebestačnosť a nezávislosť regiónov 

• v oblasti emisií: 

• nové prístupy k emitácii emisií 
• inovatívne riešenia pre zníženie vzniku emisií v doprave a priemysle 
• nové filtračné materiály a prístupy  

Obehové hospodárstvo vytvára kvalitné a konkurencieschopné podnikateľské prostredie prostredníctvom 
úzkej spolupráce regionálnej samosprávy, akademickej sféry a výskumu s podnikateľskou praxou, najmä 
v oblasti inovácií. Model inovácie Quintuple Helix tvorí interakciu piatich podsystémov (helixov - špirál): 
vzdelávanie - podnikanie - verejná správa (pozn. verejnú správu tvorí štátna správa a samospráva) - 
verejnosť - prostredie v ekonomike založenej na vedomostiach.  

Spoločným úsilím verejného, súkromného, vzdelávacie sektora a verejnosti inovatívneho modelu 
Quintuple Helix je podporiť nový environmentálny trh, prostredníctvom zavádzania príkladov dobrej 
praxe a pomocou nich postupne zvyšovať informovanosť zákazníka. Práve príklady dobrej praxe 
v prospech spotrebiteľa jasne deklarujú vzťahy medzi komplexnými nákladmi životného cyklu 
a hodnotením viazaným na nakladanie s energiami, v súlade so stavom uhlíkovej stopy v stavebných 
materiáloch, tovaroch, produktov a následné dopady vplývajúce na životné a sociálne prostredie. 

INOVATÍVNY MODEL PRÍSTUPU 

Päťnásobný model inovácie Quintuple Helix59 tvorí interakciu piatich podsystémov (špirál): 
vzdelávanie - podnikanie - verejná správa - verejnosť - prostredie v ekonomike založenej na 
vedomostiach. 

 

Sociálna ekológia a ochrana životného prostredia pre inovácie, udržateľný rozvoj a hospodársky rast. 

 
59 https://innovation-entrepreneurship.springeropen.com/articles/10.1186/2192-5372-1-2 
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Rámec päťnásobnej špirály možno opísať pomocou modelov znalostí, ktoré rozširuje, a pomocou 
piatich podsystémov (špirál), ktoré obsahuje. 

 

Zdroj vedomostí je najdôležitejšou „komoditou“ v takejto päťnásobnej špirále. Obeh vedomostí 
neustále stimuluje nové vedomosti. Výsledkom je, že všetky systémy v päťnásobnej špirále sa 
navzájom ovplyvňujú vedomosťami, aby podporili udržateľnosť prostredníctvom nových, 
pokrokových a priekopníckych inovácií. 

V päťnásobnom modeli riadenom špirálou sa vytvárajú a transformujú vedomosti a know-how 
a cirkulujú ako vstupy a výstupy spôsobom, ktorý ovplyvňuje prírodné prostredie. Sociálno-
ekologické interakcie prostredníctvom štvornásobného a päťnásobného helixu sa dajú využiť na 
definovanie príležitostí pre vedomostnú spoločnosť a znalostnú ekonomiku, ako sú inovácie na 
riešenie udržateľného rozvoja vrátane zmeny klímy.  

Sociálna ekológia a ochrana životného prostredia je základom pre inovácie, udržateľný rozvoj 
a hospodársky rast. 

Sociálne udržateľné opatrenia a zabezpečenie služieb všeobecného záujmu sú rovnakou výzvou ako 
plnenie našich základných kompetencií v oblasti obehového hospodárstva „predchádzanie vzniku 
odpadu a ekologická recyklácia odpadu“. 

VÍZIA PREDKLADÁ RIEŠENIE: 

Regionálne centrum obehového hospodárstva (RCOH) je dlhodobé komplexné riešenie obehového 
hospodárstva s odstránením problémových javov v odpadovom hospodárstve prostredníctvom 
kolaborácie zainteresovaných strán – všetkých obcí a ich obyvateľov, podnikateľských zoskupení 
(Klastrov, Platforiem, Spolkov, Združení, Družstiev, ...), vzdelávacích organizácií a vedomostného 
sektoru (MVO) v regióne. 

Účelom založenia RCOH je vytvorenie environmentálne ohľaduplného, ekonomicky efektívneho 
a sociálne na občana orientovaného systému obehového hospodárstva v regióne.  
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Založenie RCOH znamená odklon od tradičného chápania úlohy odpadového hospodárstva 
k inovatívnemu pohľadu na odpad, ako možný zdroj príležitostí a surovín. Obehové hospodárstvo si 
vyžaduje tvorbu takých postupov a produktov, ktoré budú spotrebovávať čo najmenej primárnych 
zdrojov i energií, a zároveň pri ich realizácii bude preferované využívanie obnoviteľných zdrojov, 
materiálov, produktov, služieb a inovácii. 

Pre realizáciu je nevyhnutná vzájomná spolupráca v modeli QUINTUPLE HELIX na predchádzanie 
vzniku odpadu a opätovné použitie, ich zhodnocovanie a uplatňovanie produktov a výrobkov 
zhodnotených odpadov na trhu. Kľúčové aktivity v oblasti osvety budú v najbližších rokoch 
ovplyvňovať nové trendy v starostlivosti o životné prostredie. Jedným z nich je aj potreba 
predchádzania vzniku odpadov v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva SR posun 
k materiálovému zhodnocovaniu ako jedinej priority v odpadovom hospodárstve. Minimalizáciou 
vzniku odpadu sa zabezpečuje prechod na obehové hospodárstvo, v ktorom sa hodnota výrobkov, 
materiálov a zdrojov uchováva v hospodárstve čo možno najdlhšie. Efektívny nástroj, 
prostredníctvom ktorého si spoločnosť môže uvedomiť nevyhnutnosť zmeniť svoje zaužívané zvyky 
a potrebu účinne predchádzať tvorbe odpadu a plytvaniu potravinami, predstavujú informačné 
a vzdelávacie kampane zamerané na predchádzanie vzniku odpadov s cieľom dosiahnuť zmenu 
ľudského správania pri tvorbe odpadu a používaní nových výrobkov a produktov zo zhodnotených 
odpadov. 

Odporúčaná forma právneho subjektu RCOH – Sporiteľné družstvo, založené na kolaborácii partnerov 
QUADRUPLE HELIX. 

VÍZIA PRÍSTUPU K RIEŠENIU: 

Podpora kolaboratívneho hospodárstva606162 vytvára nové a zaujímavé podnikateľské príležitosti, 
pracovné miesta a rast a často zohráva dôležitú úlohu nielen pri zvyšovaní efektívnosti 
hospodárskeho systému, ale aj pri zaisťovaní jeho sociálnej a environmentálnej udržateľnosti, 
a umožňuje lepšie rozdelenie zdrojov a aktív, ktoré sú inak nedostatočne využívané, a tým prispieva 
k prechodu na obehové hospodárstvo. 

Kolaboratívne hospodárstvo je čoraz dôležitejšie v energetickom sektore, v ktorom spotrebiteľom, 
výrobcom, jednotlivcom a spoločenstvám umožňuje účinne spolupracovať v niekoľkých 
decentralizovaných fázach cyklu výroby energie z obnoviteľných zdrojov vrátane vlastnej výroby 
a spotreby, skladovania a distribúcie v súlade s cieľmi EÚ v oblasti zmeny klímy a energetiky. 

KOLABORÁCIA je charakterizovaná úsilím dosiahnuť spoločný cieľ, ale ide ešte ďalej v tom zmysle, že 
všetci pracujú spolu viac alebo menej synchrónnym spôsobom s cieľom spoločne porozumieť úlohe. 
Skupina je heteronómna, členovia si navzájom v činnosti pomáhajú a tým je aj ich zodpovednosť 
spoločná za celú skupinu. Činnosti jednotlivca sú determinované potrebami a záujmami skupiny 
a spravidla ich riadi vedúci skupiny alebo je riadená iným dohodnutým spôsobom. Skupina má 
spoločnú víziu a spoločný cieľ, s ktorým je stotožnený každý jej člen. 

Kolaboratívne hospodárstvo vedie k vytváraniu kolaboratívnych platforiem na sociálne účely a rastúci 
záujem o kolaboratívne hospodárstvo založené na družstevných podnikateľských modeloch: 

 
60 https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/7a46cc64-bb09-11e8-99ee-01aa75ed71a1 
61 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52017IP0271  
62 https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/collaborative-economy_sk 
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kolaboratívne systémy financovania, ako napríklad skupinové financovanie, sú dôležitým doplnkom 
k tradičným kanálom financovania v rámci účinného ekosystému financovania, 

integrované metódy ekosystému financovania na súhrnné hodnotenie celkových prínosov 
ekosystémov (ekologické, socio-kultúrne, ekonomické) k ľudskému blahobytu. Slúžia aj na 
rozhodovanie o prioritách pri využívaní jednotlivých druhov ekosystémov, ktoré bývajú vyjadrené 
v rôznych jednotkách a rôznymi metódami.63 

Transformácia hospodárstva regiónu6465 v záujme udržateľnej budúcnosti znamená prehodnotenie 
politiky v oblasti výroby a spotreby, poľnohospodárstva, dodávok čistej energie pre celú ekonomiku, 
ako aj v oblastiach priemyslu, plošnej infraštruktúry, dopravy, potravinárstva, výstavby, zdaňovania 
a sociálnych dávok. Na dosiahnutie týchto cieľov je nevyhnutné zvýšiť vnímanú hodnotu ochrany 
a obnovy prírodných ekosystémov, udržateľného využívania zdrojov a ľudského zdravia. Práve tu je 
transformačná zmena najpotrebnejšia a potenciálne aj najprínosnejšia pre hospodárstvo, spoločnosť 
a životné prostredie regiónu. 

Znamená aj prípadné kompromisy medzi hospodárskymi, environmentálnymi a sociálnymi cieľmi. 

Hodnotenie dopadov na obyvateľa bude systematicky využívať všetky nástroje: reguláciu 
a normalizáciu, investície a inováciu, národné reformy, dialóg so sociálnymi partnermi 
a medzinárodnú spoluprácu. Európsky pilier sociálnych práv bude usmerňovať činnosť tak, aby sa na 
nikoho nezabudlo. 

Na dosiahnutie klimatických cieľov na roky 2030 a 2050 je potrebná ďalšia dekarbonizácia 
ekosystému.66 

V stratégii biodiverzity67 sú určené opatrenia na splnenie týchto cieľov. Stratégia biodiverzity zahŕňa 
aj návrhy na ekologizáciu miest, obcí a na zvýšenie biodiverzity v týchto oblastiach: 

• rozšírenie ekologického poľnohospodárstva a krajinných prvkov bohatých na biodiverzitu na 
poľnohospodárskej pôde, 

• zastavenia úbytku opeľovačov a zvrátenia tohto trendu, 
• zníženia používania a škodlivosti pesticídov o 50 % do roku 2030, 
• zníženie spotreby chemických hnojív náhradou za biologické hnojivá. 
• Hospodárske dôvody pre biodiverzitu sú zamerané na tri kľúčové sektory: 
• stavebníctvo  
• poľnohospodárstvo 
• potraviny a nápoje 

Obnova prírody znamená priame a nepriame miestne pracovné miesta, ktoré revitalizujú miestne 
komunity, napríklad opatrenia v oblasti klímy. 

Musia sa obnoviť prirodzené funkcie ekosystémov, najmä pôdy, podzemných a povrchových vôd. Ide 
o nevyhnutný predpoklad toho, aby sa zachovala a obnovila biodiverzita v jazerách, riekach, 
mokradiach a ústiach riek a aby sa predchádzalo škodám spôsobeným povodňami, resp. sa 

 
63https://www.enviroportal.sk/clanok/hodnota-ekosystemov-a-ich-sluzieb-na-slovensku 
64https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk  
65https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640 
66https://ec.europa.eu/info/publications/final-report-high-level-panel-european-decarbonisation-pathways-initiative_sk 
67 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-
strategy-2030_sk#kov-prvky-stratgie-v-oblasti-biodiverzity 
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zmierňovali ich následky. Vykonávaním prístupu „Z farmy na stôl“ sa zníži znečistenie spôsobené 
nadmerným používaním živín. 

Transformácia môže byť úspešná len vtedy, ak sa uskutoční spravodlivým a inkluzívnym spôsobom. 
Práve najzraniteľnejšie osoby sú najviac vystavené škodlivým účinkom zmeny klímy a zhoršovania 
životného prostredia. To, aký to bude mať na občanov vplyv, bude závisieť od ich sociálnych 
a krajinotvorných podmienok. Mechanizmus pre spravodlivú transformáciu sa bude zameriavať na 
región a odvetvia, ktoré sú ňou najviac postihnuté. Bude financovaný zo zdrojov poskytnutých aj 
z rozpočtu EÚ, ako aj skupinou EIB s cieľom zmobilizovať potrebné súkromné a verejné zdroje. 
Podpora bude spojená s presadzovaním transformácie na nízkouhlíkové činnosti odolné voči zmene 
klímy. Mechanizmus sa okrem iného bude snažiť chrániť tých občanov a pracovníkov, ktorí sú najviac 
vystavení účinkom transformácie, a to tak, že zabezpečí prístup k rekvalifikačným programom, 
ponúkne pracovné miesta v nových hospodárskych odvetviach alebo sprístupní hospodárne bývanie.  

Potreba sociálne spravodlivej transformácie sa musí odzrkadliť aj v politikách regiónu. Patria sem 
investície do poskytovania cenovo dostupných riešení pre tých, ktorých sa najviac dotýkajú politiky 
stanovovania cien uhlíka, napríklad prostredníctvom verejnej dopravy, ako aj opatrení na riešenie 
problému energetickej chudoby a na podporu rekvalifikácie. Súdržnosť politík v oblasti klímy 
a životného prostredia a holistický prístup sú často predpokladom toho, aby boli tieto politiky 
vnímané ako spravodlivé, čoho dôkazom je aj diskusia o zdaňovaní rôznych druhov dopravy. Aktívny 
sociálny dialóg pomáha podnikom a ich pracovníkom predvídať a úspešne zvládať zmeny. 
Prostredníctvom makroekonomickej koordinácie v rámci európskeho semestra sa budú podporovať 
národné politiky, ktoré sa dotýkajú týchto otázok. 

Prechod na obehové hospodárstvo vyžaduje zabezpečiť udržateľné zhodnocovanie odpadov 
uzatváraním materiálových tokov v dlhotrvajúcich cykloch, s dôrazom najmä na získavanie kritických 
surovín z odpadov.68 

Súčasný recyklačný priemysel nie je plánovaný a optimalizovaný na zhodnocovanie kritických surovín. 
Preto je potrebné viac sa sústrediť na zhodnocovania odpadu, ktorý obsahuje významné množstvá 
obnoviteľných surovín získaných z prírodných zdrojov. 

Pre realizáciu je nevyhnutná vzájomná spolupráca v modeli QUINTUPLE HELIX na predchádzanie 
vzniku odpadu a opätovné použitie, ich zhodnocovanie a uplatňovanie produktov a výrobkov 
zhodnotených odpadov na trhu. Kľúčové aktivity v oblasti osvety budú v najbližších rokoch 
ovplyvňovať nové trendy v starostlivosti o životné prostredie. Jedným z nich je aj potreba 
predchádzania vzniku odpadov v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva SR posun 
k materiálovému zhodnocovaniu ako jedinej priority v odpadovom hospodárstve. Minimalizáciou 
vzniku odpadu sa zabezpečuje prechod na obehové hospodárstvo, v ktorom sa hodnota výrobkov, 
materiálov a zdrojov uchováva v hospodárstve čo možno najdlhšie. Efektívny nástroj, 
prostredníctvom ktorého si spoločnosť môže uvedomiť nevyhnutnosť zmeniť svoje zaužívané zvyky 
a potrebu účinne predchádzať tvorbe odpadu a plytvaniu potravinami, predstavujú informačné 
a vzdelávacie kampane zamerané na predchádzanie vzniku odpadov s cieľom dosiahnuť zmenu 
ľudského správania pri tvorbe odpadu a používaní nových výrobkov a produktov zo zhodnotených 
odpadov. 

 
68 Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2030 
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V zmesovom komunálnom odpade sú najviac zastúpenou zložkou biologicky rozložiteľné komunálne 
odpady. S cieľom znížiť množstvo BRKO ukladaných na skládkach odpadov a zvýšiť množstvo 
recyklovaných komunálnych odpadov bola ustanovená povinnosť zaviesť a uskutočňovať jeho 
triedený zber. Triedeným zberom biologicky rozložiteľného odpadu z domácností a služieb sa 
zabezpečí surovina k výrobe vysokokvalitného hnojiva, ktoré zlepšuje vlastnosti pôd.69 

Vytvorenie tokov odpadu na existujúce spracovateľské podniky jednotlivých prúdov odpadu 
predstavuje účinný nástroj na zvýšenie triedenia odpadu a zároveň na jeho následnú recykláciu 
a zhodnotenie, čím prispieva k úspore materiálovej a surovinovej základne z prírodných zdrojov. 
Využívaním výrobkov a produktov zo zhodnotených odpadov sa šetria surovinové zdroje.70 Podpora 
budovania centier kolaboratívnej ekonomiky predstavuje jeden zo základných pilierov vytvorenia 
konceptu inteligentného mesta, tzv. SMART CITY. Súčasné ekonomické prostredie si zároveň 
vyžaduje vybudovať investičné prostredie, ktoré podporí budovanie a využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie (OZE) a zároveň vybuduje efektívne prostredie pre kolaboratívnu ekonomiku aj 
v tejto oblasti. Vhodnou kombináciou OZE a nízkouhlíkových technológií bude možné znižovať 
spotreba fosílnych palív i produkciu emisií skleníkových plynov. Centrá kolaboratívnej ekonomiky by 
mali byť zamerané najmä na energetické zhodnotenie ďalej už nezhodnotiteľných a nebezpečných 
odpadov. 

Uplatňovanie zeleného a sociálne zodpovedného verejného obstarávania a verejných súťaží sa 
stáva súčasťou environmentálneho a sociálne zodpovedného prístupu na všetkých úrovniach modelu 
Quintuple Helix. Environmentálne hodnoty sú stanovené na základe analýzy životného cyklu LCA pre 
výrobky, produkty a služby. V kontexte zavádzania princípov obehového hospodárstva vo verejnom 
obstarávaní revidujeme pravidlo Hodnota za peniaze (Value for money) pri posudzovaní efektívnosti 
investícií na pravidlo Peniaze pre hodnotu (Money for value), kedy hodnota výrobkov, služieb 
a stavieb je stanovená podľa metodiky hodnotenia nákladov životného cyklu LCC, ktorá umožňuje 
transparentne vyhodnotiť environmentálne a sociálne dopady projektov i produktov na región 
a obyvateľa. 

CIELE RCOH 

Dôsledné sledovanie cieľov v oblasti obehového hospodárstva a neustály ďalší vývoj povedú k tomu, 
že samosprávne kraje sa už dnes môžu stať priekopníkom v budovaní systémového prechodu na 
obehové hospodárstvo. Regionálne centrum obehového hospodárstva zároveň tvorí sekcie pre: 

• centrum výskumu, vývoja, inovácií, 
• centrum IT a digitalizácie 
• centrum SMART riešení 
• centrum environmentálneho vzdelávania 
• centrum udržateľnej energetiky 
• centrum zhodnocovania odpadov 
• centrum regionálnej podpory 
• centrum sociálnej ekonomiky 
• centrum kultúry, športu a turizmu 
• centrum potravinovej bezpečnosti regiónu 

 
69 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32008L0098 
70 https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2018/05/22/waste-management-and-recycling-council-
adopts-new-rules/ 
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Vybudovanie spoločných podnikov Regionálneho centra obehového hospodárstva v modeli 
QUINTUPLE HELIX tvorí interakciu piatich podsystémov (špirál): vzdelávanie - podnikanie - verejná 
správa - verejnosť - prostredie v ekonomike založenej na vedomostiach. Obsahovou náplňou 
podnikov v centre zhodnocovania je: 

• Zberný dvor 
• REUSE  
• Upcyklácia 
• Recyklácia – zhodnotenie na koncový produkt (mechanická, biologická, chemická) 
• Energetické zhodnotenie už nezhodnotiteľných a nebezpečných odpadov - ZEVO 
• Centrum výskumu, vývoja, inovácie a implementácie  
• Centrum praktického vzdelávania (formálne, neformálne, informálne) 

VYSVETLENIE POJMOV: 

• ZBERNÝ DVOR je určené miesto na zhromažďovanie, zberu vytriedených a nebezpečných 
zložiek komunálnych a priemyselných odpadov. Ide o materiál a odpad, ktorý možno znovu 
použiť (recyklovať), v prípade nebezpečného a ďalej už nezhodnotiteľného odpadu 
energeticky zhodnotiť. 
V rámci zberu je tu tiež realizovaný spätný odber, alebo zber elektroodpadu, ktorý obsahuje 
značnú časť materiálov (ako sú napríklad kovy: meď, cín, hliník, zinok, niekedy dokonca aj 
zlato), ktoré sa oplatí vytriediť a recyklovať na opätovné použitie. 

• REUSE - Opätovné použitie je konanie alebo prax použitia položky, či už na pôvodný účel 
(konvenčné opätovné použitie), alebo na splnenie inej funkcie (kreatívne opätovné použitie 
alebo opätovné použitie). Malo by sa odlíšiť od recyklácie, čo je rozklad použitých vecí na 
výrobu surovín na výrobu nových výrobkov. Opätovné použitie - prevzatím, ale nie opätovným 
spracovaním, predtým použitých vecí - pomáha šetriť čas, peniaze, energiu a zdroje. V širšom 
ekonomickom zmysle môže sprístupniť kvalitné výrobky ľuďom a organizáciám 
s obmedzenými prostriedkami a zároveň vytvárať pracovné miesta a obchodné aktivity, ktoré 
prispievajú k hospodárstvu. 

• UPCYCLING - Známy ako kreatívne opätovné použitie, je proces transformácie vedľajších 
produktov, odpadových materiálov, zbytočných alebo nežiaducich produktov na nové 
materiály alebo produkty, ktoré majú vyššiu kvalitu, napríklad umeleckú alebo 
environmentálnu hodnotu. 

• RECYCLING - Recyklácia je proces premeny odpadových materiálov na nové materiály 
a objekty. Recyklovateľnosť materiálu závisí od jeho schopnosti znovu získať vlastnosti, ktoré 
mal v pôvodnom alebo pôvodnom stave. Je to alternatíva k „konvenčnému“ zneškodňovaniu 
odpadu, ktorá môže ušetriť materiál a pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov. Recyklácia 
môže zabrániť plytvaniu potenciálne užitočnými materiálmi a znížiť spotrebu čerstvých 
surovín, čím sa zníži spotreba energie, znečistenie ovzdušia (spaľovaním) a znečistenie vody 
(skládkovaním). 
V tomto koncepte je často nesprávne zahrnuté zhodnotenie energie z odpadových materiálov. 

• ZHODNOTENIE NA KONCOVÝ PRODUKT - Začína na úplnom začiatku životného cyklu produktu. 
Fáza navrhovania, ako aj výrobné procesy majú vplyv na získavanie zdrojov, využívanie zdrojov 
a vznik odpadu počas celého životného cyklu produktu. V obehovom hospodárstve sa 
hodnota výrobkov, materiálov a zdrojov uchováva v hospodárstve čo možno najdlhšie 
a minimalizuje sa vznik odpadu. Je významným príspevkom k úsiliu EU o rozvoj udržateľného 
nízkouhlíkového, konkurencieschopného hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje. 
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• ENERGETICKÉ ZHODNOCOVANIE ODPADU je v hierarchii odpadového hospodárstva 
umiestnené až na predposlednom mieste, pokiaľ ide o nakladanie s odpadmi. Za ním je už len 
zneškodňovanie odpadu – najčastejšie skládkovanie. Zariadenia na energetické využívanie 
odpadu (ZEVO) je energetické zhodnotenie (podliehajúce ekologickým štandardom). ZEVO nie 
je spaľovňa, kde sa odpad „iba“ zneškodňuje spaľovaním. Pri energetickom zhodnocovaní 
odpadu vzniká produkt použiteľný ako prímes do stavebných materiálov.  

Navrhnutý systém doplní lokálne a parciálne riešenia miest a obcí pre nakladanie s odpadmi (miestne 
zberné dvory, triedenie, zberové spoločnosti, kompostárne, poľnohospodárske BPS), a to nasledovne: 

• Zavedenie systému REUSE – oprava a opätovné použitie výrobkov. 
• Zavedenie systému UPCYCLE – využívanie použiteľných odpadov na zmenu dizajnu nových 

produktov. 
• Zavedenie systému Recyklácie a zhodnotenia: 

• potenciál triedeného BRO od občanov, výrobnej a komerčnej sféry (poľnohospodárstvo 
potravinárstvo, stravovanie, obchod, farmácia a i.) 

• potenciál triedeného plastového odpadu 
• potenciál textilného odpadu 
• potenciál netriedeného komunálneho odpadu 
• potenciál čistiarenských kalov 
• potenciál nebezpečného a nezhodnotiteľného odpadu 

Vytvorenie technologicko-inovatívnej platformy (TIP) pre: 
• výskum, vývoj a implementáciu technológie na regionálnu výrobu stavebných prvkov, 

pomocou využitia netradičných spojív a plnív 
• výskum, vývoj, inovácia a návrh prototypu, certifikácia a implementácia mobilnej technológie 

pre miestne čistenie nadmerne nahromadených infiltrátov z regionálnych skládok odpadov, 
do úrovne vyčistenia, ako úžitkovej vody 

• výskum, vývoj, inovácie a implementácia pre vodíkové technológie  

VYUŽITIE SÚČASNÝCH TECHNOLÓGIÍ ZHODNOCOVANIA: 

• Recyklácia a mechanické zhodnotenie plastového odpadu a TAP ako surovina pre výrobu 
stavebných produktov - materiálové zhodnocovanie Linka OM. Ročné spracovanie plastového 
odpadu na materiál min. 8.000 t/linka.  

• Recyklácia a mechanicko-termické zhodnotenie čistiarenských kalov ako surovina pre 
biologické zhodnotenie v kompostárni – zhodnocovanie čistiarenských kalov Linka ODMK 01. 
Ročné spracovanie čistiarenského kalu na surovinu - min. 8.000 t/ linka. 

• Recyklácia a biologické zhodnotenie odpadov z rastlinnej a živočíšnej produkcie, z biologicky 
rozložiteľnej časti komunálneho odpadu, biologicky rozložiteľných kuchynských, 
reštauračných a odpadov potravinárskeho priemyslu - Priemyselná bioplynová stanica - 
Biorafinéria. Prirodzený hospodársky región cca 75 tis. ekvivalentných obyvateľov.  

• Recyklácia a termické zhodnotenie odpadov z už inak nezhodnotiteľných odpadov 
a nebezpečných odpadov ako surovina pre výrobu stavebných produktov – ZEVO EVECONT. 
Prirodzený hospodársky región od 25 tis. ekvivalentných obyvateľov. 

Projektový zámer využije všetky existujúce zdroje nakladanie s odpadmi v SPR podľa hierarchie 
odpadov - zberné dvory, kompostárne, zberové spoločnosti, triediace linky, existujúcu sieť 
recyklačných liniek na Slovensku na produktové zhodnotenie (textil, tetrapack, guma, papier, kovy) 
a poľnohospodárskych BSP. 
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VÍZIA: EKONOMICKÝ- ENVIRONMENTÁLNY- SOCIÁLNY ROZVOJ 

EKONOMICKÝ - REGIÓN S VYROVNANOU PRÍJMOVOU STRÁNKOU HOSPODÁRENIA, VYVÁŽENÝM PODNIKATEĽSKÝM 

PROSTREDÍM (VÝROBA, OBCHOD, SLUŽBY, STAVEBNÉ PRÁCE) A PRÍJMAMI OBYVATEĽSTVA. 

Strategický cieľ - presadenie nástrojov na ochranu a eliminovanie rizík platobnej neschopnosti 
z dôvodu úverovania nesprávne stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky.  

Platobná neschopnosť pri realizácii akéhokoľvek projektu vzniká vtedy, keď sa prejavia chýbajúce 
finančné prostriedky, ktoré sa pôvodne vykázali ako úspora . Po ukončení verejnej súťaže 
orientovanej na najnižšiu cenu očakávané ciele výstupov nikto nemení, neprepočítava na nižšiu 
úroveň plnenia . Takáto vykazovaná úspora bude vždy len účtovná voči pôvodnému rozpočtu avšak 
nie voči výsledkom a cieľom, ktoré sa majú investíciou dosiahnuť. Štandardný výkaz výmer 
v stavebnom rozpočte nedokáže odrážať rôznu úroveň plnenia, nakoľko je statický, neumožňuje 
meniť vstupy a analyzovať dosiahnuteľnosť výstupov. Výpočet predpokladanej hodnoty musí súvisieť 
s merateľnými parametrami výstupov za čo zodpovedá projektant technickej realizácie. Výpočet 
predpokladanej hodnoty zákazky metodológiou ENTUS chráni všetkých zodpovedných aktérov pred 
znížením hodnoty diela a pred dosiahnuteľnosťou požadovaných parametrov kvality. Výpočet 
predpokladanej hodnoty zákazky metódou environmentálneho hodnotenia slúži aj na zaistenie 
kontroly dosiahnutia výsledkov projektu.  

ENTUS - Efektívnosť Návratnosť Trvalo Udržateľných Systémov - znamená systémový prístup vlastnej 
koncepcie. Vyznačuje sa prepracovanosťou explicitného hodnotenia podľa atribútov a štandardov 
kvality služieb a produktov v rámci celého dodávateľsko-odberateľského reťazca. 

LCC predstavuje technicko ekonomické hodnotenie peňažných aj nepeňažných vstupov a výstupov na 
produkciu počas celého životného cyklu, a teda predprojektovej, projektovej, zákazkovej, 
implementačnej a bežnej prevádzky. Umožňuje komplexné posúdenie návratnosti investícií vrátane 
dlhodobých environmentálnych a sociálnych dopadov. https://zelene-
hospodarstvo.enviroportal.sk/detail/801 

ENVIRONMENTÁLNE - ZELENÝ REGIÓN S ENVIRONMENTÁLNYM HODNOTENÍM DOPADOV NA OBYVATEĽA 

GREENPASS® CERTIFIKÁCIA MIN. STRIEBORNÝ - SILVER S PODPOROU ROZVOJA KONKURENCIESCHOPNOSTI, 
PARTNERSTIEV, HOSPODÁRSKYCH KLASTROV A INOVÁCIÍ. 

Strategický cieľ – presadenie environmentálneho hodnotenia investícií - Environmentálna návratnosť 
investícií je najnovšia koncepcia pre komplexné posúdene investície z dlhodobého hľadiska vrátane 
environmentálnej bilancie pozitívnych a negatívnych externalít i sociálnych dopadov podpory 
lokálnych podmienok pre zamestnanosť a bývanie Environmentálna návratnosť je pomer 
environmentálnej hodnoty k nákladom obstarania. Environmentálny trh sa tvorí postupne 
informovaním zákazníka v komplexných nákladoch životného cyklu o.i. analýz a hodnotením 
viazaných energií, uhlíkovej stopy v stavebných materiáloch, tovaroch, produktoch a z toho 
vyplývajúce dopady na životné prostredie. Pokiaľ tieto informácie na trhu chýbajú zostáva to celé na 
úrovni chaotického vývoja ponuky a dopytu koncových cien na trhu bez poznania týchto vplyvov, 
ktoré sa však neskôr prejavia.  
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SOCIÁLNE - REGIÓN S PRIAZNIVÝMI SOCIÁLNYMI DOPADMI NA KVALITU ŽIVOTA S VYUŽITÍM VLASTNÉHO, LOKÁLNEHO 

KAPITÁLU KRAJA, ORIENTÁCIOU NA RELEVANTNÝCH KĽÚČOVÝCH AKTÉROV S DOSAHOM NA VYUŽITIE ATRAKTIVITY 

ÚZEMIA PRE POSILŇOVANIE POZÍCIE AKO REGIONÁLNEHO LÍDRA.  

Strategický cieľ- Posilňovanie ekologickej a sociálnej zodpovednosti subjektov podieľajúcich sa na 
externalitách a úrovne zamestnanosti pre udržateľný rast regiónu. 

Prieskumy lokálnych podnikateľských podmienok s informáciami o štandardoch kvality lokálnej 
produkcie a cenovej úrovne v porovnaní s „cezpoľnými“ sú predpokladom pre zvýšenie účasti 
miestnych podnikateľov. Verejný obstarávateľ sa môže spoľahnúť, že vybraný dodávateľ z lokálneho 
prostredia sa nebude môcť skrývať v anonymite zákazky nielen počas realizácie ani po ukončení a to 
ako pred zodpovednými pracovníkmi verejného obstarávateľa, ako aj pred verejnosťou. Na toto však 
môže poukázať environmentálne hodnotenie zákazky. Environmentálne hodnotenie zákazky 
poukazuje na vyšší podiel pridanej hodnoty, živej práce, lokálnu zodpovednosť výrobcov za odpad. Pri 
vyššej environmentálnej hodnote sa predpokladá aj vyššia úroveň inovácií a originality produktu, 
diela. Nízke ceny uprednostňujú prevažne obchodné spoločnosti s vysokým podielom vecnej dodávky 
a prepravných nákladov. Environmentálne hodnotenie zákazky metodológiou ENTUS je reálna 
stratégia pre podporu rozvoja konkurencieschopnosti, partnerstiev, hospodárskych klastrov a inovácií 
v danej lokalite.  

PRIORITY STRATEGICKÉ A ŠPECIFICKÉ CIELE V OBLASTI SLEDOVANEJ EXPERTÍZOU  

Hodnotením a certifikáciou investičného zámeru investor získa efektívne financovanie bez 
legislatívnych a časových prieťahov. Hodnota investície s environmentálnym, sociálnym 
a ekonomickým dopadom, vrátane prevádzkových nákladov v zmysle platnej legislatívy udržateľného 
rozvoja sa zvýši úmerne so skrátením a zjednodušením procesov prípravy, výstavby a uvedenia do 
prevádzky, legislatívne konania prebehnú bez negatívnych vstupov posudzovania zámeru zo strany 
štátnej a verejnej správy, účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti, čo je jeden z hlavných 
prínosov hodnotenia a certifikácie. 

Využívanie certifikácie dostupných systémov pomáha samosprávam, regionálnym projektantom 
a vývojárom efektívne rozhodnúť o každom ďalšom plánovaní a rozvoji územia. Zároveň predstavujú 
komplexný nástroj, ktorý skĺbi požiadavky strategického plánovania v území tak, aby boli zohľadnené 
environmentálne, energetické, klimatické, socioekologické a ekonomické potreby regiónu, pri 
zachovaní udržateľného rozvoja a hospodárskeho rastu. 

Pravidlá pre regionálne centrum obehového hospodárstva sú základom kolaboratívneho 
hospodárstva pre regionálne centrum obehového hospodárstva. Zaručuje stanovenie merateľných 
ukazovateľov pre prostredie na environmentálnych a ekonomických kritériách pre sociálny rast 
regiónu. 

Pravidlá obsahujú  
• Preambula - Obehové hospodárstvo v regionálnej politike 

• schéma 
• obsahová náplň 
• strecha regionálneho rozvoja - zastrešenie ostatných regionálnych centier 

• Legislatívne rámce 

• obsahujú národnú a európsku legislatívu 
• analýzu súčasného stavu a odporúčania 
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• smerovania v EÚ a národných stratégiách 

• Hodnotiaci rámec 

• kritériá hodnotenia environmentálne, ekonomické a sociálne pre investičné a rozvojové 
zámery 

• Implementačná časť 

• Zelené a sociálne verejné obstarávania 
• Katalóg materiálov, produktov, riešení a služieb 
• Katalóg inovatívnych verejných služieb 

• Zoznam skratiek 
• Záver 

• zásady SK8 pre rozvoj regiónu 
• VÚC, mestá a obce zodpovedné za rozvoj regiónu v zmysle PRAVIDIEL 
• NARA-SK - princíp QUADRUPLE HELIX nezávislé odborné hodnotenie a certifikácia 

HODNOTENIE A CERTIFIKÁCIA PODĽA ZÁSAD OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA 

Využitie certifikačných systémov, ich zásad a metodiky pri hodnotení zámerov, predstavuje efektívny 
nástroj pre ich posudzovanie v oblasti regionálneho rozvoja a súladu. Sú efektívnym nástrojom pre 
čerpanie finančných prostriedkov z pohľadu vyváženej ekonomiky, ktorá je v súlade so zásadami 
obehového hospodárstva a environmentálneho rozvoja územia. Certifikácia podľa zásad obehového 
hospodárstva podporuje také systémy kvality, ktoré sa dokážu udržateľným spôsobom prispôsobiť 
požiadavkám regionálneho rozvoja. Požiadavky, kladené na znižovanie uhlíkovej stopy smerom ku 
dekarbonizácii, si vyžadujú certifikáciu už na začiatku tvorby projektovej dokumentácie alebo dizajnu 
produktu. 

 

A) Environmentálna hodnota zámeru /stavby - z pohľadu dopadov na životné prostredie: 
1. Environmentálne hodnotenie dopadov stavby (zámeru) na krajinu a obývateľné prostredie 

obyvateľa s možným využitím certifikácie GREENPASS®. Predkladá hodnotové údaje pred a po 
realizovaní zámeru zamerané na: klímu a mikroklímu prostredia; vodu a odtokový proces 
povrchových dažďových vôd; vzduch i prúdenie a vplyv vetrov; biodiverzitu a obnovu rastlinnej 
rozmanitosti; Energiu a tepelnú záťaž prostredia. 

2. a/Environmentálne hodnotenie stavby (budovy) z hľadiska prístupov materiálovej sklady 
a prevádzkových nákladov s využitím hodnotenia podľa systémov certifikácie BREEAM, LEED, 
OGNI. Hodnotením sa preukazuje najmä zámer pre: udržateľnosť miesta, efektívne využitie vody, 
efektívne využitie energie, materiály a zdroje, odpady, kvalita vnútorného prostredia, konštrukcia 
a využitie budovy. 

3. Environmentálne hodnotenie výrobkov a produktov 
a/ TYP III EPD - analýza životného cyklu LCA (úroveň celosvetová): Environmentálne vyhlásenie 

o produkte (EPD) je nezávisle overený a registrovaný dokument obsahujúci transparentné 
a porovnateľné informácie o vplyve výrobkov na životné prostredie na základe  

Hodnotením a certifikáciou investičného zámeru investor získa efektívne financovanie bez legislatívnych 
a časových prieťahov. Hodnota investície s environmentálnym, sociálnym a ekonomickým dopadom, 
vrátane prevádzkových nákladov v zmysle platnej legislatívy udržateľného rozvoja sa zvýši úmerne so 
skrátením a zjednodušením procesov prípravy, výstavby a uvedenia do prevádzky, legislatívne konania 
prebehnú bez negatívnych vstupov posudzovania zámeru zo strany štátnej a verejnej správy, účastníkov 
konania, dotknutých orgánov a verejnosti, čo je jeden z hlavných prínosov hodnotenia a certifikácie.  
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Analýzy životného cyklu LCA. Vyhodnocuje okrem iného viazanú H2O, CO2, S a energetickú 
náročnosť technologickej výroby. 

b/ TYP II EKOLABEL – (úroveň európska): environmentálna značka EÚ pre vybrané druhy 
produktov zohľadňujúca celý životný cyklus produktu 

c/ TYP I Environmentálne vhodný produkt – (úroveň národná): hodnotí dopad na zložky 
životného prostredia (vzduch, voda, pôda), obsah škodlivých látok v týchto zložkách, energetickú 
náročnosť, tvorba a spracovanie odpadov, spotreba surovín, vplyv na ľudské zdravie a iné. 
Hodnotená je aj trvanlivosť, opraviteľnosť a bezpečnosť výrobku. 

B) Sociálna hodnota zámeru z pohľadu sociálnych dopadov v regióne 
1. Vplyv investície na ekonomickú návratnosť pre región pre spravodlivé pracovné prostredie 

a/ zamestnanosť v regióne predstavuje preukázateľný počet vytvorených pracovných príležitostí 
počas investičnej výstavby a v prevádzke po jej realizácii. 

b/ regionálne produkty - regionálna značka: preukazuje garantovaný pôvod v regióne v súlade 
s kvalitou. ( podpora lokálnych malých a stredných podnikateľov, minimálne dopravné 
a skladové náklady priamo ovplyvnia cenu dodávaných služieb a produktov) 

2. Pomer príjmov a výdavkov sociálne spravodlivého pracovného prostredia preukazuje sa, ako 
príjem zamestnancov podľa zamestnanosti vo vzťahu k priemernému zárobku v regióne v pomere 
k výdavkom vzťahujúcim sa na presun kapacít (ubytovanie, stravné, odlučné, doprava). 

3. Environmentálne hodnotenie pohody vnútorného prostredia budov. Popredný nástroj na 
zlepšenie zdravia a pohody v budovách na celom svete, ktorá overuje kvalitu priestoru a jeho 
schopnosť pozitívne vplývať na pohodu a produktivitu jeho používateľov je certifikácia WELL 
Building Standard. 

C) Ekonomická hodnota zámeru z pohľadu dopadov na investora 
1. Investičná časť vrátane prípravy preukazuje celkovú hodnota vlastnej investície 

(predpokladanú) v prepočte na počet hodín fondu pracovného času a priemerný príjem 
v regióne. 

2. Prevádzkové náklady po dobu životnosti preukazujú na projektované prevádzkové náklady 
počas užívania, najmä náklady na energie, vodu, odpady voči odporúčaným technickým 
normám. 

3. Likvidita po ukončení životnosti vo väzbe na environmentálne hodnotenie sa preukazuje pred -
demolačným auditom v rozsahu:  
a) Identifikácia materiálov a súčastí (nebezpečných aj ostatných), ktoré vzniknú z demolácie 
alebo rekonštrukcie. Definuje druh ako aj množstvo materiálových tokov, vyplývajúcich 
z demolácie (vysoko-rizikové alebo nízko-rizikové materiály), 

b) Špecifikácia materiálov, ktoré majú byť triedené pri zdroji, a ktoré môžu/nemôžu byť 
opätovne použité alebo recyklované a akým spôsobom. Návrh riešenia pre plán nakladania 
s odpadom. 

4. Udržateľnosť zamestnanosti vo väzbe na sociálne hodnotenie napr. vzdelávanie, zásobovanie, 
stravovanie, odbytová základňa. 

Využívanie certifikácie dostupných systémov pomáha samosprávam, regionálnym projektantom 
a vývojárom efektívne rozhodnúť o každom ďalšom plánovaní a rozvoji územia. Zároveň predstavujú 
komplexný nástroj, ktorý skĺbi požiadavky strategického plánovania v území tak, aby boli zohľadnené 
environmentálne, energetické, klimatické, socioekologické a ekonomické potreby regiónu, pri zachovaní 
udržateľného rozvoja a hospodárskeho rastu. 
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ZÁVER 

Prenesenie kompetencie na regionálnu samosprávu a jej tesný vzťah k občanovi umožňuje 
implementovať nariadenia a usmernenia európskej únie, vyplývajúce zo strategického plánu 
obehového hospodárstva pre najbližšie obdobie po roku 2020, a to v súlade s potrebami občanov 
žijúcich v danom regióne. Regionálna samospráva si vyžaduje podporu a rozšírenie kompetencií pri 
implementovaní svojich záverov a požiadaviek v pripomienkovacích konaniach.  

Je potrebné, aby regionálna samospráva bola v pozícii rozhodujúceho orgánu, ktorý má kompetenciu 
v každom stupni projektového zámeru vstúpiť do procesu a požadovať, aby sa zachovávali 
podmienky súladu s opatreniami za účelom implementácie zásad v oblasti zmeny klímy 
a obehového hospodárstva v súlade s národnými aj medzinárodnými platnými záväzkami.  

Medzi najvýznamnejšie súčasné vybrané kompetencie samosprávnych krajov pri výkone samosprávy, 
týkajúce sa oblastí a opatrení patrí obstarávanie, prerokúvanie a schvaľovanie územnoplánovacích 
podkladov samosprávneho kraja a územných plánov regiónov, ktoré má len odporúčací charakter. 
Proces zavádzania konkrétnych opatrení do praxe nadobúdajú zmysel len v tom prípade ak sa podarí 
zásady obehového hospodárstva zakomponovať už do procesu územného plánovania na úrovni 
regiónu. O tento prístup sa opiera obehové hospodárstvo v súlade so stanovenými cieľmi 
udržateľného rozvoja (Agenda 2030).  

Po zvýraznení prenesených kompetencií na samosprávu a jej tesný vzťah k občanovi umožňuje 
implementovať nariadenia a usmernenia európskej únie, vyplývajúce zo strategického plánu 
obehového hospodárstva pre najbližšie obdobie po roku 2020 v súlade s potrebami občanov žijúcich 
v danom regióne. 

Ak chce regionálna samospráva efektívne implementovať svoje závery a požiadavky 
z pripomienkovacích konaní miestnych a regionálnych samospráv do stratégie regionálneho rozvoja 
a plánovania, musí dať do súladu problematiku opierajúcu sa o environmentálne, ekonomické 
a sociálne hľadisko tak, aby zámery , riešenia a produkty v regióne boli v uzavretom cykle, pričom 
musí byť produkované minimálne množstvo zvyškového odpadu, CO2 a optimálne udržateľné 
environmentálne prostredie pozitívne vplývajúce na klimatické zmeny. 

V tomto vyváženom akte tak Regionálne Centrum Obehového Hospodárstva /RCOH/ naplní svoj 
spoločensko-politický mandát, v ktorom sa pozornosť nezameriava na zisk, ale na ľudí a ich potreby. 

Výsledkom bude nastavenie socio-ekologického, nákladovo efektívneho a na občana orientovaného 
systému obehového hospodárstva. 

SÚSTAVA INDIKÁTOROV A ICH REFERENČNÉ HODNOTY (VÝCHODISKOVÉ, CIEĽOVÉ) 

MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 

Ukazovateľ 1 

Názov ukazovateľa Merná jednotka Počiatočná hodnota Cieľová hodnota 
Sociálna ekológia a ochrana 
životného prostredia pre inovácie, 
udržateľný rozvoj a hospodársky 
rast. 

Pocitový faktor 
obyvateľov 
regiónu. 

 

Nespokojnosť 
obyvateľov so 
stavom životného 
prostredia, najmä 
v oblasti nakladania 
s odpadmi. Napriek 

Ekologická stabilita 
územia + Kvalita života 
= sociálne spravodlivé 
pracovné a obývateľné 
prostredie. 
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zberu, triedeniu nie 
je voči obyvateľom 
uvádzaná hodnota 
ich osobného 
a spoločenského 
prospechu. 
Nespokojnosť aj 
v otázke 
vyrovnávania 
rozdielov 
v regiónoch v oblasti 
pracovného 
prostredia 
a dostupnosti 
kvalitného cenovo 
dostupného bývania. 

 

Ukazovateľ 2 

Názov ukazovateľa Merná jednotka Počiatočná hodnota Cieľová hodnota 
Obsah živín navrátených do pôdy 
vrátane podielu organickej hmoty 
(humusu) oživujúcej 
poľnohospodársku pôdu 
a biodiverzitu krajiny. 

 

Hodnota bude 
doložená 
Výskumným 
ústavom 
pôdoznalectva 
a ochrany pôdy. 

 

Hodnota bude 
doložená 
Výskumným 
ústavom 
pôdoznalectva 
a ochrany pôdy. 

 

Eliminovanie 
degradačných procesov 
v pôde obnovením 
biodiverzity. 

 

Ukazovateľ 3 

Názov ukazovateľa Merná jednotka Počiatočná hodnota Cieľová hodnota 
Obnova surovinovej základne 
prírodných materiálov. 

 

Náhrada surovín 
z prírodných 
zdrojov 
v pomere 
k obnoviteľným 
zdrojom zo 
zhodnotených 
odpadov 
vyjadrená 
v percentách.  

Aktualizácia 
surovinovej politiky 
Slovenskej republiky 
pre oblasť 
nerastných surovín 
2004. 

 

Do roku 2030 nahradiť 
prírodné materiály 
v objeme 30% 
z obnoviteľných zdrojov 
zo zhodnotených 
odpadov. 

 

Ukazovateľ 4 

Názov ukazovateľa Merná jednotka Počiatočná hodnota Cieľová hodnota 

Zvýšenie miery triedeného zberu.  Percentuálny 
podiel. 

 

Program 
odpadového 
hospodárstva SR na 
roky 2021-2025 

Do roku 2030 miera 
triedenia 65%. 
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Ukazovateľ 5 

Názov ukazovateľa Merná jednotka Počiatočná hodnota Cieľová hodnota 

Zvýšenie miery recyklácie 
a zhodnocovania na koncový 
produkt. 

Percentuálny 
podiel. 

Program 
odpadového 
hospodárstva SR na 
roky 2021-2025 

Do roku 2030 miera 
recyklácie 
a zhodnocovania na 
koncový produkt 65%. 

7.5 NÁSTROJE NA DOSIAHNUTIE VÍZIE A CIEĽOV A ZÁSOBNÍK 
PROJEKTOV 

7.5.1 OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO – VÝZVA PRE IMPLEMENTÁCIU 

Obehové hospodárstvo začína na úplnom začiatku životného cyklu produktu. Fáza navrhovania, ako 
aj výrobné procesy majú vplyv na získavanie zdrojov, využívanie zdrojov a vznik odpadu počas celého 
životného cyklu produktu. V obehovom hospodárstve sa hodnota výrobkov, materiálov a zdrojov 
uchováva v hospodárstve čo možno najdlhšie a minimalizuje sa vznik odpadu. Je významným 
príspevkom k úsiliu EU o rozvoj udržateľného nízkouhlíkového, konkurencieschopného hospodárstva, 
ktoré efektívne využíva zdroje. 

MSP majú lepšiu šancu vstúpiť do globálnych hodnotových reťazcov, ak budú spolupracovať 
s ostatnými podnikmi, ako keď budú konať samostatne. Dosiahnutie lepšej efektívnosti využívania 
zdrojov v Európe a pomoc MSP úspešne sa začleniť do globálnych hodnotových reťazcov si vyžaduje 
väčšiu medzinárodnú spoluprácu. Aby boli MSP pôsobiace v oblasti efektívneho využívania zdrojov 
úspešné v medzinárodnej konkurencii, musia hľadať medzinárodných partnerov nielen na predaj 
svojich výrobkov, ale aj ako zdroj surovín, a získať prístup k výskumu, poznatkom alebo zručnostiam 
v rámci celého hodnotového reťazca. Takúto spoluprácu často uľahčujú klastre, ktoré sú pre MSP 
skutočnými „odrazovými mostíkmi“ tým, že im na jednej strane umožňujú prístup na medzinárodne 
trhy a na druhej strane im umožňujú vstúpiť do obchodnej spolupráce a rozvíjať dlhodobé strategické 
partnerstvá v rámci celých hodnotových reťazcov a naprieč nimi. Okrem toho môžu MSP využívať 
medzinárodné kontakty a siete, ktoré už zriadili medzinárodné firmy, univerzity a iné inštitúcie v ich 
klastroch. Klastre vytvárajú základ pre kolaboratívne hospodárstvo. 

Podpora kolaboratívneho hospodárstva vytvára nové a zaujímavé podnikateľské príležitosti, 
pracovné miesta a rast a často zohráva dôležitú úlohu nielen pri zvyšovaní efektívnosti 
hospodárskeho systému, ale aj pri zaisťovaní jeho sociálnej a environmentálnej udržateľnosti, 
a umožňuje lepšie rozdelenie zdrojov a aktív, ktoré sú inak nedostatočne využívané, a tým prispieva 
k prechodu na obehové hospodárstvo. 

Kolaboratívne hospodárstvo je čoraz dôležitejšie v energetickom sektore, v ktorom spotrebiteľom, 
výrobcom, jednotlivcom a spoločenstvám umožňuje účinne spolupracovať v niekoľkých 
decentralizovaných fázach cyklu výroby energie z obnoviteľných zdrojov vrátane vlastnej výroby 
a spotreby, skladovania a distribúcie v súlade s cieľmi EÚ v oblasti zmeny klímy a energetiky.  
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Kolaboratívne hospodárstvo vedie k vytváraniu kolaboratívnych platforiem na sociálne účely a rastúci 
záujem o kolaboratívne hospodárstvo založené na družstevných podnikateľských modeloch: 

• kolaboratívne systémy financovania, ako napríklad skupinové financovanie, sú dôležitým 
doplnkom k tradičným kanálom financovania v rámci účinného systému financovania, 

• integrované metódy systému financovania na súhrnné hodnotenie celkových prínosov 
ekosystémov (ekologické, socio-kultúrne, ekonomické) k ľudskému blahobytu. Slúžia aj na 
rozhodovanie o prioritách pri využívaní jednotlivých druhov ekosystémov, ktoré bývajú 
vyjadrené v rôznych jednotkách a rôznymi metódami. 

STRATEGICKÁ A NÁVRHOVÁ ČASŤ PHRSR PRE PRECHOD NA OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO 

Strategický cieľ: Prechod na čisté obehové hospodárstvo 

Špecifický cieľ: Zaviesť princípy obehového hospodárstva, najmä na zvyšovanie predchádzania vzniku 
a zhodnocovania odpadov. 

 

REGIONÁLNE CENTRUM OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA - ÚČEL 

Obehové hospodárstvo si vyžaduje tvorbu takých postupov a produktov, ktoré budú spotrebovávať 
čo najmenej primárnych zdrojov i energií, a zároveň pri ich realizácii bude preferované využívanie 
obnoviteľných zdrojov, materiálov, produktov, služieb a inovácii. 

Účelom založenia RCOH je vytvorenie environmentálne ohľaduplného, ekonomicky efektívneho 
a sociálne na občana orientovaného systému obehového hospodárstva v regióne.  

Založenie RCOH znamená odklon od tradičného chápania úlohy odpadového hospodárstva 
k inovatívnemu pohľadu na odpad, ako možný zdroj príležitostí a surovín.  

Projekt sa opiera o základné princípy Obehového hospodárstva (OH). OH predstavuje inovatívny 
socio-ekologický a ekonomický obchodný model uprednostňujúci opätovné využívanie a recyklovanie 
produktov (Europarl, 2021). Cieľom obehového hospodárstva je čo najdlhšie udržiavať hodnotu 
výrobkov, materiálov a zdrojov ich návratom do produkčného cyklu na konci ich používania pri 
minimalizovaní tvorby odpadu. Čím viac výrobkov po skončení životnosti sa vracia späť do výrobného 
procesu, tým menej prírodných surovín sa vyťaží, čo pozitívne vplýva na životné prostredie. (Eurostat, 
2021). Prechod na intenzívnejšie obehové hospodárstvo, v ktorom sa hodnota výrobkov, materiálov 
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a zdrojov uchováva čo možno najdlhšie, zároveň sa minimalizuje vznik odpadu, je významným 
príspevkom k úsiliu EÚ o rozvoj udržateľného konkurencieschopného hospodárstva. Hovoríme 
o efektívnom využívaní zdrojov, napríklad na báze nízkouhlíkovej stratégie a ďalších stratégií EÚ. 
(Eurokom, 2015). Súvisiaca správa poukazuje na rozsiahlejšie prínosy obehového hospodárstva 
v kategórii produktov, emisií a energetickej náročnosti, vrátane zníženia súčasných úrovní emisií 
oxidu uhličitého (EMS,2015). 

"Obehové hospodárstvo si vyžaduje tvorbu takých produktov, ktoré budú spotrebovávať čo najmenej 
primárnych zdrojov i energií, a zároveň pri ich realizácii bude preferované využívanie obnoviteľných 
zdrojov i materiálov. Produkty obehového hospodárstva musia spĺňať požiadavku opakovaného užívania, 
opraviteľnosti, zlepšovania, recyklovateľnosti alebo environmentálne prijateľnej rozložiteľnosti a to pri 
neustálom znižovaní uhlíkovej stopy." 

MODEL SPOLUPRÁCE V RCOH 

Je potrebné spoločné úsilie všetkých záujmových skupín verejného, súkromného, vzdelávacie sektora 
a verejnosti na inováciách. Vhodnou formou implementácie je inovatívny model Quintuple Helix. 
Cieľom tejto interakcie je podporiť nový environmentálny trh, prostredníctvom zavádzania príkladov 
dobrej praxe a pomocou nich postupne zvyšovať informovanosť zákazníka. Práve príklady dobrej 
praxe v prospech spotrebiteľa jasne deklarujú vzťahy medzi komplexnými nákladmi životného cyklu 
a hodnotením spoločenských nákladov v cene viazanými na nakladanie s odpadom a energiami 
konvenčných a alternatívnych ekologických produktov, v súlade so stavom uhlíkovej stopy 
v stavebných materiáloch, tovaroch, produktoch a hodnotením následných dopadov na životné 
a sociálne prostredie.  

Obehové hospodárstvo vytvára kvalitné a konkurencieschopné podnikateľské prostredie prostredníctvom 
úzkej spolupráce regionálnej samosprávy, akademickej sféry a výskumu s podnikateľskou praxou, najmä 
v oblasti inovácií. Model inovácie Quintuple Helix tvorí interakciu piatich podsystémov (helixov): 
vzdelávanie - podnikanie - verejná správa - verejnosť - prostredie v ekonomike založenej na vedomostiach.  

Sociálna ekológia a ochrana životného prostredia je základom pre inovácie, udržateľný rozvoj 
a hospodársky rast. 

RCOH – SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE ROZVOJA REGIÓNU 

Dôsledné sledovanie cieľov v oblasti obehového hospodárstva a neustály ďalší vývoj povedú k tomu, 
že samosprávne kraje sa už dnes môžu stať priekopníkom v budovaní systémového prechodu na 
obehové hospodárstvo v regiónoch. Regionálne centrá obehového hospodárstva tvoria systémové 
prístupy pre všetky oblasti rozvoja: 

• Regionálne centrum výskumu, vývoja, inovácií, 
• Regionálne centrum IT a digitalizácie 
• Regionálne centrum SMART riešení 
• Regionálne centrum environmentálneho vzdelávania 
• Regionálne centrum udržateľnej energetiky 
• Regionálne centrum zhodnocovania odpadov 
• Regionálne centrum sociálnej ekonomiky 
• Regionálne centrum kultúry, športu a turizmu 
• Regionálne centrum potravinovej bezpečnosti regiónu 
• Príklad systémového riešenia OH v časti odpadové hospodárstvo je Regionálne centrum 

zhodnocovania odpadov s obsahovou náplňou: 
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• Zberný dvor 
• REUSE centrum 
• Upcyklácia 
• Recyklácia 
• Zhodnotenie na koncový produkt 
• Energetické zhodnotenie  
• Výskumno vývojové centrum – aplikačná časť 
• Vzdelávanie a osveta – teória a prax 

7.5.2 NÁSTROJE NA NAPLNENIE STRATÉGIE  

ZADEFINOVANIE POSTAVENIA/VZŤAHU SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, KLASTRA A NARA-SK (ICH MUTUÁLNA 

HIERARCHIA/PREPOJENIE) 

Samosprávny kraj je nositeľom PHRSR, prostredníctvom ktorého nastavuje smerovanie pre rozvoj 
celého regiónu na stanovení potrieb, určenia merateľných indikátorov pre rast a záväzných 
regulatívov v rámci územného plánu regiónu. Inak povedané samosprávny kraj vytvára podmienky 
pre rast a rozvoj regiónu na základe vytýčených cieľov a merateľných ukazovateľov. 

Nositeľom riešení pri dodržaní regulatívov a špecifických cieľov PHRSR a Územného plánu kraja sú 
aktéri z jednotlivých SPR, UMR. Iniciátorom je vždy príslušný klaster, ktorého zámerom je zároveň 
vytvoriť spoločnú právnu formu kolaboratívneho podnikania s kolektívnym dopadom. Odporúčaná 
zjednocujúca forma môže byť sporiteľné družstvo (SD), nakoľko zámerom je vytvorenie fondov pre 
financovanie projektov, výskumu, vývoja a služieb, zabezpečujúcich najmä sociálnu oblasť SPR, UMR 
/sociálne poistenie, dôchodkové poistenie, zdravotné poistenie, vzdelávanie/. Môže však zostať aj 
právna forma klaster. 

NARA-SK nie je v postavení predkladateľa, ale v zmysle systému QUINTUPLE HELIX môže tvoriť 
dôležitý faktor PIATEHO elementu - externého poskytovateľa služieb za úhradu pre hodnotenie 
kolektívneho dopadu.  

Metodický postup – noty pre vytvorenie RCOH (jednotlivé fázy zriaďovania + princíp fungovania 
RCOH + personálne zabezpečenie chodu RCOH) 

Prvým krokom je stanovenie špecifických cieľov v PHRSR nastavením merateľných ukazovateľov. 

Druhým krokom, súbežne prebiehajúcim s prvým, je aktivizovanie aktérov SPR, UMR do klastrov, 
resp. SD. Títo vytvárajú na základe PHRSR samosprávneho kraja NÁVRHY prioritných potrieb SPR, 
UMR, REALIZÁCIU projektov a MONITORING.  

KONTROLU vykonáva samosprávny kraj a podklady zabezpečuje prostredníctvom PIATEHO elementu. 

ÚLOHA SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, ÚLOHA RCOH V RÁMCI PROJEKTU (AJ MIERA ZODPOVEDNOSTI 

ZÚČASTNENÝCH SUBJEKTOV) 

Samosprávny kraj vykonáva KONTROLU plnenia cieľov a indikátorov PHRSR realizovaných 

RCOH, ktorú zabezpečuje ju prostredníctvom PIATEHO elementu.  

PIATY element je nezávislá organizácia, ktorá na základe MONITORINGU vyhodnocuje podklady pre 
KONTROLU. 
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Úlohou RCOH je vytvoriť integráciu potrieb pre rozvoj príslušného (čiže svojho) regiónu, stanovenie 
priorít realizácie, monitorovať dosiahnuté výsledky. Kolaboráciou vytvára zodpovednosť u všetkých 
aktérov zapojených do Návrhov a realizácie. Zodpovednosťou každého RCOH je dodržanie 
stanovených cieľov a indikátorov PHRSR samosprávneho kraja. 

SPÔSOB KOLABORÁCIE NOVO VYTVORENÝCH A EXISTUJÚCICH CENTIER (NAPR. REGIONÁLNE CENTRÁ V OBLASTI 

ENERGETIKY – IUS A CENTRÁ UDRŽATEĽNEJ ENERGETIKY V RÁMCI RCOH) 

RCOH nie je budova, ale systém. Ten využíva už existujúce vzťahy (napr. samospráva – zberová 
spoločnosť, alebo centrum voľného času a vzdelávanie). RCOH následne potreby rozvoja regiónu 
v NÁVRHU začleňuje a vytvára nové samostatné centrá (napr. Centrum udržateľnej energetiky, 
Centrum zhodnocovania odpadov, Centrum vedy a výskumu, atď.) a kolaboráciou ich prepája v rámci 
spoločnej zodpovednosti. Tvorí hodnoty pre ktoré prideľuje financie nie na princípe Hodnota za 
peniaze, ale Peniaze pre hodnotu. Dôležitým výstupom je hodnotenie kolektívneho dopadu 
vytvorenej HODNOTY. Preto je súčasťou realizácie i MONITORING. 

FINANCOVANIE (PARTICIPÁCIA PRI ZRIAĎOVANÍ – AK Z EŠIF, KTO BUDE HLAVNÝ ŽIADATEĽ, AK INÉ PROSÍM 

UVEĎTE) + JEHO ZDÔVODNENIE 

Hlavným žiadateľom je príslušný KLASTER, resp. SD. Uvedený spôsob umožňuje preniesť priamu 
zodpovednosť na aktérov v združení, družstve, lebo títo aktéri musia všetky projekty hodnotiť na 
sociálnom dopade, environmentálnom prístupe a ekonomickej návratnosti. Kolaboratívne 
hospodárstvo prináša efektívne systémy financovania (napr. skupinové financovanie). To je dôležitým 
doplnkom k tradičným kanálom zabezpečovania potrebných zdrojov pomocou nových ekonomických 
metód a účinného systému financovania. Podľa pripravovaných projektov je združovanie 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu, EŠIF, Plánu OO a podnikateľského sektoru, spoločne s investíciami 
obyvateľov, v pomere 50/50 k tvorenej hodnote projektov rozvoja regiónu. 

UDRŽATEĽNOSŤ (GARANCIA PLNENIA STANOVENÝCH UKAZOVATEĽOV + VYKRYTIE PREVÁDZKOVÝCH 

A PERSONÁLNYCH NÁKLADOV POČAS CELEJ DOBY UDRŽATEĽNOSTI) 

Udržateľnosť projektu RCOH je postavená na skúsenostiach podnikateľského sektora – zabezpečiť 
primárne splácanie poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektov. Zároveň ekvita nie 
je postavená na majetkovom podiele a zábezpeky, ale na ekvivalentnom počte obyvateľov v SPR, 
UMR. Obyvatelia sú totiž na jednej strane pôvodcami problémov, ktoré je potrebné riešiť (odpady, 
sociálna starostlivosť) a na druhej strane sú spotrebitelia. Teda inak povedané, kým žijeme JEME 
- tvoríme zároveň ODPAD. Činnosť RCOH je založená na financovaní nielen tvrdých investícií, ale 
i mäkkých zručností a poskytovaní sociálnej starostlivosti a vzdelávania. Samosprávny kraj na svoje 
úrovni zabezpečuje financovanie PIATEHO elementu. 

Udržateľnosť je zabezpečená prechodom na obehové hospodárstvo a zároveň plánovanie 
rovnomerného, udržateľného príjmu aktérov RCOH a nie jedno rázového zisku. 

ZDÔVODNENIE EFEKTÍVNOSTI RCOH/SPR V RÁMCI SAMOSPRÁVNEHO KRAJA – Z POHĽADU NÁKLADOV NA 

PREVÁDZKU A PERSONÁLNE OBSADENIE, PRÍPADNE INÉ 

Vychádzajúc zo súčasných skúseností nakladania s finančnými prostriedkami na riešenie problémov 
regiónu (napr. odpady) je očakávaný prínos novo-koncipovaného združenia RCOH na tvorbe 
pridaných hodnôt v rámci nového systému kolaborácie jednotlivých RCOH. Tým bude položený 
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základ komplexného riešenia obehového hospodárstva v samosprávnom kraji a jeho prirodzených 
regiónoch na základe merateľných ukazovateľov. Vtedy sa totiž eliminujú straty z presunu (napr. 
odpadov, stavebných kapacít). V súčasnom období si tieto náklady (najmä podnikateľský sektor) 
zahrňuje do výdavkov. Táto skutočnosť neumožňuje efektívne využiť takéto výdavky ich premenenou 
na investície – dnes stratené investičné príležitosti. 

Preto zámer RCOH je navrhovaný na SPR a UMR v samosprávnom kraji. Impulzom inovatívneho 
prístupu k riešeniu kolaboratívneho obehového hospodárstva sa stala Agenda 2030 – plán obnovy 
pre EU. 

7.5.3 ZÁSOBNÍK PROJEKTOV (FLAGSHIP/INDIKATÍVNE) A ICH ZDROJE 
FINANCOVANIA 

Prikladáme projektový zámer Regionálneho centra obehového hospodárstva SPR Trenčiansko. 
Iniciátorom je Klaster regionálneho rozvoja. Zdroje financovania sú výsledkom participácie tvorby 
rozpočtu – kolaborácia aktérov v regióne. Predpoklad je 50% zdrojov na spolufinancovanie projektov 
rozvoja regiónu zo strany podnikateľských subjektov. 

7.6 ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY – ODPADOVÉ 
HOSPODÁRSTVO, ZÁSOBOVANIA, ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA 
V KONTEXTE OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA 

7.6.1 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

MEDZINÁRODNÉ DOHOVORY 

Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní  
Štokholmský dohovor o perzistentných látkach 

EÚ 

Európska komisia: Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Európsky ekologický dohovor. 
COM(2019)640final. Brusel, 11.12.2019 
Európska komisia: Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu 
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo. Za čistejšiu 
a konkurencieschopnejšiu Európu. COM(2020)98final. Brusel, 11.3.2020 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (v 
pôvodnom aj konsolidovanom znení) 
Schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit ako predmet nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme 
Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 
761/2001 a rozhodnutie Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o environmentálnej značke EÚ 
technické normy radu ISO EN STN 14 000 
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Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov KOM(2008)400 v konečnom znení Verejné obstarávanie pre lepšie životné 
prostredie, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0400&from=EN 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 365, 19. 
12. 2014). 
VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/2010 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery 
o najlepších dostupných technikách (BAT) pre spaľovanie odpadu 
VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1147 z 10. augusta 2018, ktorým sa podľa 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných 
technikách (BAT) pri spracovaní odpadu 
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách 
(BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia 
http://ec.europa.eu/environment/waste/legislation/index.htm 
http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm 
http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o environmentálnej značke EÚ 
Nariadenie (ES) č. 1774/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú 
zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov neurčených pre ľudskú spotrebu 
alebo zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
Nariadenie (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, 
o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) 
č. 1907/2006 

SR 

zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov 
Operačný program Životné prostredie na roky 2007 – 2013, Operačný program Kvalita životného 
prostredia na roky 2014 - 2020 
vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov, v znení neskorších predpisov 
vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, 
v znení neskorších predpisov 
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. 
z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v znení zákona č. 111/2019 Z. z. 
nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie 
odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov 
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
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Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a ochrane znečisťovania životného prostredia a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov  

INOVATÍVNY MODEL QUINTUPLE HELIX: GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE AKO VÝZVA 
A HNACIA SILA PRE INOVÁCIE - THE QUINTUPLE HELIX INNOVATION MODEL: 
GLOBAL WARMING AS A CHALLENGE AND DRIVER FOR INNOVATION 

https://innovation-entrepreneurship.springeropen.com/articles/10.1186/2192-5372-1-2 
Harmonický a udržateľný rozvoj Slovenska spoločného Dunajského regiónu úvod pre panely Za 
odolný, inteligentný, zelený a digitálny Dunajský Makroregión - Harmonious and sustainable 
development of the Danube Region Joint introduction for panels For the Resilient, Smart, Green and 
Digital Danube Macro region 
https://eusdr2020.hr/wp-content/uploads/2020/11/Harmonious-and-sustainable-development-of-the-Danube-
Region-Joint-introduction-for-panels.zip 
Macro-Regional Strategies - Regionálna politika - Európska Únia 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/policy/cooperation/macro-regional-strategies/ 
Národná pozícia k Stratégii EÚ pre dunajský región 
https://www.dunajskastrategia.gov.sk/data/files/1743_narodna-pozicia.pdf 
Aktualizovaná Národná pozícia k Stratégii EÚ pre dunajský región a návrh jej koordinácie 
https://www.dunajskastrategia.gov.sk/data/files/1744_aktualizovana-narodna-pozicia.pdf 
Dunajská stratégia EÚ - EU Strategy for the Danube Region 
https://danube-region.eu/ 
Stanovisko Európskeho hospodárskeho asociálneho výboru – Spotrebitelia v obehovom hospodárstve  
https://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2019.353.01.0011.01.SLK&toc=OJ%3AC%3A2019%3A353%3ATOC 
Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2030  
https://www.economy.gov.sk/uploads/files/wRKb2ncO.pdf 

UZNESENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU Z 15. JÚNA 2017 O EURÓPSKEJ AGENDE 
PRE KOLABORATÍVNE HOSPODÁRSTVO (2017/2003(INI))  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52017IP0271 
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/7a46cc64-bb09-11e8-99ee-01aa75ed71a1 
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/collaborative-economy_sk  
Európsky ekologický dohovor – The European Green Deal 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640 
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU 
HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Európska zelená dohoda 
COM / 2019/640 final 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640 

HODNOTA EKOSYSTÉMOV A ICH SLUŽIEB NA SLOVENSKU 

https://www.enviroportal.sk/clanok/hodnota-ekosystemov-a-ich-sluzieb-na-slovensku 
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Záverečná správa panelu na vysokej úrovni Európskej iniciatívy pre dekarbonizáciu 
https://ec.europa.eu/info/publications/final-report-high-level-panel-european-decarbonisation-pathways-
initiative_sk 

STRATÉGIA EÚ V OBLASTI BIODIVERZITY NA ROK 2030 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-
biodiversity-strategy-2030_sk 

STRATÉGIE EURÓPSKEJ ÚNIE 

https://www.eu2020.gov.sk//europa-2020/ 
http://publications.europa.eu/resource/cellar/8d8026dc-d7d7-4d04-8896-e13ef636ae6b.0023.02/DOC_2 
Európa efektívne využívajúca zdroje – hlavná iniciatíva v rámci stratégie Európa 2020:  
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/ 
Plán na vytvorenie Európy efektívne využívajúcej zdroje:  
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/ 
Stratégia ochrany biodiverzity:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm 
Plán pre prechod k nízkouhlíkovej iniciatíve v roku 2050:  
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm 
Iniciatíva v oblasti surovín:  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/index_sk.htm 
Iniciatívy v oblasti energetiky vrátane plánu do roku 2050:  
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm 

EFEKTÍVNOSŤ VYUŽÍVANIA ZDROJOV A OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO 
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/76/efektivnost-vyuzivania-zdrojov-a-obehove-hospodarstvo 
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OBLASŤ 8 SMART VÝCHOVA A VZDELÁVANIE  
(prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD., Ing. Kamila Borseková, PhD.) 

8.1 IDENTIFIKÁCIA POTRIEB, IMPULZOV A VÝZIEV  

Školy v ich dnešnej podobe vznikli v 19. storočí s cieľom riešiť potreby industriálnej éry. V súčasnej 
dobe však čelíme úplne iným výzvam, čo si vyžaduje aj odlišný prístup v oblasti vzdelávania. Európske 
mestá potrebujú vytvoriť také vzdelávacie prostredie, ktoré umožní väčšiu voľnosť v odbornom 
vzdelávaní aj v oblasti získavania nových zručností. Spolupráca kľúčových aktérov rozvoja z verejného, 
súkromného aj neziskového sektora musí byť integrálnou súčasťou procesu moderného vzdelávania, 
ktoré dokáže reflektovať potreby súčasného sveta.  

OECD načrtlo štyri možné scenáre pre vzdelávacie systémy: 1) status quo – školstvo a vzdelávací 
systém podobné tým z konca 20. storočia; 2) školské systémy budú pretvorené tak, aby sa 
prispôsobili meniacemu sa spoločenskému prostrediu a podmienkam; 3) otvorenie vzdelávacieho 
procesu pre niekoľko paralelných foriem vzdelávania, vrátane online vzdelávania čo vedie 
k postupnému zániku tradičného jednotného vzdelávacieho systému; 4) kríza spôsobená starnutím 
učiteľského povolania, nízkym statusom učiteľského povolania v dôsledku nízkych platov a náročných 
pracovných podmienok bude viesť k zrúteniu systému. 

Charta pre SMART vzdelávanie v inteligentných mestách a regiónoch71 sa nachádza niekde medzi 
scenárom 2 a 3 a poskytuje návod pre mestá a regióny ako formovať budúcnosť vzdelávania. Svet 
okolo nás sa mení a zručnosti, ktoré budú potrebné v budúcnosti sú odlišné od tých, ktoré 
potrebujeme dnes. Úlohou SMART vzdelávania je pripraviť čo najlepšie súčasné a budúce generácie 
na podmienky meniaceho sa sveta.  

SMART vzdelávanie je kľúčovou ingredienciou rozvoja inteligentných miest. Kvalitné základné 
vzdelanie, možnosti kariérneho rastu a tréningu, kvalitné univerzity, infraštruktúra pre online 
vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie a využívanie inovatívnych foriem vzdelávania, to všetko je 
súčasťou definície inteligentné mesto. Inteligentné mestá si uvedomujú potrebu takých vzdelávacích 
programov, ktoré poskytujú moderné znalosti, praktické skúsenosti a prierezové zručnosti.  

Rôzne moderné technológie sa stávajú súčasťou vzdelávania avšak nie vždy dochádza k ich úspešnej 
implementácii vo vzdelávacom procese. Je to spôsobené tým, že išlo prevažne o nástroje zamerané 
na učiteľov navrhnuté tak, aby pracovali v spojení s tradičnými vyučovacími metódami, ktoré celkom 
nereflektujú nastupujúce generácie študentov, ktoré sa rýchlo pohybujú po krivke digitálneho 
prijatia. Rozvoj SMART vzdelávania a vzdelávacích ekosystémov vyžaduje odlišný prístup k využívaniu 
digitálnych technológií vo vzdelávacom procese, a to v zmysle väčšej orientácie na žiaka a spoluprácu 
medzi učiteľom a žiakom.  

SMART vzdelávanie je model učenia, vzdelávania a výchovy prispôsobený novým generáciám žiakov, 
ktoré vyrastajú v digitálnej ére72. V porovnaní s tradičnými modelmi výučby v triedach je SMART 
vzdelávanie interaktívnym, kolaboratívnym a vizuálnym prístupom vzdelávania, ktorý má zvýšiť 

 
71 Charter of Smart Education for Smart Cities and Smart Regions (2017): In: Smart Education in Smart Cities and Smart 
Regions. Dostupné na: https://www.neweducationforum.com/documents/Report-NEF-Brussels2017.pdf. 
72 Republic of Korea, 2012. A Road to the Power of Talented Individuals: SMART Education. Seoul, Ministry of Education, 
Science and Technology and President’s Council on Informatization. 
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zapojenie študentov a umožňuje učiteľom prispôsobiť sa zručnostiam študentov, ich záujmom ako aj 
rôznym potrebám či preferenciám učenia. 

SMART vzdelávanie je založené na piatich pilieroch, alebo princípoch, ktoré tvoria skratku SMART:  

SAMO-vzdelávanie alebo samo-učenie  

MOTIVOVANÉ vzdelávanie  

ADAPTÍVNE vzdelávanie  

ROZMANITÉ vzdelávanie bohaté na zdroje  

TECHNOLÓGIE využívajúce vzdelávanie  

Všeobecným cieľom SMART vzdelávania je nastaviť taký model, aby vzdelanie bolo inkluzíve 
a dosahovalo rovnakú alebo podobnú úroveň kvality pre všetkých. 

Tento cieľ je v súlade s nadradenými stratégiami a politikami na medzinárodnej, európskej, národnej 
aj regionálnej úrovni.  

8.1.1 ANALÝZA NADRADENÝCH STRATÉGIÍ A POLITÍK NA EURÓPSKEJ, 
NÁRODNEJ A REGIONÁLNEJ ÚROVNI, VRÁTANE KRITICKÉHO 
ZHODNOTENIA, POKRÝVAJÚCE SLEDOVANÚ OBLASŤ EXPERTÍZY 

Vzdelávanie a práca s mládežou patrí do kompetencie národných štátov EÚ, pričom vzdelávacie 
systémy naprieč Európou sú odlišné. Zatiaľ neexistuje jednotný rámec pre oblasť SMART vzdelávania, 
a to ani na medzinárodnej či národnej úrovni. V tejto časti identifikujeme strategické dokumenty 
a programy na medzinárodnej a národnej úrovni, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú 
problematiku vzdelávania a dotýkajú sa aj problematiky SMART vzdelávania.  

AGENDA 2030 A CIELE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA: CIEĽ 4: KVALITNÉ VZDELANIE 

Agenda pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 203073, poskytuje spoločný plán pre dosiahnutie mieru 
a prosperity pre ľudí a planétu, a to v súčasnosti aj v budúcnosti. Jej jadrom je 17 cieľov udržateľného 
rozvoja, ktoré sú naliehavou výzvou na spoločný postup všetkých krajín - rozvinutých a rozvíjajúcich 
sa - v globálnom partnerstve74. Ciele udržateľného rozvoja, známe tiež ako globálne ciele, prijali 
všetky členské štáty OSN v roku 2015 ako univerzálnu výzvu na boj proti chudobe, ochranu planéty 
a zabezpečenie toho, aby všetci ľudia mali do roku 2030 mier a prosperitu. Ide o 17 integrovaných 
cieľov, čo znamená, že činnosť v jednej oblasti ovplyvní výsledky v iných, a že rozvoj musí vyvážiť 
sociálnu, hospodársku a environmentálnu udržateľnosť. 

Tieto ciele kladú dôraz na to, že skoncovanie s chudobou a inými nerovnosťami musí ísť ruka v ruke 
so stratégiami, ktoré zlepšujú zdravie a vzdelávanie, znižujú nerovnosť a podporujú hospodársky rast, 
avšak s ohľadom na súčasné globálne výzvy ako je riešenie dopadov zmeny klímy, ochrana našich 
oceánov a lesov a tiež pandémia Covid-19, či iné potenciálne hrozby, ktorým svet bude čeliť.  

Jedným z cieľov udržateľného rozvoja (označovaný aj ako 4. cieľ udržateľného rozvoja) je Zabezpečiť 
inkluzíve a spravodlivo kvalitné vzdelávanie a propagovať príležitosti celoživotného vzdelávania 
pre všetkých. Napriek výraznému pokroku v prístupe k vzdelávaniu v uplynulých rokoch, v roku 2017 
bolo stále 262 miliónov detí a mládeže vo veku 6 až 17 rokov mimo školy a viac ako polovica detí 

 
73 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 
74 https://sdgs.un.org/ 
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a dospievajúcich nespĺňa minimálne kritériá odbornej spôsobilosti v čítaní a matematike. Rýchle 
technologické zmeny predstavujú príležitosti a výzvy, ale vzdelávacie prostredie, kapacity učiteľov 
a kvalita vzdelávania nedržia rovnaké tempo s týmito zmenami. SMART vzdelávanie je vhodný prístup 
ako napĺňať tento cieľ udržateľného rozvoja a zároveň reflektovať globálne zmeny, ktorým čelí 
ľudstvo. 

PROGRAM HORIZON EUROPE (9. RÁMCOVÝ PROGRAM EÚ) 

Horizont Europe (skratke HEU)75 je nový rámcový program EÚ pre výskum a inovácie pre roky 2021-
2028. Aktuálne bol návrh predstavený Európskej Komisii a očakáva sa prijatie tohto návrhu 
v priebehu roku 2020. Nový program sa bude realizovať prostredníctvom troch hlavných pilierov, 
pričom vzdelávanie je dôležitou súčasťou tohto programu, nakoľko Horizon Europe tiež nadväzuje na 
ciele udržateľného rozvoja, vrátanie cieľa 4: 

I. pilier Excelentná veda“ by mal naďalej podporovať projekty hraničného výskumu, ktoré by mali byť 
vymedzené a riadené samotnými výskumnými pracovníkmi prostredníctvom Európskej rady pre 
výskum, štipendiami a finančnými prostriedkami ako aj výmenami výskumných pracovníkov v rámci 
Akcií Marie Skłodowska-Curie a investovania do výskumných infraštruktúr svetovej úrovne.  

II. pilier „Globálne výzvy a európska priemyselná konkurencieschopnosť“ by mal priamo podporovať 
výskum týkajúci sa spoločenských výziev, posilňovať technologické a priemyselné kapacity 
a stanovovať „misie“ na úrovni EÚ s ambicióznymi cieľmi, ktoré sa zaoberajú niektorými z najväčších 
problémov súčasného sveta. Komisia navrhuje šesť nasledovných klastrov: Zdravie, Kultúra, kreativita 
a inkluzívna spoločnosť, Občianska bezpečnosť pre spoločnosť, Digitálne technológie a priemysel, 
Klíma, energia a mobilita, Potraviny, bio-ekonomika, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné 
prostredie. Vzdelávanie sa prelína všetkými klastrami, prioritne v kontexte zlepšenia prístupu ku 
kvalitnému vzdelaniu pre všetkých, tréningu a celoživotného vzdelávania. Osobitná pozornosť je 
venovaná rozvoju nových zručností, ktoré posilňujú konkurencieschopnosť Európy a vedú 
k inováciám. Ako príklad môžeme uviesť digitálnu gramotnosť, a to ako pre mladých tak aj pre 
starých, ktorá bude rozvíjaná ako súčasť Európskej Vzdelávacej Oblasti, ktorá sa stane realitou do 
roku 2025.  

III. pilier „Inovatívna Európa“ by sa mal zameriavať na to, aby sa Európa stala prvoradým hráčom 
v inováciách vytvárajúcich trh prostredníctvom Európskej rady pre inovácie.  

Program Horizon Europe upozorňuje na potrebu reformovať súčasný vzdelávací systém s cieľom 
lepšie predvídať a rozvíjať potrebné zručnosti a kompetencie tak, aby bola pracovná sila vybavená 
vhodnými súbormi zručností. V tejto oblasti budú alokované aj veľké finančné zdroje, a to jednak 
v programe Horizon Europe ale aj Erasmus+ či iných menších grantových schémach. Zo smerovania 
programu Horizon Europe a zamerania výziev je zrejmé, že SMART vzdelávanie je horúcou témou 
a má veľkú podporu na úrovni EÚ, vrátane tej finančnej.  

Strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a tréningu (ET2020) 

ET2020 je strategický rámec76, ktorý poskytuje príležitosti na budovanie dobrých príkladov praxe 
v oblasti vzdelávania, a tiež podporuje a propaguje vzdelávacie reformy na národných aj regionálnych 
úrovniach. Tento strategický rámec je založený na princípe celoživotného vzdelávania. Zameriava sa 

 
75 https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en 
76 https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_en 
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preto na vzdelávanie od raného detstva, cez odborné a vysokoškolské vzdelávanie, až po vzdelávanie 
dospelých. Tento strategický rámec je navrhnutý tak, aby pokrýval vzdelávanie vo všetkých 
kontextoch: formálnom, neformálnom a informálnom.  

ET 2020 SLEDUJE TIETO ŠTYRI SPOLOČNÉ CIELE EÚ: 

• Realizovať celoživotné vzdelávanie a mobilitu. 
• Zlepšiť kvalitu a efektívnosť vzdelávania a odbornej prípravy. 
• Podporovať spravodlivosť, sociálnu súdržnosť a aktívne občianstvo. 
• Zvýšiť tvorivosť a inováciu, vrátane vzdelávania k podnikaniu, na všetkých úrovniach 

vzdelávania a odbornej prípravy. 

Tento rámec sa implementuje prostredníctvom rôznych nástrojov a schém, ktoré zahŕňajú: 
• • Pracovné skupiny zložené z odborníkov nominovaných členskými štátmi a kľúčovými 

zainteresovanými subjektmi; 

• Aktivity vzájomného učenia, organizované rôznymi členskými štátmi, s cieľom predstaviť 
existujúce osvedčené postupy na vnútroštátnej úrovni, alebo s cieľom preskúmať 
konkrétny problém v oblasti vzdelávania s ostatnými členskými štátmi; 

• Vzájomné hodnotenia zahŕňajú skupinu členských štátov, ktoré poskytujú usmernenie 
inému členskému štátu v súvislosti s konkrétnou národnou výzvou v oblasti vzdelávania; 

• Partnerské poradenstvo, ktoré spája skúsených odborníkov z malého počtu 
vnútroštátnych správnych orgánov, aby poskytli poradenstvo (na žiadosť členského 
štátu) pri navrhovaní alebo vykonávaní politiky ako reakciu na konkrétnu národnú výzvu; 

• Ročné správy o vzdelávaní a odbornej príprave informujú o pokroku členských štátov pri 
dosahovaní cieľov a referenčných hodnôt ET 2020. Táto analýza prispieva k hodnoteniu 
širšieho sociálno-ekonomického pokroku členských štátov; 

• Spoločné referenčné nástroje a prístupy, ktoré sa vytvorili ako výsledok práce 
pracovných skupín alebo v rámci aktivít vzájomného učenia sa; 

• Konzultačné a kooperačné činnosti so zúčastnenými stranami, vrátane občianskej 
spoločnosti a organizácií obchodných a sociálnych partnerov, ako sú Európsky samit 
o vzdelávaní a Fórum pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež; 

• Financovanie aktivít na podporu politiky a inovačných projektov prostredníctvom 
programu Erasmus +.  

ERASMUS+  

Erasmus + je program EÚ na podporu vzdelávania a odbornej prípravy mládeže v Európe77. Rozpočet 
tohto programu vo výške 14,7 miliardy EUR poskytol do roku 2020 viac ako 4 miliónom Európanov 
príležitosti na štúdium, odbornú prípravu a získanie skúseností v zahraničí. Program Erasmus+ bude 
pokračovať aj v ďalšom rozpočtovom období v rokoch 2021-2027, pričom sa uvažuje ešte o vyššom 
rozpočte ako v predchádzajúcom období. Program ponúka okrem príležitosti pre študentov, aj 
príležitosti pre širokú škálu jednotlivcov a organizácií, vrátane univerzít, všetkých druhov škôl, 
výskumných organizácií či podnikov alebo neziskových organizácií v oblasti vzdelávania.  

Erasmus + sa tiež zameriava na podporu trvalo udržateľného rozvoja svojich partnerov v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania a prispieva k dosahovaniu cieľov stratégie EÚ pre mládež. Medzi 
konkrétne problémy, ktoré program rieši v ešte aktuálnom programovom období, patria: 

• Zníženie nezamestnanosti, najmä medzi mladými ľuďmi. 

 
77 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en 
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• Podpora vzdelávania dospelých, najmä pokiaľ ide o nové zručnosti a kompetencie, ktoré si 
vyžaduje trh práce. 

• Podpora inovácií, spolupráce a reforiem v oblasti vzdelávania. 
• Zníženie predčasného ukončenia školskej dochádzky 
• Podpora spolupráce a mobility s partnerskými krajinami EÚ a v rámci EÚ.  

Výsledky programu Erasmus+ sú k dispozícii v správach a prehľadoch štatistík, ako aj prostredníctvom 
platformy projektov Erasmus+, ktorá obsahuje väčšinu iniciatív financovaných programom, a tiež 
výber dobrých príkladov praxe.  

RIS3 - STRATÉGIA VÝSKUMU A INOVÁCIÍ PRE INTELIGENTNÚ ŠPECIALIZÁCIU SR 

Inteligentná špecializácia je koncepcia inovačnej politiky78, ktorej cieľom je podporiť národné alebo 
regionálne inovácie, prispieť k rastu a prosperite tým, že štátom alebo regiónom pomôže a umožní 
sústrediť sa na svoje silné stránky. Inteligentná špecializácia je založená na partnerstvách medzi 
podnikmi, verejnými subjektmi a znalostnými inštitúciami. 

Členské štáty Európskej únie boli zaviazané a mali povinnosť vypracovať Stratégiu inteligentnej 
špecializácie, ako východiskový dokument podmieňujúci splnenie ex-ante kondicionalít pre Viacročný 
finančný rámec 2014 -2020. Stratégie inteligentnej špecializácie členských štátov Európskej únie 
prispievajú k plneniu cieľov stratégie Európa 2020 inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu 
posilnením regionálneho a vnútroštátneho potenciálu EÚ v oblasti výskumu a inovácií. Národná 
stratégia Slovenskej Republiky definuje aj opatrenia pre splnenie cieľov Národného programu 
reforiem a špecifických odporúčaní Rady pre SR. Jej vypracovanie a akceptácia Európskou komisiou 
bola podmienkou k uzavretiu Partnerskej dohody medzi SR a Európskou Komisiou pre obdobie 
2014 – 2020. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR 
vypracovali a na rokovanie vlády SR predložili dokument Poznatkami k prosperite – Stratégia 
výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky. Vízia pre SR je definovaná 
nasledovne: Podnecovať štrukturálnu zmenu slovenskej ekonomiky smerom k rastu založenému na 
zvyšovaní inovačnej schopnosti a excelentnosti vo VaI s cieľom podporovať udržateľný rast príjmov, 
zamestnanosti a kvality života“. 

Vízia je napĺňaná prostredníctvom štyroch strategických cieľov, pričom jeden z nich sa dotýka aj 
vzdelávania:  

Strategický cieľ 4: Zlepšiť kvalitu ľudských zdrojov pre inovatívne Slovensko. 

Z dlhodobého hľadiska nie je možné udržať ekonomický rast ani zamestnanosť bez kvalitnej 
pracovnej sily. Zmena štruktúry a orientácie škôl je základnou podmienkou pre dosahovanie 
dlhodobej konkurencieschopnosti. Potrebu absolventov je nevyhnutné previazať na potreby 
pracovného trhu v korelácii s demografickým vývojom. Čiastkové ciele pre dosiahnutie strategického 
cieľa sú: 

a) Zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných a vysokých škôl.  

Reforma vzdelávacieho systému od základných škôl tak, aby zodpovedala potrebám trhu a bola 
zabezpečená flexibilita zamestnancov. Posun v rebríčku PISA.  

 
78 Pre viac info: https://www.vicepremier.gov.sk/wp-content/uploads/2018/10/SK.pdf  
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b) Zlepšiť prepojenie vzdelávacieho systému s praxou. 

Vzdelávací systém v súčasnosti nereflektuje v dostatočnej miere potreby praxe. Je preto potrebné, 
aby sa školy v spolupráci s podnikmi podieľali na príprave vzdelávacích programov a umožnili 
vzájomné prepájanie a využívanie kapacít, či už na úrovni stredných alebo vysokých škôl. Je potrebné 
motivovať podniky, aby sa spolupodieľali na výchove svojich budúcich zamestnancov. 

c) Celoživotné vzdelávanie.  

Meniaca sa spoločnosť a dynamika trhu práce si vyžaduje vzdelaných ľudí vo všetkých vekových 
kategóriách. Preto je potrebné zlepšiť prístup obyvateľstva ku všetkým formám vzdelávania 
(formálnemu, neformálnemu a informálnemu) počas celého života, čím bude každému umožnené 
doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, rekvalifikovať sa, alebo uspokojiť svoje záujmy, pri 
udržaní si svojich znalostí a poznatkov. Zámerom je vypracovať systém uznávania výsledkov 
neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. 

V súčasnosti prebieha revízia RIS3 a formulovanie novej vízie a strategických cieľov pre roky 2021-
2027 ako aj príprava na programové obdobie 2021-2027 a s ním súvisiace čerpanie eurofondov. To 
by malo prebiehať prostredníctvom Integrovaných územných stratégií na úrovni krajov.  

Zástupcovia územných samospráv majú do 31.12.2020 pripraviť zoznam svojich priorít a potrieb vo 
forme špecifického nástroja, tzv. Integrovaných územných stratégií. Ide o široké spektrum aktivít – od 
sociálnej ekonomiky, školstva, životného prostredia, kultúry až po podporu marginalizovaných 
rómskych komunít. 

MODERNÉ A ÚSPEŠNÉ SLOVENSKO 

Vízia Moderné a úspešné Slovensko je strategický dokument, z ktorého sa vytvorí plán obnovy79. Na 
dokumente pracovali odborníci z desiatok oblastí a vytvorili zásobník reforiem pre osem oblastí: 
Fiškálne reformy, Zelená ekonomika, Trh práce a sociálna udržateľnosť, Vzdelávanie, Veda, výskum 
a inovácie, Zdravie, Verejné inštitúcie a regulácie, Digitalizácia.  

V oblasti vzdelávania reflektuje tento strategický dokument nasledujúce oblasti, resp. problémy:  
• V oblasti predškolského vzdelávania a výchovy nízku zaškolenosť detí v predškolskom veku (4-

6 rokov), konkrétne 82% oproti 95% v EÚ; veľmi nízku zaškolenosť detí v hmotnej núdzi 
a z marginalizovaných rómskych komunít; nedostatočné kapacity MŠ.  

• V oblasti základného vzdelávania nedostatočnú kvalitu vzdelávania; nedostatočnú inklúziu 
a rovnosť príležitostí vo vzdelávaní detí; zastaraný spôsob vyučovania; slabú motiváciu 
a podporu učiteľov. 

• V oblasti celoživotného vzdelávania vplyv automatizácie na pracovné miesta; nízky podiel 
vzdelávania dospelých (trikrát nižší ako je priemer EÚ). 

• V oblasti vysokého školstva nízku kvalitu VŠ, ktorá sa prejavuje v medzinárodných 
hodnoteniach; nedostatoční medzinárodnú spoluprácu a spoluprácu so súkromným 
sektorom; komplikovanú štruktúru riadenia.  

V oblasti vzdelávania navrhuje tieto konkrétne riešenia:  
• V oblasti predškolského vzdelávania a výchovy dofinancovanie podporného personálu na 

zvládnutie povinnej predškolskej dochádzky a nové kapacity v škôlkach.  

 
79 https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/ine-strategicke-materialy/ 
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• V oblasti základného vzdelávania otvorenie trhu s učebnicami, právny nárok škôl na podporné 
inkluzívne tímy, zmena kurikula a jeho pilotné testovanie, skokový rast platov učiteľov, 
optimalizáciu siete škôl a komplexnú obnova budov a vybavenia . 

• V oblasti celoživotného vzdelávania zavedenie individuálnych vzdelávacích účtov – poukazov 
na kurzy podľa vlastného výberu, uznávanie kvalifikácií získaných v práci ako rovnocenných 
k formálnemu vzdelávaniu, posilnenie vzdelávania v pracovnom prostredí. 

• V oblasti vysokého školstva novú štruktúru riadenia vysokých škôl, internacionalizáciu 
univerzít, zlučovanie vysokých škôl. 

Tento dokument bol zverejnený 5. októbra 2020, kedy sa začalo jeho verejné pripomienkovanie. 
Môžeme však konštatovať, že reformný plán pre oblasť vzdelávania navrhnutý v tomto strategickom 
dokumente je v súlade s princípmi SMART vzdelávania a jednotlivé návrhy riešení priamo podporujú 
implementáciu SMART vzdelávania.  

Je ním predovšetkým navrhovaná kurikulárna reforma, ktorá sa zameria na zmenu obsahu a formy 
vzdelávania smerom k získavaniu zručností využiteľných v živote (čitateľská gramotnosť, kritické 
myslenie, digitálne zručnosti, podnikateľské zručnosti atď.), posilnenie STEAM vzdelávania a odklon 
od memorovania encyklopedických vedomostí (Moderné a úspešné Slovensko, s. 60). Tento 
dokument slúžil ako východisko pre tvorbu plánu obnovy.  

PLÁN OBNOVY 

Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID - 
19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť 
dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ. Slovensko si v Pláne obnovy stanovila päť prioritných oblastí, 
a to: kvalitné vzdelávanie (892 mil. eur), efektívna verejná správa a digitalizácia (1 110 mil. eur), veda, 
výskum, inovácie (739 mil. eur), zelená ekonomika (2 301 mil. eur), a lepšie zdravie (1 533 mil. eur). 
Prioritná oblasť Kvalitné vzdelanie je zameraná na zlepšenie výsledkov vzdelávania vďaka kurikulárnej 
reforme a lepšej príprave učiteľov, čo pomôže reštartovať a zrýchliť ekonomický rast a konvergenciu 
Slovenska k priemeru EÚ. Zvýšenie kvality slovenských žiakov a študentov nad úroveň priemeru krajín 
OECD by mohlo dlhodobo zvýšiť ročný ekonomický rast o 0,5%. Posilnenie inklúzie sociálne 
a zdravotne znevýhodnených detí vo vzdelávaní výrazne prispeje k ich úspešnému začleneniu 
do spoločnosti a na trh práce. Každá z priorít plánu obnovy sa skladá z tematických komponentov. 
Tieto v sebe zahŕňajú reformy a investície, pre ktoré sú stanovené tzv. míľniky a ciele. V oblasti 
vzdelávania sa v pláne obnovy nachádzajú 3 kľúčové komponenty: 

1. Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania 

2. Vzdelávanie pre 21. storočie 

3. Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl 

Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania je zameraná na reformy v týchto oblastiach:  

• Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti 
od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných 
poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.  

• Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie 
modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní, vrátane systému ich 
financovania. 
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• Reforma systému poradenstva a prevencie a zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti 
podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov.  

• Implementácia nástrojov na prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky a úprava 
F-odborov. 

• Podpora desegregácie škôl 
• Kompenzačné opatrenia na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov 

základných a stredných škôl.  

Investície budú smerované aj do debarierizácie školských budov na všetkých úrovniach vzdelávacieho 
systému. 

Vzdelávanie pre 21. storočie je smerované do aktivít, ktorých cieľom je poskytnúť žiakom vzdelanie, 
ktoré je prispôsobené potrebám súčasnej spoločnosti, zvýšiť gramotnosť žiakov a zručnosti potrebné 
pre život v globálnej a nízkouhlíkovej digitálnej ekonomike a spoločnosti. Rastúci dopyt po 
špecifických zručnostiach a slabé výsledky žiakov si vyžadujú reformu vzdelávania. Učebné osnovy, 
obsah a metódy vzdelávania je potrebné prispôsobiť novým požiadavkám globálnych digitálnych 
ekonomík a spoločenským zmenám, ktoré sú s nimi spojené. Predpokladmi na uskutočnenie zmien 
vo výučbe sú kvalitne pripravení učitelia a dostačujúca školská a digitálna infraštruktúra. Všeobecným 
cieľom je preto vyššia kvalita vzdelávacieho procesu, ktorý sa odrazí v zlepšení výsledkov žiakov, 
najmä v kľúčových oblastiach ako je gramotnosť, kritické myslenie a digitálne zručnosti. V rámci tohto 
komponentu sú plánované dve hlavné reformy, a to reforma obsahu a formy vzdelávania - 
kurikulárna a učebnicová reforma a tiež príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby – 
zmena vysokoškolskej prípravy učiteľov a posilnenie profesijného rozvoja učiteľov. Investície budú 
smerované do digitalizácie v školách a dobudovanie školskej infraštruktúry.  

Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl sa zameriava na podporu diverzifikácie, profilácie, 
inklúzie a spolupráce so zahraničím, verejným a súkromným sektorom za súčasného zachovania 
akademických práv a slobôd, vďaka čomu vysoké školy prispejú k posilneniu kvality ľudského 
kapitálu, sociálnej inklúzii, inovačnému potenciálu Slovenska, vyššej konkurencieschopnosti 
ekonomiky, k ekonomickému rastu a udržateľným pracovným miestam. Opatrenia tak reagujú 
na dlhodobé odporúčania apelujúce na skvalitnenie vzdelávania, vedeckej výkonnosti a podporu 
konkurencieschopnosti ekonomiky cez spoluprácu vysokých škôl s podnikmi. Dlhodobým cieľom je, 
aby sa aspoň jedna slovenská vysoká škola umiestnila medzi TOP500 vysokými školami sveta 
v renomovaných akademických rebríčkoch a ďalšie vysoké školy sa pravidelne umiestňovali 
v TOP1000. Reformy budú orientované na zmenu financovania vysokých škôl vrátane zavedenia 
výkonnostných zmlúv, zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu, nový prístup 
k akreditácii vysokoškolského vzdelávania, reformu riadenia vysokých škôl, koncentrácia 
excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít. Investičná podpora bude smerovať k strategickému 
rozvoju vysokých škôl80. 

Všetky uvedené komponenty v rámci Plánu obnovy sú plne v súlade s konceptom SMART vzdelávania 
a ponúkajú viaceré možnosti, vrátane finančných, pre implementáciu SMART vzdelávania v meste 
Trenčín.  

 
80 https://www.planobnovy.sk/kompletny-plan-obnovy/kvalitne-vzdelavanie/ 
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PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY SR NA ROKY 2020-2024  

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020-2024 sa venuje aj oblasti vzdelávania a výchovy, a to 
nasledovne:  

OBLASŤ VZDELÁVANIE A STAROSTLIVOSŤ V RANOM DETSTVE  

Vláda SR81 považuje ranú starostlivosť a predprimárne vzdelávanie za kľúčový faktor naštartovania 
úspešnej životnej dráhy každého jednotlivca v spoločnosti, založenej na celoživotnom učení sa a na 
rovnosti príležitostí participovať na živote v demokratickej spoločnosti. Vláda sa zaväzuje zabezpečiť 
širokú prístupnosť k ranej starostlivosti a predprimárnemu vzdelávaniu podľa potrieb detí, rodičov 
a komunít, v ktorých žijú. Vláda SR plánuje presadiť čo najväčšie využívanie eurofondov, vrátane 
alternatívnych zdrojov financovania s cieľom vybudovania dodatočných kapacít materských škôl, 
s cieľom postupného zavádzania nárokovateľnosti miesta v materskej škole. Zároveň vytvorí 
predpoklady na zjednodušenie ich zriaďovania aj v priestoroch základných škôl, u zamestnávateľov 
a ďalších zriaďovateľov a primerané legislatívne podmienky pre všetky typy materských škôl a iných 
zariadení starostlivosti pre deti v predškolskom veku, s cieľom reagovať na nedostatočné kapacity 
a dosiahnuť vyššiu zaškolenosť detí v predškolskom veku.  

OBLASŤ ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLSTVO  

Dnes sú školy konfrontované s potrebami a požiadavkami rodičov, univerzít, zamestnávateľov, čo 
vytvára tlak na rozširovanie obsahu vzdelávania. Výsledkom je, že žiakom chýba dostatok času na 
zvládnutie kľúčových kompetencií a na rozvoj iných oblastí a súvislostí života. Preto je čas posunúť sa 
od zvyšovania množstva vyučovacích hodín ku kvalitnému vzdelávaciemu času, aby mali žiaci 
a študenti dostatočný priestor na hlbšie porozumenie obsahu vzdelávania. Vláda SR sa zaväzuje prijať 
opatrenia na skvalitnenie podmienok vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách, otvorí 
diskusiu o zvyšovaní kvality škôl spojenú s vyhodnocovaním efektívnosti vynaložených prostriedkov 
na vzdelávanie.  

Vláda SR deklaruje, že podporí transparentné a otvorené formy moderného manažmentu škôl 
s efektívnym a jasným rozdelením kompetencií, zodpovednosti a zdravým pracovným prostredím pre 
učiteľov. Podporí nástroje na odmeňovanie učiteľov aj cez pohyblivú zložku s cieľom finančne 
motivovať aktívnych učiteľov.  

Vláda SR deklaruje, že podporí otvorenie trhu s učebnicami, zabezpečí chýbajúce učebnice, podporí 
tvorbu kvalitných učebníc a učebných zdrojov, ako aj ich bezplatných elektronických verzií, umožní 
využívanie digitálnych vzdelávacích systémov a materiálov v školách. Jej ambíciou je umožniť školám 
nakupovať učebnice podľa vlastného výberu so zabezpečením príslušných finančných prostriedkov. 
Vláda ďalej podporí aktivity škôl v spolupráci so zamestnávateľmi a vysokými školami s cieľom 
identifikovať talenty, podporiť ich rozvoj a zabezpečiť, aby mali možnosť zostať na Slovensku po 
ukončení štúdia. 

Napriek tomu, že to v programovom vyhlásení nie je explicitne povedané, spomínané opatrenia 
korešpondujú s princípmi SMART vzdelávania a programové vyhlásenie vlády vytvára priestor 
a deklaruje vytvorenie podmienok potrebných na jeho uplatňovanie.  

 
81 http://www.culture.gov.sk/programove-vyhlasenie-vlady-180.html 
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ĎALŠIE VZDELÁVANIE  

V kontexte spoločenských aj technologických zmien, ktoré vedú k zásadným zmenám na pracovnom 
trhu, považuje Vláda SR ďalšie vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania za nástroj, ktorý 
zmierni dopady týchto zmien na životy pracujúcich ľudí. Na Slovensku nie je systém ďalšieho 
vzdelávania dostatočne funkčný, a preto je potrebné ho nanovo definovať. Cieľom Vlády SR podľa 
PVV SR na roky 2020-2024 bude vytvoriť a podporovať systém, ktorý zníži riziko nezamestnanosti pre 
zamestnaných, uľahčí im nielen prípadnú zmenu zamestnania, ale aj povolania, ktorý bude reagovať 
na požiadavky zamestnávateľov a ktorý umožní vstup na trh práce aj rizikovým skupinám. Vláda SR 
deklaruje, že bude podporovať vytvorenie systému ďalšieho vzdelávania a vytvorí priestor pre 
intenzívnejšie zapojenie sa súčasných poskytovateľov formálneho a neformálneho vzdelávania, 
najmä stredných odborných škôl, vysokých škôl a neziskových organizácií, do vytvorenia širšej ponuky 
celoživotného vzdelávania. Medzi hlavné kritériá pri budovaní konceptu celoživotného vzdelávania 
budú patriť kvalita, uplatniteľnosť a dostupnosť. Ďalšie vzdelávanie, resp. celoživotné vzdelávanie 
predstavuje dôležitý indikátor sociálneho a ľudského kapitálu, ktorý tvorí jeden zo základných pilierov 
inteligentného mesta. Ďalšie vzdelávanie alebo celoživotné vzdelávanie je jedným z hlavných pilierov 
SMART vzdelávania.  

ŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY  

Štátny (celonárodný) vzdelávací program82 je najvyšším programovým projektom vzdelávania, ktorý 
zahŕňa rámcový model absolventa, rámcový učebný plán a rámcové učebné osnovy. Vymedzuje 
všeobecné ciele škôl ako kľúčové kompetencie vo vyváženom rozvoji osobnosti žiakov a rámcovým 
obsahom vzdelania. Štátne vzdelávacie programy sú východiskom a záväzným dokumentom pre 
vytvorenie individuálneho školského vzdelávacieho programu školy, kde sa zohľadňujú špecifické 
regionálne podmienky a potreby jednotlivých škôl.  

Štátny vzdelávací program stanovuje povinné vyučovacie predmety, ktoré sú začlenené do 
jednotlivých vzdelávacích oblastí. V rámci školského vzdelávacieho programu si každá škola môže 
zvoliť vlastný obsah vzdelávania – výber z ponuky odporúčaných voliteľných predmetov, 
prehlbovanie obsahu „klasických“ predmetov alebo zvoliť vlastný vyučovací predmet.  

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je, aby žiaci nadobudli:  
• primerane veku rozvinuté kľúčové kompetencie, zmysluplné základné vedomosti a znalosti 

a vypestovaný základ záujmu o celoživotné učenie sa;  
• jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva;  
• záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti.  

Takto koncipovanú definíciu cieľov možno považovať za kompatibilnú s princípmi SMART vzdelávania 
aj keď sa tejto oblasti explicitne nevenuje. Môžeme predpokladať, že princípy SMART vzdelávania sa 
čoskoro premietnu aj do školských vzdelávacích programov, pričom sa budú opierať o rovnaké 
strategické dokumenty na medzinárodnej úrovni ako aj táto stratégia.  

Mesto Trenčín bude prostredníctvom stratégie v oblasti SMART vzdelávania pripravené reflektovať 
najvýznamnejšie medzinárodné strategické dokumenty v oblasti vzdelávania ale tiež programové 
vyhlásenie vlády SR. Takmer s istotou možno očakávať, že sa SMART vzdelávaniu a jeho princípom 
bude venovať aj Ministerstvo školstva a iné príslušné orgány na národnej úrovni. Opatrenia a aktivity, 

 
82 https://www.minedu.sk/8387-sk/statne-vzdelavacie-programy/ 
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ktoré mesto Trenčín rozbehne na základe tejto stratégie určite zúročí v budúcnosti prostredníctvom 
vzdelaných ľudí prípravných adaptovať sa na rýchlo sa meniace podmienky na trhu práce.  

Platná legislatíva  

Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na 
vyššie územné celky v znení neskorších predpisov  

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

Zákon číslo 282/2008 o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Štátne, rezortné a im podriadené organizácie  
• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk  
• Ministerstvo financií Slovenskej republiky, www.finance.gov.sk  
• Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Trenčín – odbor školstva, 

www.minv.sk  

PHSR TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 2013-2023 

Prioritou Stratégie Európa 2020, v súlade s ktorou sa tvorilo PHSR TSK83, je dosiahnutie rastu, ktorý je 
inteligentný, teda založený na inováciách, modernizácii a podpore výskumu a vývoja, ktorý vplýva na 
štatistiky rozvinutosti európskych regiónov. To je možné len za predpokladov rozvinutého 
a kvalitného školstva na úrovni stredného školstva a následných kompetencií v oblasti vyššieho 
vzdelania. Užšie prepojenie školstva s praxou je nevyhnutnosťou. 

• Vzdelávanie –prispôsobenie svojich zručností súčasným požiadavkám trhu práce. 
• Výskum a inovácie–tvorba nových dynamickejších produktov a služieb. 
• Digitálna spoločnosť–väčšie prepojenie digitálnych technológií a zvyšovanie digitálnej 

gramotnosti obyvateľstva. 

Vízia TSK je definovaná nasledovne: 
• Vytvorenie podmienok pre hospodársky rozvoj a zvyšovanie kvality života obyvateľov kraja.  
• Na ňu nadväzuje globálny cieľ  
• Vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie inovačnej výkonnosti regiónu v rámci európskeho 

priestoru. 

Stratégia na dosiahnutie globálneho cieľa programu vychádza z poznania komplexných potrieb kraja 
pre zabezpečenie kvality života obyvateľov kraja. Stratégia vychádza z predpokladu, že príslušné 
orgány verejnej správy na národnej a lokálnej úrovni zabezpečia koordinovaný prístup pri realizácii 
intervencií na území kraja, ktorého predpokladom je vzájomná spolupráca a informovanosť 
kľúčových aktérov jeho rozvoja. Špecifická pozornosť bude venovaná koordinácii intervencií 
spolufinancovaných zo zdrojov európskych fondov smerujúcich do územia Trenčianskeho 
samosprávneho kraja cez schválené operačné programy. Účelom programu je identifikovať slabé 

 
83 https://www.tsk.sk/regionalny-rozvoj/strategicke-dokumenty/program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-na-roky-
2013-2023/program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-na-obdobie-2013-2023.html?page_id=250765 
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stránky, riziká a vyplývajúce problémy a určiť faktory rozvoja a navrhnúť spôsoby riešenia, ktoré sú 
v kompetencii aktérov a môžu byť založené na princípe partnerstva.  

K základným predpokladom realizácie stratégie patrí:  
• Integrovaný prístup funkčných území.  
• Posilnenie kompetencií samosprávy v rámci koordinácie PHSR jednotlivých samospráv 

nachádzajúcich sa na území kraja. 
• Inteligentná špecializácia hospodárstva. 
• Dostatočné financovanie prenesených kompetencií štátnej správy na samosprávu zo štátneho 

rozpočtu.  

Strategické ciele PHSR TSK pre roky 2013-2023 sú formulované nasledovne:  
• Rozvoj ľudských zdrojov a zvýšenie ich adaptability na vytváranie nových pracovných miest 

v odvetviach s vyššou pridanou hodnotou 
• Zvýšenie efektivity poľnohospodárstva a kvality vo vidieckych oblastiach 
• Rozvoj nových ekologických služieb v MSP 

Na strategické ciele nadväzuje 7 prioritných oblastí:  
• KONKURENCIESCHOPNOSŤ, ROZVOJ INOVÁCIÍ A PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE 
• ROZVOJ UDRŽATEĽNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
• ĽUDSKÉ ZDROJE 
• KVALITA VEREJNÝCH SLUŽIEB 
• ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE 
• ROZVOJ VIDIEKA 
• NADNÁRODNÁ A CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA 

Prioritná oblasť 3 Ľudské zdroje sa venuje vzdelávaniu cez Opatrenie 3.1 Podpore celoživotného 
vzdelávania a tvorbe udržateľných pracovných miest. Aktivita 3.1.2 Podpora celoživotného 
vzdelávania je zameraná na zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky 
vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, 
zručností a spôsobilostí pracovnej sily, a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom 
usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií. Súčasťou aktivity 
sú opatrenia na zvýšenie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania, s dôrazom na rozvoj 
kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie. Osobitná pozornosť je venovaná 
zvyšovaniu digitálnej gramotnosti a využívaniu moderných foriem vzdelávania (vrátane dištančnej 
formy vzdelávania prostredníctvom on-line aplikácií). Súčasťou je podpora rôznych foriem spolupráce 
medzi zamestnávateľmi a vzdelávacími inštitúciami, ktoré majú zabezpečiť prepojenie vzdelávania 
s trhom práce, umožniť jeho flexibilitu a celkove uľahčiť absolventom rôznych foriem vzdelávacích 
aktivít prístup na pracovný trh. Takto definovanú aktivitu môžeme zaradiť do kategórie SMART 
vzdelávania.  

Prioritná oblasť 4. sa venuje osobitne problematike vzdelávania, a to prostredníctvom Opatrenia 4.2 
Rozvoj školstva. Opatrenie je zamerané na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, 
primárne, stredné a celoživotné vzdelávanie). Hlavným cieľom je vytvoriť podmienky pre kvalitné 
vzdelávanie a zlepšenie prístupu ku vzdelávaniu, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva 
v Trenčianskom kraji. Jedným z cieľov stratégie je aj zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania (t.j. práva 
každého dieťaťa na kvalitné vzdelanie s kladením dôrazu na búranie bariér v školstve, ktoré 
znemožňujú rovnocenný prístup ku vzdelávaniu a k automatickému právu dieťaťa navštevovať bežnú 
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materskú, základnú a strednú školu, vzdelávanie všetkých detí/žiakov spolu). Prioritnou úlohou je 
zabezpečiť rovnaké príležitosti pre všetky deti a pre všetkých žiakov (zdravotne a sociálne 
znevýhodnených) pre získanie efektívnych vzdelávacích služieb, potrebných doplňujúcich pomôcok 
a podporných služieb v triedach veku primeraných, s cieľom pripraviť deti a žiakov na produktívny 
život ako plnoprávnych členov spoločnosti. Takto definované opatrenie je v súlade s Agendou 2030 
a s cieľom udržateľného rozvoja č. 4 Kvalita vzdelania.  

PHSR TSK 2013-2023 plánuje také aktivity, ktoré môžu významne napomôcť k implementácii SMART 
vzdelávania v meste Trenčín, pričom ide o tieto aktivity:  

AKTIVITA 4.2.1 SKVALITNENIE PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA 

Cieľom je sprístupnenie služieb infraštruktúry materských škôl a zabezpečenie kvalitného 
predprimárneho vzdelania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky. Podporovaná 
by mala byť realizácia aktivít na zlepšenie prostredia, v ktorom sa realizuje vzdelávanie – 
rekonštrukcie materských škôl, modernizácia vybavenia a pod. 

AKTIVITA 4.2.2 SKVALITNENIE PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA 

Cieľom je zlepšenie podmienok vzdelávania rekonštrukciou existujúcich budov ZŠ, budovaním 
a rekonštrukciou odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické 
a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre 
rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Obzvlášť túto aktivitu 
považujeme za dôležitú v kontexte implementácie SMART vzdelávania, ktoré si vyžaduje aj určitú 
modernizáciu vzdelávacích priestorov ako aj využívanie moderných IKT.  

AKTIVITA 4.2.3 PODPORA ATRAKTÍVNOSTI ODBORNÉHO VZDELÁVANIA 

Cieľom je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenia 
kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce podporou materiálno-
technického vybavenia a zlepšením priestorových podmienok stredných odborných škôl, stredísk 
praktického vyučovania, školských hospodárstiev a stredísk odbornej praxe so zreteľom na rozvoj 
siete centier odborného vzdelávania a prípravy. Realizované aktivity budú uplatňovať prvky 
inkluzívneho vzdelávania (PHSR TSK 2013-2023).  

REGIONÁLNA INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA TRENČIANSKY KRAJ 2014-2020 

Integrované územné stratégie boli plánovacím nástrojom pre aplikáciu integrovaného prístupu, ktorý 
sa uplatňuje pri realizácii IROP v programovom období 2014 – 2020. V podmienkach SR sa 
integrované územné investície budú realizovať na základe tzv. regionálnych integrovaných územných 
stratégií (ďalej aj „RIÚS“), ktoré vychádzajú z programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
VÚC, programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja miest a obcí, regionálnych, sektorových 
koncepčných a ďalších relevantných strategických dokumentov. RIÚS je záväzným strategickým 
dokumentom implementácie IROP v danom regióne definujúcim konkrétne plánované opatrenia, 
ktoré budú východiskom pre žiadosti o podporu, s dôrazom na integrovaný prístup pre rozvoj 
územia. 

Súčasťou RIÚS je integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja (IÚS UMR), ktorá sa 
bude realizovať v rámci mestských funkčných oblastí. Na príprave RIÚS TSK (vrátane IÚS UMR) sa 
podieľal Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s krajským mestom Trenčín. Dokument RIÚS TSK 
(vrátane IÚS UMR) je zverejnený na tomto linku:https://www.tsk.sk/sprostredkovatelsky-
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organ/sprostredkovatelsky-organ-pre-irop-2014-2020/ 
regionalna-integrovana-uzemna-strategia rius.html?page_id=157130 

RIÚS TSK 2014-2020 sa venuje aj oblasti školstva, a to v analytickej časti Oblasti verejných služieb, 
konkrétne oblasť 3.3.Školstvo a tiež v strategickej časti, konkrétne v rámci Strategickej priority 2: 
Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším službám.  

V rámci tejto strategickej priority je špecifikovaná Investičná priorita 2.2. Investovanie do vzdelania, 
školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Táto investičná priorita je v súlade s princípmi SMART 
vzdelávania, nakoľko je zameraná na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, 
primárne, stredné a celoživotné vzdelávanie). Hlavným cieľom je vytvoriť podmienky pre kvalitné 
vzdelávanie a zlepšenie prístupu ku vzdelávaniu, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva 
v Trenčianskom kraji. Cieľovou skupinou tematického cieľa sú deti, žiaci v procese vzdelávania 
a odbornej prípravy a osoby zúčastnené na celoživotnom vzdelávaní. Jedným z cieľov stratégie je aj 
zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania (t.j. práva každého dieťaťa na kvalitné vzdelanie s kladením 
dôrazu na búranie bariér v školstve, ktoré znemožňujú rovnocenný prístup ku vzdelávaniu 
a k automatickému právu dieťaťa navštevovať bežnú materskú, základnú a strednú školu, vzdelávanie 
všetkých detí/žiakov spolu). Prioritnou úlohou je zabezpečiť rovnaké príležitosti pre všetky deti a pre 
všetkých žiakov (zdravotne a sociálne znevýhodnených) pre získanie efektívnych vzdelávacích služieb, 
potrebných doplňujúcich pomôcok a podporných služieb v triedach veku primeraných s cieľom 
pripraviť deti a žiakov na produktívny život ako plnoprávnych členov spoločnosti (RIÚS TSK, s. 111). 
Takto formulovaná priorita je totožná s formuláciou v PHSR a je aj v súlade s Agendou 2030, 
konkrétne cieľ 4: Kvalitné vzdelanie. V rámci tejto strategickej priority sú formulované dva špecifické 
ciele, ktoré sú v súlade s princípmi SMART vzdelávania:  

Špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Podpora základného 
vzdelávania je zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich 
polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj 
jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných 
škôl. Na základe analýz sa v RIÚS TSK konštatuje, že žiaci ZŠ v Trenčianskom kraji disponujú nízkou 
jazykovou, matematickou, čitateľskou a prírodovednou gramotnosťou (výsledky Testovania 9). Na 
tento stav má vplyv kvalita vzdelávania, materiálno-technické vybavenie školy, ale aj sociálno-
ekonomické zázemia žiaka. Jedným zo spôsobov pre zlepšenie tohto stavu je investovať do učební 
týchto predmetov, jednak do zlepšenia prostredia, v ktorom sa vykonáva vyučovací proces, ale aj do 
vyučovacích pomôcok a vytvoriť tak podmienky na zvýšenie kvality vzdelávania. Súčasťou podpory je 
zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania, kde prioritnou úlohou je zabezpečiť rovnaké príležitosti pre 
všetkých žiakov (vrátane zdravotne a sociálne znevýhodnených).Na zabezpečenie zlepšenia výsledkov 
v testovaní žiakov by podpora mala prioritne smerovať do plno organizovaných škôl. Pri podpore 
učební, v ktorých sa vyučujú predmety zaradené do testovania (slovenský jazyk a literatúra, 
matematika) by mali byť podporené ZŠ, kde žiaci za hodnotené roky 2010-2014(priemer) skončili pod 
krajským priemerom v testovaní žiakov (Testovanie 9), pričom je efektívnejšie podporiť školy s vyšším 
počtom žiakov. V nadväznosti na školský vzdelávací program, na základe ktorého sa posilní na 
základných školách vyučovanie technickej výchovy, je priorita z pohľadu odborných učební budovanie 
technických učební, pričom uprednostnené by mali byť ZŠ, kde takéto učebne vôbec nie sú, prípadne 
sú s minimálnym vybavením a nemajú v dostupnej vzdialenosti možnosť využiť technické učebne na 
iných školách.  



157   

 

SMART KONCEPTY V MANAŽMENTE MIESTNEHO A REGIONÁLNEHO ROZVOJA (F)ITCUBATOR N.O. 
 

Plnenie tohto cieľa sa malo dosiahnuť realizáciou nasledovných aktivít: obstaranie jazykových učební 
na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce 
v inom jazykovom prostredí; obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj 
kľúčových kompetencií žiakov; obstaranie prírodovedných učební; obstaranie polytechnických 
učební-obstaranie IKT učební; stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební (RIÚS TSK, s. 
113). Určite by sme odporučili zahrnúť do týchto aktivít aj budovanie špecializovaných učební resp. 
infraštruktúry pre získavanie digitálnych zručností.  

Špecifický cieľ 2.2.3: Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Pre 
dosiahnutie špecifického cieľa je potrebné zamerať sa na podporu materiálno-technického vybavenia 
a zlepšenie priestorových podmienok stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania, 
školských hospodárstiev a stredísk odbornej praxe so zreteľom na rozvoj siete centier odborného 
vzdelávania a prípravy a s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických 
zručností žiakov a zvýšenia kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce. 
Realizované aktivity sú uplatňované s prvkami inkluzívneho vzdelávania. Stratégia RIUS nadväzuje 
v oblasti stredného školstva na strategické ciele TSK v oblasti stredného školstva tak, aby sa naplnila 
vízia existencie systému, v ktorom sú stredné školy a prislúchajúce školské zariadenia schopné 
vychovávať budúcich kvalifikovaných odborníkov a znalú pracovnú silu pre potreby Trenčianskeho 
kraja. Zlepšením podmienok vzdelávania a lepším prepojením potrebnými zariadeniami na stredných 
odborných školách s požiadavkami zamestnávateľov by sa mohol zmierniť existujúci nepriaznivý stav 
–vysoká nezamestnanosť absolventov stredných odborných škôl a nezáujem žiakov študovať SOŠ. 

Plnenie tohto cieľa sa dosahovalo realizáciou týchto aktivít: obstaranie a modernizácia materiálno-
technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, 
celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební, knižníc, 
prednáškových a vyučovacích miestností na stredných odborných školách, centrách odborného 
vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe, strediskách praktického vyučovania a školských 
hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy; obstaranie a modernizácia materiálno-
technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho 
vzdelávania-prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných 
priestorov a areálov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk 
odbornej praxe, stredísk praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného 
aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier 
odborného vzdelávania a prípravy vytvorenie podnikateľského inkubátora; prístavbou, nadstavbou, 
stavebnými úpravami alebo rekonštrukciou vnútorných priestorov centier odborného vzdelávania 
a prípravy a nákup materiálno-technického vybavenia do podnikateľského inkubátora vrátane 
vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a IKT; zvýšenie energetickej hospodárnosti 
budov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, 
stredísk praktického vyučovania, školských hospodárstiev vrátane internátov (RIÚS TSK, s. 114-117) 

Nová vláda SR vo svojom programovom vyhlásení deklaruje vo vzťahu k novému programovému 
obdobiu záväzok vyjednať jeden operačný program Slovensko. Zároveň má celá agenda eurofondov 
prejsť pod novozriadené Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Využitie 
eurofondov bude závisieť aj na tom, ako si územia zadefinujú svoju víziu, ciele, potreby a vo výsledku 
projekty na ich napĺňanie. Pre tento účel majú slúžiť Integrované územné stratégie (IÚS) krajov, ako 
multi-sektorové, plánovacie a rozvojové dokumenty, ktorých úlohou bude komplexné riešenie 
potrieb rozvoja kraja. IÚS, tak ako RIÚS budú obsahovať aj časť týkajúcu sa udržateľného mestského 
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rozvoja (UMR) mestských funkčných oblastí na roky 2021 – 2027. Pre implementáciu Udržateľného 
mestského rozvoja sa predpokladaná príprava samostatných stratégií. 

8.1.2 ANALÝZA EXISTUJÚCICH POLITÍK A STRATÉGIÍ MESTA TRENČÍN, 
VRÁTANE KRITICKÉHO ZHODNOTENIA, POKRÝVAJÚCE SLEDOVANÚ 
OBLASŤ EXPERTÍZY 

ŠKOLSKÝ ÚRAD MESTA TRENČÍN A RADY MESTA TRENČÍN V OBLASTI VÝCHOVY 
A VZDELÁVANIA  

Školský úrad mesta je útvar zriadený v rámci mestského úradu, ktorý ma v kompetencii agendu 
vzdelávania a výchovy.  

Pri Mestskom zastupiteľstve mesta Trenčín bola zriadená Komisia školstva a mládeže, ktorá zasadá 
podľa potreby niekoľko krát ročne. Rieši aktuálne otázky a problémy v oblasti vzdelávania a výchovy 
a hodnotí a schvaľuje žiadosti o dotácie v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania. Dotačné kolo je 
vyhlasované každý rok na jar. Dotácie sú udeľované každoročne. Súčasťou tejto komisie je aj 
Koordinátorka práce s mládežou. 

V meste Trenčín funguje Mestská školská rada, ktorá má 11 členov. Rada školy, obecná školská rada 
a územná školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú 
verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov 
v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti 
škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov 
z pohľadu školskej problematiky. Mestská školská rada pravidelne spracováva Správu o výchovno-
vzdelávacej činnosti základných škôl. Správa sa dá nazvať prehľadom školského roku základných 
škôl. Je to sumárna správa zo správ zo všetkých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v danom 
školskom roku. Obsahuje napríklad zameranie jednotlivých škôl, výsledky testovaní žiakov za 
posledné 4 roky, prehľad o zamestnancoch škôl a iné úspechy škôl.  

SMART vzdelávanie ako východiskový strategický princíp pre oblasť vzdelávania nie je v strategických 
dokumentoch mesta Trenčín zatiaľ explicitne spracovaný alebo pomenovaný. Avšak viaceré 
existujúce politiky a stratégie sú relevantné pre túto oblasť a tvoria dobrý základ pre implementáciu 
princípov SMART vzdelávania v meste Trenčín. Je ním predovšetkým RIÚS TSK pre roky 2014-2020, 
ktorá obsahuje aj UMR MFO Trenčín.  

Udržateľný mestský rozvoj mesta Trenčín ako súčasť RIÚS TSK pre roky 2014-2020 

Udržateľný mestský rozvoj (UMR) je povinnou súčasťou RIÚS. Stratégia udržateľného mestského 
rozvoja je upravená v článku 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. 
decembra 2013, o Európskom fonde regionálneho rozvoja. K aplikácii nástroja UMR v územnom 
rozvoji boli v podmienkach SR definované krajské mestá so svojím funkčným územím. Mestská 
funkčná oblasť krajského mesta Trenčín (MFO) vznikla s cieľom nadviazania spolupráce obcí a ich 
predstaviteľov pri tvorbe spoločných verejných politík, spoločnom zabezpečovaní služieb pre 
obyvateľov MFO tak, aby bol dodržaný integrovaný prístup k riešeniu špecifických potrieb územia. 
MFO Trenčín je tvorená siedmimi obcami a jedným mestom: Skalka nad Váhom, Soblahov, Kostolná 
Záriečie, Trenčianska Teplá, Trenčianska Turná, Trenčín, Veľké Bierovce, Zamarovce 
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Mesto Trenčín je zodpovedné za prípravu a implementáciu stratégie UMR a plní koordinačné 
a usmerňovacie úlohy vo vzťahu k ďalším subjektom zapojeným do prípravy a realizácie UMR v rámci 
RIÚS. Počas prípravy plnilo mesto Trenčín funkciu orgánu pre koordináciu prípravy UMR, počas 
implementácie RIUS TK je mesto Trenčín v pozícii sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim 
orgánom pre IROP.  

UMR, podobne ako RIÚS sa venuje oblasti školstva, pričom medzi špecifickými cieľmi, ktoré sú 
vymedzené v súlade s RIÚS, možno identifikovať princípy SMART vzdelávania. Ide konkrétne o dva 
špecifické ciele:  

Špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Intervencie 
špecifického cieľu sa zameriavajú na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií 
podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových 
učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných 
zručností žiakov základných škôl. Hoci žiaci ZŠ ležiacich na území MFO Trenčín dosahovali lepšie 
výsledky, ako bol priemer TSK, súčasný stav pri tvorbe UMR vychádzajúci z analýzy vybavenia ZŠ 
potrebnými učebňami je možné považovať za nevyhovujúci. Tento stav má vplyv na kvalitu 
vzdelávania. Jedným zo spôsobov pre zlepšenie tohto stavu je investovať do učební týchto 
predmetov, jednak do zlepšenia prostredia, v ktorom sa vykonáva vyučovací proces, ale aj do 
vyučovacích pomôcok a vytvoriť tak podmienky na zvýšenie kvality vzdelávania. Súčasťou podpory 
je zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania, kde prioritnou úlohou je zabezpečiť rovnaké príležitosti 
pre všetkých žiakov. Špecifický cieľ č. 2.2.2 sa dosiahne realizáciou týchto aktivít: obstaranie 
prírodovedných učební; obstaranie polytechnických učební; obstaranie IKT učební; stavebno-
technické úpravy pre potreby obstarania učební. (RIÚS TSK, s. 136-138) 

Špecifický cieľ 2.2.3: Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. 
Stratégia IUS-UMR nadväzuje na stratégiu RIUS Trenčianskeho kraja. Zlepšením podmienok 
vzdelávania a lepším prepojením potrebnými zariadeniami na stredných odborných školách 
s požiadavkami zamestnávateľov by sa mohol zmierniť existujúci nepriaznivý stav, a to vysoká 
nezamestnanosť absolventov stredných odborných škôl a nezáujem žiakov študovať SOŠ. 
V samotnom Trenčíne pôsobí celkovo až 14 stredných škôl, a aj v prípade zlepšenia demografického 
vývoja bude potrebné sieť stredných odborných škôl optimalizovať. V rámci optimalizácie siete 
stredných odborných škôl je potrebné zachovať tie študijné a učebné odbory (ŠUO), ktoré by bolo 
neskôr pri zvýšenej požiadavke zložité obnoviť, či už z dôvodu finančnej náročnosti alebo 
personálneho a priestorového zabezpečenia, napríklad skupina ŠUO 23, 24, 26 (strojárstvo, 
elektrotechnika), potrebné je aj podporiť skupinu odborov ŠUO 36 (stavebníctvo, geodézia 
a kartografia). Súčasťou tohto špecifického cieľa je aj rozvoj a budovanie podnikateľských 
inkubátorov. Plnenie tohto cieľa sa dosahovalo realizáciou totožných, resp. synergických aktivít ako 
sú vymedzené v RIÚS TSK pre roky 2014-2020 (RIÚS TSK, s. 139-140).  

RIÚS TSK pre roky 2014-2020 ako aj jej súčasť UMR MFO Trenčín tvorí výborný odrazový mostík pre 
tvorbu novej IÚS 2020-2027, ako aj tvorbu UMR stratégie pre mesto Trenčín pre roky 2020-2027. 
Problematika SMART vzdelávania a výchovy by mala byť ich integrálnou súčasťou.  

PHSR MESTA TRENČÍN 2016-2022 

V rámci PHSR mesta Trenčín pre roky 2016-2022 je v zadefinovaná Priorita 2.4 – Služby obyvateľom. 
Táto priorita je zameraná na oblasť služieb, ktoré mesto poskytuje svojim obyvateľom. Ide najmä 
o sociálne služby a vzdelávacie služby, ktoré sa v kontexte súčasných trendov v území (starnutie 
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obyvateľov, zmena štruktúry obyvateľstva), ale i plánovanej stratégie (ekonomické aktivity s vyššou 
pridanou hodnotou, rozvoj kreativity, zatraktívnenie územia pre nové, resp. potenciálne 
obyvateľstvo), javia ako kľúčové. V rámci rozvoja vzdelávacích služieb v predprimárnom vzdelávaní – 
materské škôlky, pristúpi mesto k zlepšovaniu podmienok a technického stavu objektov a areálov, 
ako i k prispôsobeniu kapacít týchto zariadení aktuálnym potrebám. V rámci nových vzdelávacích 
programov zameraných na podporu rozvoja talentu a kreativity vytvorí podmienky pre ďalší rozvoj 
detí už od predprimárneho vzdelávania. V PHSR sa mesto Trenčín zaviazalo vytvoriť podmienky pre 
rozvoj intra- a inter-komunálnej spolupráce v oblasti služieb, ako platformy integrujúcej subjekty 
poskytujúce tieto služby v meste a okolí. Takáto platforma poskytuje vhodné podmienky pre 
implementáciu princípov SMART vzdelávania.  

Na prioritu 2.4 sú naviazané konkrétne opatrenia v oblasti vzdelávania:  
Opatrenie 2.4.2 je orientované na materské školy. Predprimárne vzdelávanie je dôležitým krokom pri 
budovaní ľudských kapacít v území. Dostatočné kapacity materských škôlok uľahčujú zosúladenie 
osobného a pracovného života obyvateľov mesta, čo je dôležitým predpokladom pre ekonomický, ale 
i sociálny rozvoj územia.  

V PHSR sú vymedzené tieto kvantitatívne výstupy:  

• Rekonštrukcia vybraných materských škôl  
• Rekonštrukcia vybraných objektov na novú funkciu materskej školy  
• Vzdelávacie programy na MŠ  
• Rozšírenie a skvalitnenie predškolských vzdelávacích služieb v meste  
• V PHSR mesta Trenčín sú vymedzené nasledovné konkrétne aktivity:  

Aktivita 2.4.2.1: Skvalitnenie priestoru existujúcich materských škôl  

Prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie areálov a budov vybraných existujúcich materských 
škôl sa navýšia kapacity pre umiestnenie detí do týchto zariadení a zároveň sa skultivuje a skvalitní 
priestor, kde deti trávia časť svojho denného života.  

Aktivita 2.4.2.2: Nové materské školy  

Vo vybraných objektoch základných škôl bude realizovaná rekonštrukcia resp. prestavba existujúcich 
objektov pre ich transformáciu na nové materské školy. Týmto krokom sa posilnia dostupné kapacity 
pre umiestnenie detí do materskej školy na území mesta.  

Aktivita 2.4.2.3: Nové vzdelávacie programy  

Posilňovanie technického, logického a kreatívneho myslenia už od predškolského veku vedie 
k rozširovaniu zručností a schopností detí v oblastiach, ktoré sú v súčasnosti žiadanými na trhu práce, 
čím mesto prispieva k skvalitneniu ľudského kapitálu v území a k napĺňaniu najdôležitejšieho 
rozvojového cieľa, ktorým je vytváranie podmienok pre rozvoj a podporu talentov.  

Opatrenie 2.4.3 je orientované na vybavenie základných škôl. Kapacity základných škôl na území 
mesta Trenčín postačujú predpokladaným potrebám obyvateľov mesta, avšak za nevyhovujúci je 
považovaný technický stav viacerých učební, ako aj ich materiálno-technické vybavenie. Ide najmä 
o učebne zamerané na vzdelávanie v prírodných vedách, určených na získavanie technických 
zručností detí a jazykové vzdelávanie. Práve orientácia na posilňovanie vedomostí a zručnosti 
v technických, prírodných vedách a posilňovanie jazykových schopností žiakov prispieva 
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k najdôležitejšej prierezovej kvalite v oblasti rozvoja mesta, ktorou je vytváranie všeobecných 
podmienok pre rozvoj kreativity, inovácií, invencie a podporu talentov.  

V PHSR sú vymedzené pre toto opatrenie nasledujúce vybrané kvantitatívne výstupy:  
• Rekonštrukcia vybraných učební a ich materiálno-technické dovybavenie  
• Skvalitnenie vzdelávania na ZŠ v meste, podpora talentov  

Aktivita 2.4.3.1 je orientované na rekonštrukciu a materiálno-technologické vybavenie vybraných 
učební. Rekonštrukcia a materiálno-technické dovybavenie vybraných jazykových, technických 
a prírodovedných učební v rámci ZŠ v zriaďovateľskej kompetencií mesta Trenčín (PHSR mesta 
Trenčín 2016-2022) .  

Identifikované projekty, opatrenia a aktivity v rámci PHSR mesta Trenčín pre roky 2016-2022 sú 
v súlade s princípmi SMART vzdelávania a vytvárajú potrebné zázemie pre ich implementovanie.  

8.1.3 ANALÝZA ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV, VRÁTANE KRITICKÉHO 
ZHODNOTENIA, V OBLASTI SLEDOVANEJ EXPERTÍZOU 

V posledných rokoch prebehli v meste Trenčín viaceré projekty zamerané na rekonštrukciu škôl, ich 
učební a priestorov, ako aj rekonštrukciu predškolských zariadení. Okrem týchto infraštruktúrnych 
projektov sa realizoval aj národný projekt EDUNET SK, ktorého súčasťou sú aj viaceré školy 
v Trenčíne.  

NÁRODNÝ PROJEKT EDUNET_SK 

Na národnej úrovni v súčasnosti prebieha realizácia projektu EDUNET, ktorého súčasťou sú aj školské 
zariadenia v meste Trenčín (konkrétne všetky ZŠ okrem ZŠ L. Novomeského).  

Projekt EDUNET_SK84 je zameraný na poskytovanie telekomunikačných, dátových služieb a služieb 
centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb 
a zadefinovanými bezpečnostnými štandardami pripojenia pre základné a stredné školy, materské 
školy a vybrané školské zariadenia. Projekt EDUNET_SK je prioritne určený pre školy, v ktorých 
prebieha sústavná príprava na povolanie a ktoré vo vyučovacom procese aktívne využívajú prácu 
s digitálnymi technológiami a digitálnym vzdelávacím obsahom. Projekt je určený aj pre vybrané 
školské zariadenia, v ktorých sa aktívne využívajú digitálne technológie. Účelom projektu je podporiť 
distribúciu digitálneho vzdelávacieho obsahu, podporiť elektronické testovanie žiakov a zabezpečiť 
prístup k internetu s centrálnym manažmentom siete. V rámci tohto projektu budú na väčšine lokalít 
inštalované telekomunikačné zariadenia. Zámerom projektu je vybudovanie vysokorýchlostnej, 
bezpečnej prístupovej siete a implementácia centralizovaného systému riadenia prístupu 
k existujúcemu digitálnemu edukačnému obsahu v IT infraštruktúre MŠVVaŠ.  

Výhody EDUNET oproti Infovek2 sú najmä v niekoľkonásobne vyššej prístupovej rýchlosti do siete 
Internet; bezpečný prístup k internetovému obsahu kategorizovaný napríklad podľa typu používateľa 
alebo stupňa vzdelávania ktorý navštevuje; pripojené sú nielen počítačové učebne ale celé budovy 
prostredníctvom modernej WiFi siete; umožňuje personalizovaný prístup pre žiaka, učiteľa aj 
nepedagogického zamestnanca; umožňuje pripojenie aj vlastných zariadení do siete(mobilné 
telefóny, tablety, notebooky); je založený na autentifikovanom prístupe k neverejnému digitálnemu 

 
84 Pre viac informácií: https://www.minedu.sk/projekt-edunet_sk/  
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edukačnému obsahu; správa lokálneho IT systému v školách je bezpečnejšia a kladie menšie nároky 
na personál škôl.  

Projekt EDUNET prináša centralizovaný, jednotný a bezpečný prístup do MŠVVaŠ SR a siete Internet 
pre všetkých žiakov, študentov, učiteľov, a nové služby, ktoré tento systém umožňuje. Internet 
nebude prístupný len v špecializovaných učebniach, ale aj na vlastných zariadeniach 
žiakov/študentov a učiteľov pomocou WiFi pripojenia. Prístup do siete je umožnený na základe 
prihlasovacích údajov, ktorým sú pridelené prístupové práva. Tieto sú špecifikované pre jednotlivé 
prístupové role a v prístupových rolách žiak a študent aj podľa stupňa školy (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň 
ZŠ, stredná škola). Podľa prístupových práv a rolí sa zobrazí aj povolený obsah, prístup k digitálnemu 
edukačnému obsahu, digitálnym učebniciam a ďalším databázam znalostí, ktoré budú pomáhať 
v prehlbovaní príslušného vzdelania. 

Projekt EDUNET_SK vytvára vhodnú platformu pre zavádzanie SMART vzdelávania na školách na 
Slovensku, nakoľko umožňuje individualizovaný prístup do veľkej vzdelávacej siete, vytvára možnosť 
pre tvorbu vzdelávacích prostredí podľa stupňa škôl a zamerania, umožňuje zdieľanie rôzneho 
obsahu aj prístup k digitálnym vzdelávacím zdrojom, vrátane individuálneho.  

AKTIVITY A PROJEKTY V OBLASTI PRÁCE S MLÁDEŽOU V MESTE TRENČÍN 

Mesto Trenčín sa aktívne venuje práci s mládežou prostredníctvom cielených aktivít v oblasti 
vzdelávania a práce s mládežou, predovšetkým žiacke školské rady, dotácie na aktivity v oblasti práce 
s mládežou a aktivity mládeže, ktoré koordinuje Koordinátorka mládeže v meste Trenčín85.  

ŽIACKE ŠKOLSKÉ RADY NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH 

Žiacke školské rady fungujú na všetkých plno-organizovaných základných školách mesta Trenčín a ich 
zástupcovia sa pravidelne stretávajú a riešia aktuálne potreby a nápady mladých ľudí v Trenčíne. 

DOTÁCIE NA AKTIVITY V OBLASTI PRÁCE S MLÁDEŽOU 

Ide o vlastný grantový program, resp. dotácie mesta Trenčín, ktoré sú zamerané na podporu 
projektov v oblasti vzdelávania a aktívneho trávenia voľného času. Túto agendu má v kompetencii 
koordinátorka práce s mládežou. 

KOORDINÁTORKA PRÁCE S MLÁDEŽOU A GARANTKA DOTÁCIÍ 

Mesto Trenčín prostredníctvom koordinátora práce s mládežou v spolupráci so školami 
a mládežníckymi organizáciami organizuje aktivity s mládežou. 

Mesto Trenčín poskytuje každoročne dotácie na aktivity v oblasti práce s mládežou. Cieľom oblasti 
aktivity s mládežou je vytvoriť podmienky na rozvoj práce s deťmi a mládežou zameranej na 
všestranný rozvoj osobnosti, pozitívnu hodnotovú orientáciu, rozvoj kľúčových zručností 
a kompetencií. Cieľovou skupinou aktivít sú deti a mládež do veku 30 rokov.  

Dotácie sa poskytujú najmä na podujatia a záujmové činnosti zamerané na kultúrne a pohybové 
aktivity, tvorivosť, samostatnosť, neformálne vzdelávacie aktivity, podporu rozvoja talentu detí 
a mládeže, zamestnania, aktívneho občianstva a účasti mládeže na spoločenskom a politickom živote, 
semináre, školenia, propagácia a osveta zamerané na získavanie vedomostí v práci s deťmi 

 
85 Pre viac informácií: https://trencin.sk/samosprava/komisie-msz/komisia-skolstva-a-mladeze/  
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a mládežou, posilňovanie spolupatričnosti, inklúzie a zdravia detí a mládeže, vydávanie tlačovín na 
podporu záujmových, pohybových, tvorivých a vzdelávacích aktivít detí a mládeže a na podporu 
rozvoja zdravého životného štýlu, iné aktivity pre deti a mládež.  

Zoznam podporených projektov za roky 2015-2020 možno nájsť tu: 

https://trencin.sk/samosprava/transparentny-trencin/dotacie/dotacie-na-aktivity-v-oblasti-prace-s-
mladezou/ 

Viaceré z podporených projektov za posledných 5 rokov sú v súlade s princípmi SMART vzdelávania 
a hodnotíme pozitívne dotačný program mesta Trenčín zameraný na aktivity v oblasti práce 
s mládežou. Veľmi pozitívne tiež hodnotíme zriadenie pozície Koordinátorky s mládežou, ktorá sa 
aktívne venuje práci s mládežou. Mesto Trenčín malo pri obsadení tejto pozíciu „šťastnú ruku“, 
nakoľko ide o mladú dynamickú osobu s chuťou aktívne s mladými ľuďmi pracovať. Pozitívne 
hodnotíme jej vzdelávacie a tréningové aktivity pre mládež v oblasti projektového manažmentu či 
zlepšovania podnikateľských zručností ale aj pomerne široké spektrum aktivít zameraných na mládež, 
pričom mnohé z nich sú v súlade s princípmi SMART vzdelávania.  

8.2 INVENTARIZAČNÁ A ANALYTICKÁ ČASŤ 

V nasledujúcej časti dokumentu uvádzame cielený výber údajov relevantných pre implementáciu 
SMART vzdelávania v meste Trenčín.  

V úvode tejto časti analyzujeme vzdelanostnú štruktúra obyvateľstva mesta Trenčín. 
Najvýznamnejšie je zastúpené obyvateľstvo s úplným stredným vzdelaním s maturitou ako najvyšším 
ukončeným stupňom vzdelania. Vysokoškolsky vzdelané obyvateľstvo je v meste zastúpené v počte 
viac než 9 000 obyvateľov.  

 
Graf 1: Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v meste Trenčín (Zdroj: ŠÚ SR, 2011) 

V grafe tiež vidíme pomerne veľké zastúpenie obyvateľov len so základným vzdelaním 
a stredoškolským vzdelaním bez maturity, spolu takmer 16 000 obyvateľov. Možno predpokladať, že 
časť tejto skupiny obyvateľstva, ale aj ktorejkoľvek inej skupiny v rámci vzdelanostnej štruktúry, by 
mohla absolvovať určité rekvalifikačné kurzy alebo mať záujem o získanie nových, špecifických 
zručností v rámci celoživotného vzdelávania, napr. posilnenie digitálnych zručností.  
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Ciele výchovy a vzdelávania i profil absolventa vychádzali v meste Trenčín zo vzdelávacích štandardov 
vyučovacích predmetov a špecifických cieľov prierezových tém, ako sú rozvoj funkčnej gramotnosti 
a kritického myslenia, rozvíjanie sociálnych kompetencií, využívanie efektívnych stratégií učenia sa, 
uplatňovanie komunikácie. Zámerom je poskytnúť žiakom priestor na aktívne objavovanie, skúmanie, 
pátranie, interpretácie, riešenie problémov, aby boli úspešnejší v medzinárodných meraniach. Takto 
koncipované ciele a profil sú v súlade s princípmi SMART vzdelávania.  

Primárne zdroje, z ktorých budeme vychádzať pri analýze politík a stratégií v oblasti vzdelávania, sú 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom 
do roku 2040, Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín v školskom roku 2018/2019 a RIÚS TSK pre roky 
2014-2020.  

Štát zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce 
a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov preniesol na mesto Trenčín kompetencie aj 
v oblasti školstva, konkrétne výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy v oblasti základného 
školstva a výkon samosprávy (ako „originálne kompetencie“) v oblasti materských škôl, základných 
umeleckých škôl a centier voľného času. V meste Trenčín sa nachádza 13 686 budov, z ktorých 
v zmysle DRS (druh stavby) číselníka katastrálneho úradu 135 budov patrí do štruktúry školstvo, 
vzdelávanie a výskum.  

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín v šk. r. 2018/2019 zabezpečovali výchovu a vzdelávanie 
tieto školské inštitúcie:  

• 1 detské jasle  
• 16 štátnych materských škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení MŠ SR 
• 8 súkromných predškolských zariadení zaradených do siete škôl a školských zariadení MŠ SR 

vrátane jedného špeciálneho súkromného predškolského zariadenia  
• 6 súkromných predškolských zariadení nezaradených do siete škôl a školských zariadení MŠ 

SR, z toho dve zariadenia aj s jasličkami.  
• 8 plno-organizovaných základných škôl  
• 1 neplno-organizovaná základná škola  
• 1 základná umelecká škola  
• 1 centrum voľného času  
• 3 elokované pracoviská.  

Priemerná obsadenosť škôlok zriadených mestom Trenčín bola v roku 2014 na hodnote 106,4%. 
Naproti tomu, obsadenosť MŠ v kompetencií mesta bola v roku 2009 na hodnote 110%, to znamená, 
že prišlo k miernemu poklesu obsadenosti roku 2014. Hrubá zaškolenosť detí v meste Trenčín bola 
v roku 2014 na hodnote 106%, čo bolo výrazne nad priemerom SR a dokonca aj EÚ (82% priemer SR, 
95% priemer v EÚ).  

O stravovanie detí a žiakov sa staralo 21 školských jedální – 14 pri materských školách a 7 pri 
základných školách.  

Nasledujúca tabuľka zobrazuje počty žiakov a tried na základných školách v školskom roku 
2018/2019.  
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Tabuľka: Počty žiakov a tried na ZŠ v meste Trenčín 

Základná škola Počet žiakov Počet tried 
Počet žiakov so 

zdravotným 
znevýhodnením 

Počet žiakov v ŠKD 

Bezručova 470 21 10 221 
Dlhé Hony 631 28 10 267 
Hodžova 866 40 19 340 
Kubranská 398 23 17 155 
Na dolinách 253 13 21 119 
L. Novomeského 751 33 17 266 
Potočná 49 4 2 28 
Veľkomoravská 671 30 17 258 
Východná 230 12 15 88 
spolu 4319 204 128 1 742 

Zdroj: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín v školskom roku 2018/2019.  

Podľa štatistických výkazov k 15. 09. 2018 sa v 204 triedach základných škôl vzdelávalo 4 319 žiakov, 
z toho 2 070 žiakov primárneho vzdelávania a 2 249 nižšieho stredného vzdelávania. V základných 
školách bolo začlenených (integrovaných) 128 žiakov so zdravotným znevýhodnením. Činnosť 
školského klubu detí (ďalej len ŠKD) bola zameraná na prípravu na vyučovanie, záujmové a rekreačné 
činnosti mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. ŠKD využívalo 1 742 detí. 

Na dvoch z 8 plno-organizovaných škôl boli ku koncu školského roka 2014/2015 vybudované odborné 
učebne. Na ZŠ, Ul. L. Novomeského existuje novovybudovaná technická učebňa, ktorá vznikla v rámci 
pilotného projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie 
a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných 
zručností a prácu s talentami", odborné učebne na fyziku a chémiu sú zmodernizované, doplnené 
inovovanými učebnými pomôckami. Na ZŠ na Veľkomoravskej ul. bola vybudovaná nová technická 
učebňa. Fyzikálna a chemická učebňa sú doplnené modernými učebnými pomôckami. Na ZŠ Ul. 
V meste Trenčín zostáva vybaviť 6 ZŠ učebňami, pretože majú fyzikálne alebo chemické učebne 
v nevyhovujúcom technickom stave. Tieto učebne následne možno využívať aj pre potreby SMART 
vzdelávania.  

Napriek tomu, že mesto Trenčín nemá doposiaľ vypracovanú jednotnú stratégiu SMART vzdelávania, 
viaceré aktivity sú v súlade s týmito princípmi a už teraz ho napĺňajú. Pozitívne tiež možno hodnotiť 
profiláciu niektorých škôl v meste Trenčín, ktorá tvorí veľmi dobrý základ pre implementáciu 
princípov SMART vzdelávania a jeho ďalší rozvoj. V nasledujúcej tabuľke je zobrazená profilácia 
jednotlivých ZŠ. Zvýraznená je tá profilácia, ktorá priamo nadväzuje na princípy SMART vzdelávania.  

Tabuľka: Zameranie jednotlivých základných škôl a vyznačené implementované SMART prístupy vo 
vzdelávaní 

Škola Ciele školy, profilácia školy 
Bezručova  • pokračovať v aktivitách premeny tradičnej školy na modernú  

• podporovať učebné stratégie s dôrazom na aktívne a tvorivé učenie sa  
• využívať komplexné aktivizujúce vyučovacie metódy  
• poskytovať podmienky pre kvalitný vyučovací proces zameraný na praktické 

použitie teoretických vedomostí, jazykových a informačných zručností 
a prípravu na stredoškolské štúdium  
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Škola Ciele školy, profilácia školy 
• zlepšovať komunikatívnosť a tvorivosť žiakov v materinskom, ale aj v cudzích 

jazykoch a spôsobilosti v rodnom i cudzom jazyku  
• formovať v žiakoch zdravý životný štýl, zmysluplné využívanie voľného času  
• schopnosť tvorivo a kriticky riešiť problémy  
• pracovať s modernými informačnými technológiami  
• rozvíjať výchovu v duchu humanistických princípov, atmosféru tolerancie, 

priateľstva, rozvíjaním sebapoznania a sebahodnotenia žiaka  
• vychovávať k úcte ku všetkým formám života  
• rozvoj čitateľskej gramotnosti  
• rozvoj technického myslenia  
• zefektívniť systém vnútornej kontroly  
• podpora výchovy a vzdelávania v mimo-vyučovacom čase  
• využívať kompetencie metodických orgánov pri skvalitňovaní výchovno-

vzdelávacieho procesu.  

Dlhé Hony  • zlepšenie výchovného aspektu procesu, výchova k prosociálnemu správaniu, 
zlepšovanie návykov a zručností, potrebných v bežnom živote; rozvoj 
duchovnej stránky osobnosti  

• budovanie všetkých kompetencií žiaka školy a jeho príprava na štúdium 
v stredných školách  

• rôznorodá ponuka činností, ktoré prispievajú k naplneniu cieľa  
• práca s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, poruchy 

prosociálneho správania (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg)  
• zavádzanie IKT techniky a e-learningu do výchovno-vzdelávacieho procesu, 

zvyšovanie počítačovej gramotnosti žiakov  
• ochrana detí pred šikanovaním a prejavmi násilia  
• záujmová krúžková činnosť  
• práca s nadanými a talentovanými žiakmi – najúspešnejšia škola v oblasti 

vedomostných súťaží a olympiád v meste Trenčín  

Hodžova  • každoročná spolupráca pri realizácii projektu Otvor srdce, daruj knihu  
• špeciálne triedy so zameraním na hokej  
• práca s talentovanými žiakmi, výborné umiestnenia v súťažiach  
• integrácia žiakov s vývinovými poruchami učenia s možnosťou individuálneho 

prístupu k nim  
• nižšie počty žiakov v triedach s možnosťou individuálneho prístupu  
• široké možnosti zapájania sa do mimoškolských aktivít – krúžková činnosť  
• využívanie progresívnych metód a foriem práce v edukačnom procese na 

dosiahnutie trvalých a flexibilných vedomostí žiakov  
• široká škála činností a aktivít ŠKD Sedmička  
• zníženie negatívnych javov a problémových situácií vďaka činnosti všetkých 

pedagógov a sociálneho pedagóga školy  
• otvorenosť školy aj pre žiakov z iných školských obvodov  

Kubranská  • -vytvorenie lepších podmienok pre poskytovanie kvalitného vzdelávania pre 
žiakov so ŠVVP – zapojenie do projektu „V základnej škole úspešnejší“  

• starostlivosť o nadaných žiakov – špeciálne triedy APROGEN  
• starostlivosť o deti vyžadujúce špecifické podmienky vzdelávania 

a individuálnu integráciu – špeciálny pedagóg a školský psychológ  
• športové aktivity v rámci vyučovania i formou záujmových krúžkov  
• odbornosť učiteľov a dobrá počítačová gramotnosť ped. zamestnancov, 

fungujúca práca krúžkov v mimo-vyučovacom čase, záujem o ďalšie 
vzdelávanie  
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Škola Ciele školy, profilácia školy 
• aktivity na získanie mimorozpočtových financií  
• projektové aktivity školy  
• škola v zdravom prostredí  
• prezentácia školy na verejnosti  
• dobré výsledky v športových a vedomostných súťažiach  
• podmienky na rozvoj umeleckého talentu detí  

Na dolinách  • vytvorenie lepších podmienok pre poskytovanie kvalitného vzdelávania pre 
žiakov so ŠVVP – zapojenie do projektu „V základnej škole úspešnejší“  

• vytvorenie inkluzívneho tímu odborných zamestnancov, pre potreby školy  
• zlepšenie materiálnych podmienok školy  
• zvyšovanie IKT zručností  
• rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, digitalizovaná školská knižnica  
• zvyšovanie úrovne vyučovania – skvalitňovanie materiálno-technického 

vybavenia telocvične  
• využívanie interaktívnych tabúľ v edukačnom procese  
• výborné výsledky v súťažiach, najmä vo florbale, v streľbe, v Pytagoriáde, 

v matematickej olympiáde; v recitačných a rétorických súťažiach  

L. 
Novomeského  

• zapojenosť a výborné výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach  
• materiálno-technické vybavenie školy, odborné učebne  
• realizácia projektu na zvýšenie inklúzie – inkluzívny tím  
• výborné vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi  
• mimoškolská záujmová činnosť (28 krúžkov)  
• získavanie finančných prostriedkov pre školu z 2 % daní prostredníctvom 

DEŤOM, n. f.  
• vytvorenie lepších podmienok pre poskytovanie kvalitného vzdelávania pre 

žiakov so ŠVVP – zapojenie do projektu „V základnej škole úspešnejší“  
• motto školy: Radosť z vedomostí, radosť zo života – dodržané princípy 

demokracie, rešpektovanie osobnosti žiaka, rozvíjanie kritického myslenia, 
zodpovedného rozhodovania, tolerancie  

• špeciálne triedy so zameraním na futbal od 5. roč.  
• vynikajúce výsledky v športových súťažiach (1. miesto v okrese) a úspechy 

futbalistov  
• zvýšená starostlivosť venovaná žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami  
• prevencia sociálno-patologických javov prostredníctvom sociálnej pedagogičky  
• spolupráca s rodičmi a verejnosťou  
• práca školského psychológa s problémovými žiakmi a ich rodičmi  
• zapojenosť do projektov  
• vysokokvalifikovaný pedagogický zbor so záujmom o ďalšie vzdelávanie sa  
• záujem pedagógov o ďalšie zdokonaľovanie sa prostredníctvom kontinuálneho 

vzdelávania 

Potočná  • vytváranie vhodných podmienok pre tvorivú prácu a atmosféru akceptovanie 
osobnosti učiteľa, jeho tvorivosti, slobodu vo výbere efektívnych metód 
a foriem;  

• klásť dôraz na nekonzumné a duchovné stránky života;  
• presadzovať zásady a princípy spoločenskej a environmentálnej výchovy  

Veľkomoravská  • motto: „Vzdelaný Trenčan, Slovák, Európan“  
• efektívne osvojovanie vedomostí a zručností pomocou IKT  
• pridaný predmet regionálna výchova od 6. po 9. ročník  
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Škola Ciele školy, profilácia školy 
• práca s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, (špeciálny 

pedagóg, sociálny pedagóg)  
• orientovať sa vo finančnej a matematickej gramotnosti  
• rozvíjať čitateľskú a prírodovednú gramotnosť  
• výchova k pravde, mravnosti, úcte k starším, ochrane zdravia, láske, k rodisku 

a vlasti, tolerancii, podpora zdravého životného štýlu  
• výchova k náboženskej a rasovej znášanlivosti  
• práca s talentovanými žiakmi, úspechy v súťažiach  
• modernizácia učebných pomôcok v prírodovedných predmetoch  
• rozsiahla mimoškolská krúžková činnosť  

Východná  • realizácia kvalitného výchovno-vzdelávacieho programu  
• využívanie IKT a progresívnych výchovno-vyučovacích metód v edukačnom 

procese  
• úspešnosť deviatakov v prijímacom konaní v SŠ  
• práca s talentovanými žiakmi, účasť v súťažiach  
• vydávanie školského časopisu ÚLET  

Zdroj: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín v školskom roku 2018/2019.  

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín v školskom roku 2018/2019 tiež poskytuje informácie 
o besedách a preventívnych aktivitách ako aj činnosti sociálnych pedagógov. Pozitívne hodnotíme 
veľké množstvo besied a tematicky orientovaných aktivít, ktoré sa organizujú na základných školách. 
Týkajú sa napríklad prevencie vážnych problémov spoločnosti ako je šikana alebo kyber- šikana, 
poruchy príjmu potravy, problematiky drogovej závislosti, či riešenia dôležitých výziev súčasnosti, 
napr. finančnej gramotnosti, kybernetickej bezpečnosti či kritického myslenia. Vzhľadom na existujúci 
a dobre zabehnutý formát odporúčame zorganizovať aj besedu/aktivitu zameranú na predstavenie 
SMART vzdelávania ako súčasť širšieho konceptu inteligentného mesta. Mesto Trenčín desiaty rok 
finančne podporuje pôsobenie sociálnych pedagógov v základných školách. Pôvodne bol pre každú 
mestskú časť pridelený jeden pracovný úväzok. V školskom roku 2018/2019 pracovali sociálni 
pedagógovia vo všetkých plnoorganizovaných základných školách mesta Trenčín. Náplňou ich 
činnosti je eliminácia problémového správania žiakov, komunikácia so zákonnými zástupcami, 
príslušnými úradmi, vybavovanie agendy, ale hlavným cieľom je prevencia sociálno-patologických 
javov v školách. Ich personálne obsadenie v ZŠ je, dá sa povedať, stabilné, čo hodnotí mesto Trenčín 
(konkrétne útvar školstva) veľmi pozitívne (s.21-26). 

Môžeme zhodnotiť, že všetky ZŠ v meste Trenčín už teraz uplatňujú v určitej miere princípy SMART 
vzdelávania, čo tvorí dobrý základ pre implementáciu SMART vzdelávania v meste Trenčín.  

Pri hodnotení vzdelávania a systému školstva na Slovensku sa za jeden z hlavných problémov 
považuje kvalita vzdelávania. Tá sa pravidelne hodnotí rôznymi spôsobmi, žiaci ZŠ sa zúčastňujú na 
testovaní v 5. a 9. ročníku. Na základe analýz sa v RIÚS TSK konštatuje, že žiaci ZŠ v Trenčianskom 
kraji disponujú nízkou jazykovou, matematickou, čitateľskou a prírodovednou gramotnosťou 
(výsledky Testovania 9). Na tento stav má vplyv kvalita vzdelávania, materiálno-technické vybavenie 
školy, ale aj sociálno-ekonomického zázemia žiaka.  

Z pohľadu výsledkov testovania Monitor v školskom roku 2014/2015 dosahujú vybrané základné 
školy vo MFO Trenčín úspešnosť, ktorá prekračuje priemerné celoslovenské hodnoty. Celkovo je 
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možné z výsledkov zhodnotiť, že okres Trenčín patrí k výsledkovo nadpriemerným. V roku 2014/2015 
len 2 základné školy nedosiahli % úspešnosť priemeru SR (RIÚS TSK 2014-2020, s.59). Podrobne sa 
ďalej venujeme výsledkom testovania žiakov za rok 2018/2019 a analýze výsledkov testovania 
v rokoch 2016-2019.  

V školskom roku 2018/2019 sa štvrtýkrát uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníkov, 
cieľom ktorého je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho 
stupňa ISCED 2. Testovanie 5 – 2018 poskytne školám spätnú väzbu, ako pripravili žiakov na prechod 
z ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 
pre zlepšovanie vzdelávania žiakov a skvalitňovanie vyučovania. Zároveň má slúžiť na monitorovanie 
stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z ISCED 1 v celoštátnom meradle. Celoslovenské 
testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) sa uskutočnilo 
z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Cieľom testovania je získať prehľad 
o výkonoch žiakov pri výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch. Výsledky deviatakov 
slúžia aj ako jedno z kritérií pre prijímanie žiakov na stredné školy, súčasne sú ukazovateľom kvality 
výchovno-vyučovacích výsledkov pre zriaďovateľa, riaditeľa školy, zákonných zástupcov či verejnosti.  

Testovania 5 – 2018 sa zúčastnilo 467 žiakov piatych ročníkov základných školách zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Trenčín s uvedenými výsledkami: 

Tabuľka Testovanie žiakov 5. ročníka v roku 2018 na ZŠ v Trenčíne 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
POČET 

TESTOVANÝCH 
ŽIAKOV 

MATEMATIKA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
Priemerný počet 

bodov 
Priemerná 

úspešnosť školy 
Priemerný počet 

bodov 
Priemerná 

úspešnosť školy 
Bezručova 56 21,9 73,10% 22,7 75,50% 
Dlhé Hony 70 21,2 70,80% 19,6 65,40% 
Hodžova 96 19,4 64,80% 19,2 64% 
Kubranská 50 22,7 75,50% 21,4 71,20% 
Na dolinách 29 18,4 61,30% 17 56,70% 
L. Novomeského 71 20,4 68% 19,6 65,20% 
Veľkomoravská 73 20,6 68,60% 20,8 69,50% 
Východná 22 17,8 59,40% 16,7 55,80% 
Spolu 467 20,3 67,68% 19,6 65,41% 

Zdroj: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín v školskom roku 2018/2019.  

Poznámky: Celoslovenské hodnotenie Testovania 5 – 2018: Maximálny počet bodov v teste: 30  

Priemerná úspešnosť v SR: • matematika - 59,3 % úspešnosť, 17,8 bodov • slovenský jazyk 
a literatúra - 58,4 % úspešnosť, 17,5 bodov  

Porovnaním výsledkov možno skonštatovať, že trenčianski piataci dosiahli lepšie výsledky 
v slovenskom jazyku a literatúre o 2,1 bodu, úspešnosť dosiahli o 7,01 % vyššiu. V matematike boli 
úspešnejší o 2,5 bodu, úspešnosť mali o 8,38 % vyššiu ako celoslovenský priemer. 

Testovania 9 – 2019 sa zúčastnilo 402 žiakov deviateho ročníka základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Trenčín.  
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Tabuľka Testovanie žiakov 9. ročníka v roku 2018 na ZŠ v Trenčíne 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
POČET 

TESTOVANÝCH 
ŽIAKOV 

MATEMATIKA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
Priemerný 

počet bodov 
Priemerná 

úspešnosť školy 
Priemerný 

počet bodov 
Priemerná 

úspešnosť školy 

Bezručova 37 22,5 74,90% 23,6 78,60% 

Dlhé Hony 64 22,4 74,70% 22 73,40% 

Hodžova 79 23,1 77,00% 20,9 70% 

Kubranská 33 24,3 80,90% 22,6 75,50% 

Na dolinách 14 19,6 65,50% 18,9 63,10% 

L. Novomeského 88 21,9 73% 21,1 70,20% 

Veľkomoravská 68 20,5 68,40% 20,1 66,90% 

Východná 19 20,3 67,50% 21,9 73,00% 

Spolu 402 21,82 72,75% 21,38 71,31% 

Zdroj: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín v školskom roku 2018/2019.  

Poznámky: Celoslovenské hodnotenie Testovania 9 – 2019: Maximálny počet bodov v teste: 30  

Priemerné počty bodov a percentuálna úspešnosť v rámci Slovenska: • matematika –18,9 bodov, 
percentuálna úspešnosť: 63,1 % • slovenský jazyk a literatúra - 18,7 bodov, percentuálna úspešnosť: 
62,3 %  

Trenčianski deviataci dosiahli v matematike 72,75 % úspešnosť a v slovenskom jazyku a literatúre 
71,31 %. V obidvoch predmetoch boli ich výsledky lepšie, ako bol celoslovenský priemer. 
V matematike boli lepší o 9,65 % a v slovenskom jazyku a literatúre dosiahli o 9,01 % lepšiu úspešnosť 
ako bola v rámci SR. Tieto výsledky potvrdzuje aj umiestnenie až troch škôl z mesta Trenčín v Top20 
najlepších škôl na Slovensku podľa rebríčka INEKO pre rok 2018/2019.  

Na porovnanie uvádzame úspešnosť testovania deviatakov základných škôl za posledné 4 roky 
v matematike. Výsledky sú uvádzané v percentách. 
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Graf Porovnanie testovania žiakov 9. ročníka v matematike, v rokoch 2016-2019 na ZŠ v Trenčíne  

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín v školskom roku 2018/2019.  

Na grafe je možné pozorovať vývoj v čase, pričom vnímame pozitívny trend vývoja v zmysle rastu na 
piatich ZŠ v meste Trenčín a ustálených výsledkoch na dvoch ZŠ.  

V ďalšom grafe uvádzame úspešnosť testovania deviatakov základných škôl za posledné 4 roky 
v slovenskom jazyku. Výsledky sú uvádzané v percentách. 

Graf Porovnanie testovania žiakov 9. ročníka v slovenskom jazyku, v rokoch 2016-2019 na ZŠ 
v Trenčíne  

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín v školskom roku 2018/2019.  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Bezru
čo

va

Dlhé Hony

Hodžo
va

Kubran
ská

Na d
olin

ác
h

L. 
Novo

meské
ho

Veľko
morav

ská

Vých
odná

Matematika v %

Matematika v - % 2016 Matematika v - % 2017 Matematika v - % 2018 Matematika v - % 2019

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Bezru
čo

va

Dlhé Hony

Hodžo
va

Kubran
ská

Na d
olin

ác
h

L. 
Novo

meské
ho

Veľko
morav

ská

Vých
odná

Slovenský jazyk v %

Slovenský jazyk – v % 2016 Slovenský jazyk – v % 2017 Slovenský jazyk – v % 2018 Slovenský jazyk – v % 2019



172   

 

SMART KONCEPTY V MANAŽMENTE MIESTNEHO A REGIONÁLNEHO ROZVOJA (F)ITCUBATOR N.O. 
 

Na grafe je možné pozorovať vývoj v čase, ktorý je na troch, resp. štyroch ZŠ pomerne ustálený. Na 
dvoch ZŠ došlo k zlepšeniu výsledkov, pričom v prípade ZŠ Východná išlo o nárast o viac ako 6%.  

Napriek uspokojivým výsledkom hodnotenia v rámci testovania žiakov 5. a 9. ročníka v meste 
Trenčín, odporúčame ďalej systematicky a kontinuálne pracovať na zlepšovaní vzdelávania, nakoľko 
výsledky testovania stredoškolákov v rámci PISA testov ukázali výrazné zaostávanie našich 
stredoškolákov. V oblasti čitateľskej a prírodovednej gramotnosti zostal výkon slovenských žiakov, 
podobne ako v predchádzajúcom cykle PISA 2015, pod priemerom krajín OECD. V matematickej 
gramotnosti bolo zaznamenané štatisticky významné zlepšenie výsledkov slovenských žiakov 
v porovnaní s predchádzajúcim cyklom (2015). Výkon slovenských 15-ročných žiakov sa teda 
v matematickej gramotnosti v PISA 2018 dostal na úroveň priemeru krajín OECD86. 

Analytickú časť dopĺňane o podnety a názory získané od zástupcov školstva v meste Trenčín počas 
workshopu zorganizovanom 9. júla 2020 pre potreby projektu EVS. Zástupcovia škôl potvrdili, že 
školské zariadenia v meste Trenčín sú pomerne dobre technologicky vybavené, čo tvorí dobrý základ 
pre implementáciu SMART vzdelávania. Viaceré školy v meste pracujú s nadanými žiakmi. Na 
všetkých ZŠ v meste pôsobia sociálni pedagógovia, ktorí zabezpečujú kontakt so sociálne slabšími 
rodinami a snažia sa o inkulzívne vzdelávanie detí zo znevýhodneného prostredia. Deje sa tak aj 
napriek tomu, že mesto nemá výrazný počet žiakov zo sociálne slabších rodín.  

8.3 IDENTIFIKOVANIE POTRIEB, IMPULZOV A VÝZIEV VRÁTANE ICH 
CHARAKTERISTIKY 

Syntéza analytickej časti dokumentu, analýza vzdelávania a výchovy v meste Trenčín ako aj diskusia 
v rámci workshopu zorganizovanom v meste Trenčín 9. júla 2021 so zástupcami z oblasti školstva 
a syntéza získaných poznatkov vytvorila solídny základ pre identifikovanie potrieb a výziev. 
Identifikované potreby zároveň predstavujú veľké výzvy v zmysle ich realizácie v praxi.  

Identifikácia potrieb a s nimi súvisiacich výziev vychádza predovšetkým z aktuálneho stavu školstva 
na národnej úrovni a jeho hlavného problému, ktorým je kvalita vzdelávania na všetkých stupňoch 
škôl.  

Potreba zlepšenia kvality vzdelávania by mala byť prioritnou ako na národnej, tak aj regionálnej 
a lokálnej úrovni. Kvalita vzdelávania stojí na dvoch základných pilieroch, ktorými sú učitelia a obsah, 
resp. spôsob vzdelávania:  

•  Učitelia: Predpokladom zvýšenia kvality a motivácie učiteľov je potreba zlepšenia ich 
postavenia v spoločnosti, adekvátne finančné ohodnotenie ale aj kvalitná príprava, 
kontinuálne vzdelávanie, metodická podpora či mentoring. Riešeniu týchto otázok, vrátane 
ich finančného zabezpečenia, sa venuje strategický dokument Moderné a úspešné Slovensko 
(s.60).  

• Obsah a spôsob vzdelávania: Predpokladom zvýšenia kvality vzdelávania je reforma 
vzdelávania zameriavajúca sa na prierezové a sociálne zručnosti ako aj digitálnu výučbu, ktoré 
sú nevyhnutné pre riešenie problémov a výziev 21.storočia.  

 
86 Pre viac informácií: https://www.minedu.sk/zverejnenie-vysledkov-slovenskych-ziakov-v-
medzinarodnej-studii-oecd-pisa-2018/ 
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Potreba inkluzívneho vzdelávania a prepojenia vzdelávania s výchovou. Veľkou výzvou vo 
vzdelávaní je inklúzia. Vplyv socio-ekonomického zázemia sa odráža vo výraznom rozdiele 
v priemernom skóre najlepšie a najhoršie situovaných žiakov, veľmi málo detí má prístup k rannej 
starostlivosti a k predprimárnemu vzdelávaniu, čo znižuje ich úspešnosť v ďalších fázach vzdelávania, 
a to najmä pri deťoch zo sociálne znevýhodneného prostredia a so zdravotným zvýhodnením 
(Moderné a úspešné Slovensko, s. 55, OECD 2019:PISA 2018 results). Východiskovým dokumentom 
pre zvyšovanie inkluzívnosti škôl a školských zariadení bude národná Stratégia inkluzívneho 
vzdelávania. Cieľom bude efektívnejšie identifikovať vzdelávanie potreby detí, a preto sa pristúpi 
k reforme školských zariadení poradenstva a prevencie. Plánuje sa zavedenie právneho nároku škôl 
na odborných zamestnancov ako aj debarierizácia škôl na všetkých úrovniach (Moderné a úspešné 
Slovensko, s. 59). 

V rámci inklúzie vnímame aj potrebu budovania medzigeneračných vzťahov v zmysle previazania 
vzťahu mladých a starých, čím sa vytvoria prirodzené väzby solidarity. Vhodnou formou sú aktivity 
škôl v spolupráci s komunitnými centrami, zariadeniami sociálnych služieb alebo neziskovými 
organizáciami.  

Potreba posilniť technické, resp. STEAM (veda, technika, inžinierstvo, umenie a matematika) 
vzdelanie od škôlok a ZŠ, ideálne v spolupráci so SŠ, prípadne s univerzitou. Technické vzdelávanie, 
resp. tzv. STEAM vzdelanie, ktoré tiež zahŕňa umenie, môže pomôcť zmeniť triedy na tvorivé 
vzdelávacie prostredie. Je plne v súlade s princípmi SMART vzdelávania, resp. ho môžeme považovať 
za jeho súčasť. Zámerom je priblížiť vyučovanie reálnemu životu a nahradiť teoretické a izolované 
poňatie výučby vzájomným prepojením predmetov. STEAM vzdelávanie je orientované tak, aby žiak 
získaval informácie prostredníctvom vlastných pozorovaní či experimentov v laboratóriu alebo 
v prírode, pracoval s grafmi, tabuľkami, schémami, obrázkami, využíval prostriedky IKT pri 
vyhodnocovaní a spracovaní získaných údajov, vytváral si vlastný úsudok o tých poznatkoch, ktoré sú 
dôležité pre život v 21. storočí a vedel získané poznatky aplikovať v praxi. Navrhujeme vytvoriť aj 
model technickej škôlky alebo technicky orientovaných aktivít už v rámci predprimárneho 
vzdelávania a výchovy, napr. technicky orientované exkurzie alebo technické dielničky vhodne 
prispôsobené veku (napr. s použitím lega alebo stavebníc).  

Potreba posilniť vzdelávanie a tréning prierezových zručností, vrátane podnikateľských zručnosti 
a finančnej gramotnosti na všetkých stupňoch škôl. Prierezové zručnosti, alebo prenositeľné 
zručnosti, prípadne soft skills, sú univerzálne zručnosti a schopnosti, ktoré sú využiteľné naprieč 
rôznymi povolaniami a sektormi. Je veľmi dôležité začleniť ich do vzdelávania a výchovy čo najskôr, 
pričom môže ísť o samostatný učebný predmet alebo môže byť tréning prierezových zručností 
súčasťou existujúcich predmetov. Vhodná je forma projektu (v rozsahu počtu hodín, ktoré sú 
pridelené téme) alebo veľmi efektívnou formou kurzu. Vhodné je používanie aktivizujúcich 
a interaktívnych učebných metód. 

Potreba lepšej spolupráce škôl na všetkých stupňoch s cieľom vytvoriť komplexný a dobre fungujúci 
vzdelávací mikro-systém v meste. Problémom viacerých slovenských miest je, že školy na 
jednotlivých stupňoch medzi sebou nespolupracujú, čo je do veľkej miery dané systémovým 
nastavením. Aj keď štát nevytvára špecifické podmienky pre sieťovanie a spoluprácu škôl na rôznych 
úrovniach, tejto spolupráci ani nijak nebráni. Aj keď má mesto v kompetencii len predprimárne 
a základne vzdelávanie, je v jeho záujme, spoločne s krajom, vytvoriť podmienky pre efektívne 
fungujúci vzdelávací mikrosystém v meste, ktorý by mal zahŕňať všetky typy škôl. Môže to viesť 
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k efektívnejšiemu vzdelávaciemu systému, úspore finančných zdrojov, či pozitívnym externalitám 
v prípade, že sa podarí prepojiť vzdelávanie aj s praxou.  

Potreba prepojenia vzdelávania s praxou. V posledných rokoch vznikla na trhu práce veľká asymetria 
v zmysle nedostatku mnohých pracovných pozícií vyžadujúcich stredné odborné vzdelanie. Naproti 
tomu, väčšina žiakov ZŠ uprednostňuje ako ďalší stupeň vzdelávania gymnáziá, čím dochádza k zániku 
mnohých odborov ale aj celých stredných odborných škôl. Je preto potrebné prepojiť vzdelávanie 
viac s praxou a zatraktívniť stredné odborné vzdelanie už pre žiakov ZŠ. Vytvorením vhodných schém 
pomoci, napr. zavedením kurzov podnikania či podnikateľských zručností, môžu motivovať žiakov (a 
ich rodičov) vybrať si odborné vzdelávanie a už počas strednej školy sa zaučiť či zmysluplne pripraviť 
na výkon povolania.  

Potreba kvalitného online vzdelávania. Pandémia Covid-19 a s ňou súvisiace opatrenia odhalili 
nepripravenosť Slovenska a mnohých škôl na všetkých stupňoch v oblasti online vzdelávania. Súčasná 
situácia na celom svete ukazuje, že online vzdelávanie na všetkých stupňoch sa vo väčšej alebo 
menšej miere stane bežnou súčasťou vzdelávania, a je nevyhnutné pripraviť na túto výzvu učiteľov, 
žiakov a prispôsobiť tejto situácii obsah aj formu vzdelávania a výchovy. V súčasnom svete už existujú 
všetky predpoklady na to, aby aj online vzdelávanie bolo kvalitné.  

Výzvou pre mesto Trenčín je naplniť v praxi tieto potreby, pričom každá z definovaných potrieb 
v sebe zahŕňa viaceré výzvy nielen na úrovni mesta Trenčín ale aj regionálnej a národnej úrovni. 
Vhodným prístupom pre riešenie identifikovaných potrieb je SMART vzdelávanie, ktoré prináša 
možnosti ich implementácie v praxi.  

MOŽNÉ REAKCIE A PRÍSTUPY S DÔRAZOM NA SMART 

SMART vzdelávanie v meste Trenčín znamená implementáciu princípov SMART vzdelávania na 
všetkých stupňov škôl a nastavenie vhodného systému celoživotného vzdelávania, tak aby všetky 
tieto komponenty vytvorili efektívne fungujúci SMART systém vzdelávania, ktorý je schopný 
reflektovať potreby trhu práce, ako aj flexibilne reagovať na nové podnety a výzvy. Súčasťou SMART 
vzdelávania a výchovy je implementácia alebo lepšie využívanie informačných technológií vo 
vzdelávaní, ktoré posilní STEAM vzdelávanie ako aj atraktivitu výučby ostatných predmetov.  

SMART vzdelávanie v sebe zahŕňa 5 základných princípov: 

SAMO-vzdelávanie, samo-štúdium 

Pod samovzdelávaním budeme rozumieť to, že sa rola žiaka mení z prijímateľa informácií na tvorcu 
vedomostí a rola učiteľa sa mení z poskytovateľa informácií na sprostredkovateľa vedomostí, resp. 
mentora vzdelávania.  

Samovzdelávaním rozumieme aj také metódy učenia, ktoré sú orientované na samo-štúdium, teda 
online vzdelávanie, e-learning, individuálne štúdium a podobne. Pandémia covid-19 a situácia s ním 
spojená, odhalila mnohé rezervy v oblasti online vzdelávania a načrtla, že tento druh vzdelávania 
môže v budúcnosti hrať veľmi dôležitú, ak nie priam kľúčovú úlohu.  

MOTIVOVANÉ vzdelávanie 

Motivované vzdelávanie by malo byť:  

• orientované na skúsenosti - metódy výučby a učenia by mali preorganizovať informácie 
a učivo tak, aby sa miesto predmetov učili žiaci vnímať subjekt ako celok, ide teda o postupné 
prekonanie formalizovaného prístupu založeného na predmete. 
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• orientované na riešenie problému - takéto učenie podporuje kreatívne riešenia problémov 
a rozvíja kritické myslenie.  

ADAPTÍVNE vzdelávanie (v zmysle flexibility a rešpektovaní individuálnych potrieb žiakov) 

Posilňuje flexibilitu vzdelávacieho systému a implementuje vzdelávacie prístupy prispôsobené 
individuálnym potrebám žiakom, regionálnym špecifikám či potrebe prípravy na špecifické budúce 
zamestnanie.  

Školy sa transformujú z miesta, kde sa odovzdávajú poznatky a vedomosti na priestor, ktorý 
poskytuje možnosti pre individualizované vzdelávanie, podporuje individuálne schopnosti, nadanie 
a talent žiakov. 

ROZMANITÉ vzdelávanie bohaté na zdroje prostredníctvom otvoreného trhu a sieťovania 

SMART vzdelávanie využíva bohatý obsah vytvorený verejným aj súkromným sektorom, prípadne 
jednotlivcami, využíva cloudové možnosti vzdelávania pre samo-štúdium alebo kontaktné 
vyučovanie.  

SMART vzdelávanie využíva vnútorné aj vonkajšie zdroje vzdelávania spoločne s kolektívnou 
inteligenciou a sociálnym vzdelávaním s cieľom posilniť kolaboratívne vzdelávanie.  

TECHNOLÓGIE využívajúce vzdelávanie 

Ide o tzv. všadeprítomné vzdelávanie. Žiaci sa môžu učiť kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom 
informačných technológií. Žiakom sa poskytujú tzv. "vzdelávacie prostredia", v ktorých si môžu žiaci 
zvoliť rôzne učebné metódy.  

Kľúčové pre úspešnú implementáciu týchto prístupov je vytvorenie a využívanie digitálnych učebných 
materiálov; posilnenie spôsobilosti učiteľov pre potreby implementácie SMART vzdelávania; 
obstarávanie učebných materiálov vysokej kvality; aktivácia online vzdelávania. Je potrebné tiež 
ošetriť problematiku autorských práv či možnosti prípadného zneužitia obsahu vzdelávania.  

Koncept SMART vzdelávania poskytuje vysokú mieru flexibility. Je teda na každom meste, prípadne 
každej škole aby si tento koncept prispôsobil vlastným možnostiam ale tiež potrebám a nastavili si ho 
tak, aby spĺňal ich predstavy, akceptoval možnosti učiteľov a reflektoval potreby žiakov, či regionálne 
špecifiká napr. v zmysle potreby určitých špecifických povolaní.  

8.4 STRATEGICKÁ ČASŤ  

STANOVENIE VÍZIE, STRATEGICKÉHO CIEĽA A HLAVNÝCH CIEĽOV ROZVOJA 
V OBLASTI SMART VZDELÁVANIA A VÝCHOVY 

Víziou SMART vzdelávania a výchovy v meste Trenčín je rozvoj individuálnych talentov 
prostredníctvom využívania inovatívnych a progresívnych metód výučby zameraných na rozvoj 
tvorivosti, kritického myslenia a prierezových zručností a kompetencií.  

SMART vzdelávanie a výchova v meste Trenčín sú zamerané na implementáciu moderných 
technológií do vzdelávania, podporu neformálneho vzdelávania a výchovy a implementáciu SMART 
myšlienok a princípov do vzdelávania a výchovy na všetkých stupňoch škôl. Mesto by tiež malo 
v tomto kontexte venovať pozornosť neformálnemu a celoživotnému vzdelávaniu, ktoré predstavuje 
integrálnu súčasť inteligentného mesta. 
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SMART vzdelávanie predstavuje posun od výkladového vzdelávania k interaktívnemu vzdelávaniu 
s cieľom zvýšiť zapojenie žiakov a umožniť učiteľom prispôsobiť sa zručnostiam študentov, ich 
záujmom ako aj rôznym potrebám či preferenciám učenia, čo reflektuje potrebu inkluzívneho 
vzdelávania.  

Strategickým cieľom SMART vzdelávania a výchovy v meste Trenčín je podporiť implementáciu 
systému SMART vzdelávania a výchovy s ohľadom na možnosti a potreby jednotlivých školských 
zariadení a prostredníctvom SMART vzdelávania prepojiť vzdelávanie s výchovou, rozvíjať talent 
a kompetencie žiakov s ohľadom na ich individuálny potenciál a možnosti ich budúceho uplatnenia 
a tiež rozvíjať atraktívny systém celoživotného vzdelávania s reflexiou na potreby trhu práce 
a globálne výzvy.  

Ciele SMART vzdelávania v meste Trenčín by mali byť orientované nasledovne:  
• postupne transformovať rolu žiaka z prijímateľa informácií na ich producenta, 
• postupne transformovať rolu učiteľa z poskytovateľa informácií na sprostredkovateľa, resp. 

mentora vzdelávania,  
• zlepšiť flexibilitu vzdelávacieho systému, 
• implementovať cielené vzdelávanie prispôsobené individuálnym potrebám žiakov 

a požiadavkám trhu práce, vrátane neformálneho vzdelávania,  
• zlepšiť využívanie moderných technológií v procese vyučovania,  
• zavádzať online vzdelávanie a kvalitný e-learning, ktoré podporujú aj samo-štúdium,  
• podporovať individualizované vzdelávanie a výchovu smerujúce k podpore talentov,  
• implementovať vzdelávacie postupy, prístupy či predmety, ktoré vedú k získavaniu 

prierezových zručností,  
• zlepšiť spoluprácu vzdelávacích inštitúcií naprieč rôznymi stupňami vzdelávania, 
• pripraviť sa na postupný prechod ku kolaboratívnemu vzdelávaciemu systému, ktorý je 

založený na spolupráci verejného, súkromného a neziskového sektora a využíva kolektívnu 
inteligenciu,  

• zabezpečiť dostupnosť a využívanie bohatého vzdelávacieho obsahu, na vývoji ktorého sa 
podieľali verejný, súkromný aj neziskový sektor, pripadne jednotlivci.  

Systém SMART vzdelávania umožňuje vytvoriť priestor pre učenie sa kdekoľvek a kedykoľvek 
prostredníctvom moderných technológií. Zároveň SMART vzdelávanie umožňuje vytvoriť také 
vzdelávacie prostredie, kde sa implementujú rôzne formy a štýly výučby, učitelia sa sami môžu 
podieľať na tvorbe vzdelávacích programov či materiálov v súlade s charakteristikou ich disciplíny 
a stať sa tak novými tvorcami obsahu vzdelávania.  
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IDENTIFIKOVANIE RESP. MAPPING KĽÚČOVÝCH AKTÉROV/STAKEHOLDEROV 
VRÁTANE DEFINOVANIA MOTIVÁCIE PRE JEHO/ICH ZAPOJENIE 

Kľúčoví aktéri Motivácia ich zapojenia 
Žiaci/žiačky a študenti/študentky Atraktívnejšie vzdelávanie a výchova 

Učitelia a učiteľky Lepšia interakcia so žiakmi, možnosť flexibilne reagovať 
na potreby žiakov 

Riadiaci pracovníci/pracovníčky v oblasti 
vzdelávania a výchovy  

Spokojnejší žiaci aj učitelia, potenciál pre lepšie výsledky 
žiakov  

Úradníci/úradníčky pôsobiaci v oblasti 
školstva a výchovy  

Súčasťou ich agendy je riešenie potrieb a výziev v oblasti 
školstva, SMART vzdelávanie poskytuje návod a možnosti 
ako ich riešiť 

Materské školy Atraktívnejšie vzdelávanie a výchova, možnosti pre 
aktivity s deťmi každého veku  

Základné školy Atraktívnejšie vzdelávanie a výchova, možnosti 
inkluzívneho vzdelávania, možnosť flexibilne reagovať na 
potreby žiakov rôzneho veku 

 

Vzdelávací obsah 

Rozšírenie trhu 
s učebnicami vrátane 
digitálnych materiálov 

pre vzdelávanie   
• Vytvorenie 

digitálnych 
vzdelávacích zdrojov 

• Aplikovať, resp. 
prispôsobiť obsah 
SMART vzdelávania, 
vrátane 
neformálneho, pre 
potreby školy 

 

Metódy vzdelávania  

Rozvoj SMART vzdelávania, 
vrátane neformálneho a online 

vzdelávania  
• Implementácia princípov 

SMART vzdelávania a ich 
vhodné nastavenie 
rešpektujúc možnosti školy, 
žiakov a učiteľov 

• Rozvoj online vzdelávania, 
vrátane vzdelávania mimo 
vyučovacieho procesu  

• Rozvoj neformálneho 
vzdelávania v spolupráci s 
praxou 

 

Vzdelávacie prostredie 

Vytvorenie prostredia pre 
voľné a bezpečné 

využívania vzdelávacieho 
obsahu 

• Podpora širokého 
využívania vzdelávacieho 
obsahu  

• Podpora darovania a 
zdieľania vzdelávacieho 
obsahu  

• Podpora IT vzdelávania, 
vrátanie IT etiky a kritického 
myslenia 

 

SMART 
vzdelávanie 
a výchova 

Posilnenie kompetencií učiteľov 
v SMART vzdelávaní 

• Podpora vzdelávania  a tréningu pre 
učiteľov 
• Podpora a alokovanie učiteľov pre 
SMART vzdelávanie  
• Motivácia učiteľov zavádzať SMART 
vzdelávanie alebo jeho prvky  

 

Spolupráca a zdieľané SMART vzdelávanie 
a výchova  

• Zlepšovať spoluprácu v oblasti 
vzdelávania naprieč stupňami a sektormi  
• Budovať resp. posilniť infraštruktúru pre 
SMART vzdelávanie na školách 
• Využívať bohaté zdroje pre vzdelávanie  
• Praktické a neformálne vzdelávanie 
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Kľúčoví aktéri Motivácia ich zapojenia 
Centrá voľného času  Široké spektrum možností pre kurzy a krúžky 

NO/MVO v oblasti vzdelávania a inklúzie SMART vzdelávanie je vhodné pre implementáciu 
inkluzívneho vzdelávania  

Subjekty poskytujúce celoživotné 
vzdelávanie 

SMART vzdelávanie vytvára široké spektrum možností 
pre poskytovanie atraktívneho celoživotného vzdelávania 

Stredné školy Atraktívnejšie vzdelávanie a výchova, možnosti 
špecializácie, posilnenie STEAM vzdelávania, vyššia 
atraktivita pre odborné stredné školy 

Univerzita Univerzity by prirodzene mali implementovať systém 
SMART vzdelávania a jeho princípy. Vybavenie (ľudské aj 
infraštruktúrne) v synergii so SMART vzdelávaním vytvára 
široké spektrum možností pre poskytovanie atraktívneho 
celoživotného vzdelávania ako aj spoluprácu so 
strednými a základnými v oblasti vzdelávania a výchovy 

Zamestnávatelia SMART vzdelávanie dokáže reflektovať potreby trhu, 
resp. zamestnávateľov a dokáže pripraviť žiakov na 
budúce povolanie 

Podnikatelia a podniky Podnikatelia a podniky by sa mali stať súčasťou 
vzdelávania vo forme neformálneho vzdelávania 
a získavania praktických zručností a znalostí 

Samospráva Samosprávne inštitúcie by sa mali stať súčasťou 
neformálneho vzdelávania, ktoré pomôže žiakom 
zorientovať sa v princípoch občianskej demokracie 
a participácie. 

ŠPECIFICKÉ CIELE, AKTIVITY, OPATRENIA A INDIKÁTORY, STRATEGICKÉ 
SMEROVANIE A PRÍSTUP KU TVORBE STRATÉGIE  

SMART vzdelávanie a výchova zdôrazňuje potrebu SMART učiteľov a vychovávateľov v zmysle 
nastavenia vhodnej metodiky vzdelávania a výchovy a tiež vhodného vzdelávacieho prostredia 
vrátane využívania moderných technológií ale aj neformálneho a praktického vzdelávania, tak aby 
účastníci vzdelávania mohli napredovať vo vzdelávacích cieľoch. Vzdelávacie prostredie môže byť 
významne ovplyvnené vhodne zvolenou metodikou a vedením zo strany učiteľa. SMART učitelia 
a moderné vzdelávacie prostredie tak spoločne podporujú rozvoj inteligentných žiakov a študentov. 
Dôležitým prvkov SMART vzdelávania je spolupráca verejného, súkromného a neziskového sektora 
smerujúca k využívaniu kolektívnej inteligencie.  
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Strategický dokument Moderné a úspešné Slovensko a Plán obnovy, strategické dokumenty a priority 
na miestnej, regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni a tiež zrealizované projekty (pozri časť 
A a B) vytvárajú potrebné zázemie pre implementáciu SMART vzdelávania a výchovy v meste Trenčín. 
Veľmi dôležitým, ak nie najdôležitejším faktorom pre úspešnú implementáciu SMART vzdelávania 
a výchovy sú učitelia a vychovávatelia. Strategické dokumenty Moderné a úspešné Slovensko a Plán 
obnovy sľubujú opatrenia potrebné pre zvýšenie kvality a motivácie učiteľov, a tiež opatrenia 
smerujúce k zlepšeniu ich postavenia v spoločnosti, adekvátnemu finančnému ohodnoteniu ale aj 
kvalitnej príprave, kontinuálnemu vzdelávaniu, metodickej podpore či mentoringu, vrátane ich 
finančného zabezpečenia.  

Vízia, hlavné ciele a implementácia stratégie SMART vzdelávania v meste Trenčín sa bude realizovať 
prostredníctvom špecifických cieľov a nadväzujúcich aktivít.  

Špecifický cieľ 1: Rozvoj spolupráce verejného, súkromného a neziskového sektora pre potreby 
implementácie SMART vzdelávania smerujúci k využívaniu kolektívnej inteligencie.  

Úspech inteligentného mesta je založený na spolupráci. Tá je mimoriadne dôležitá aj v oblasti 
vzdelávania a výchovy. Mesto, prípadne samosprávny kraj by mali byť iniciátormi pre zlepšenie 
spolupráce škôl a vzdelávacích inštitúcií naprieč všetkými stupňami a sektormi a vytvoriť tak 
podmienky pre efektívne fungujúci vzdelávací mikrosystém v meste, ktorý by mal zahŕňať všetky typy 
škôl a relevantných subjektov, vrátane podnikov, významných inštitúcií či neziskových organizácií. 
Môže to viesť k efektívnejšiemu vzdelávaciemu systému, kvalitnému formálnemu aj neformálnemu 
vzdelávaniu, úspore finančných zdrojov, či pozitívnym externalitám v prípade, že sa podarí prepojiť 
vzdelávanie aj s praxou.  

Aktivita 1.1 Indikátor Prístup, forma realizácie Cieľový stav 
Podpora 
spolupráce 
vzdelávacích 
inštitúcií na 
všetkých 
stupňoch 
s cieľom vytvoriť 
efektívny 
vzdelávací 

Sieť 
spolupracujúcich 
subjektov 
v oblasti 
vzdelávania 
a výchovy  

Iniciácia stretnutia subjektov v oblasti vzdelávania 
a výchovy a hľadanie možností spolupráce v oblasti 
vzdelávania a výchovy  
Vymedzenie kľúčových tém a foriem spolupráce  
Testovanie navrhnutých foriem spolupráce v oblasti 
formálneho aj neformálneho vzdelávania  
Vytvorenie efektívneho systému spolupracujúcich 
subjektov v oblasti vzdelávania a výchovy 

Vytvorenie 
funkčnej siete 
spolupracujúcich 
subjektov 
v oblasti 
vzdelávania 
a výchovy 

žiaci a študenti 

 učitelia 
Prostredie pre SMART 
vzdelávanie, vrátane 
neformálneho (IKT, 

infraštruktúra, vybavenie, 
spolupráca s praxou) 

SMART vzdelávanie 

(koncept, stratégia) 

Spolupráca  
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mikrosystém 
v meste 

 

Aktivita 1.2 Indikátor Prístup, forma realizácie Cieľový stav 
Podpora 
spolupráce 
vzdelávacích 
inštitúcií 
a subjektov 
z praxe 

Sieť 
spolupracujúcich 
subjektov 
v oblasti 
vzdelávania 
a výchovy 
a praxe 

Iniciácia stretnutia subjektov v oblasti vzdelávania 
a výchovy a subjektov z verejného, súkromného 
a neziskového sektora a hľadanie možností 
spolupráce v oblasti vzdelávania a výchovy  
Vymedzenie kľúčových tém a foriem spolupráce  
Testovanie navrhnutých foriem spolupráce v oblasti 
formálneho aj neformálneho vzdelávania  
Vytvorenie efektívneho systému spolupracujúcich 
subjektov z verejného, súkromného a neziskového 
sektora 

Vytvorenie 
funkčnej siete 
spolupracujúcich 
subjektov 
v oblasti 
vzdelávania 
a výchovy 
s praxou  

 

Aktivita 1.3 Indikátor Prístup, forma realizácie Cieľový stav 
Vytvorenie 
a implementácia 
vzdelávacích 
aktivít v rámci 
spolupráce 
vzdelávacích 
inštitúcií 
a subjektov 
z praxe 

Počet 
vzdelávacích 
aktivít 
(predmety, 
kurzy, 
prednášky, 
exkurzie a pod.) 

Vytvorenie konkrétnych vzdelávacích aktivít v rámci 
spolupráce vzdelávacích inštitúcií a subjektov z praxe  
Implementácia konkrétnych vzdelávacích aktivít 
v rámci spolupráce vzdelávacích inštitúcií a subjektov 
z praxe  
Vyhodnotenie konkrétnych vzdelávacích aktivít 
v rámci spolupráce vzdelávacích inštitúcií a subjektov 
z praxe a ich prípadná modifikácia 

Implementácia 
vzdelávacích 
aktivít 
v spolupráci 
vzdelávacích 
inštitúcií 
a subjektov 
z praxe 

ZÁSOBNÍK PROJEKTOV:  

• Implementácia predmetu Inteligentné mestá (Smart Cities) pre žiakov druhého stupňa ZŠ 

Špecifický cieľ 2: Podpora neformálneho vzdelávania a praktického vyučovania, rozvoj prierezových 
a prenositeľných zručností v spolupráci s praxou 

Neformálne vzdelávanie a praktické vyučovanie by mali byť pravidelnou súčasťou vzdelávania 
a výchovy na všetkých stupňoch škôl a škôlok. SMART vzdelávanie okrem neformálneho vzdelávania 
podporuje aj rozvoj širokého spektra prierezových zručností. Prierezové zručnosti, alebo prenositeľné 
zručnosti, prípadne soft skills, sú univerzálne zručnosti a schopnosti, ktoré sú využiteľné naprieč 
rôznymi povolaniami a sektormi.  

Aktivita 2.1 Indikátor Prístup, forma realizácie Cieľový stav 
Podpora získavania 
praktických 
zručností 
a kompetencií  

Vzdelávacie 
a výchovné inštitúcie 
si zvolia vhodný 
spôsob a metodiku 
pre posilnenie 
vzdelávania 
a výchovy v oblasti 
prierezových 
zručností 

Zmapovanie možností začlenenia 
prierezových zručností do vzdelávania 
a výchovy, pričom môže ísť o samostatný 
učebný predmet alebo môže byť tréning 
prierezových zručností súčasťou 
existujúcich predmetov. Vhodná je 
forma projektu (v rozsahu počtu hodín, 
ktoré sú pridelené téme) alebo veľmi 
efektívnou formou kurzu. Vhodné 
je používanie aktivizujúcich 
a interaktívnych učebných metód. 

Rozvoj 
prierezových 
zručností 
a kompetencií 
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Aktivita 2.2 Indikátor Prístup, forma realizácie Cieľový stav 
Podpora 
neformálneho 
vzdelávania 
a získavania 
praktických 
zručností 
a kompetencií  

Vzdelávacie 
a výchovné inštitúcie 
si zvolia vhodný 
spôsob a metodiku 
pre posilnenie 
neformálneho 
vzdelávania 

Na pravidelnej báze sa bude na všetkých 
stupňoch škôl a škôlok realizovať 
neformálne vzdelávanie mimo triedy aby 
deti a žiaci vnímali rôzne perspektívy 
fungovania komunity a jej rôzne výzvy, 
vrátane ekonomických, 
environmentálnych a sociálnych, 
prípadne ďalších 

Zlepšenie 
neformálneho 
vzdelávania, 
rozvoj 
prierezových 
zručností 
a kompetencií 

ZÁSOBNÍK PROJEKTOV:  

• Zlepšovanie finančnej gramotnosti - program finančného vzdelávania FinQ 
• Rozvoj kritického myslenia ako súčasť SMART vzdelávania a výchovy 

Špecifický cieľ 3: Podpora STEAM vzdelávania a výchovy 

Zámerom STEAM vzdelávania je priblížiť vyučovanie reálnemu životu a nahradiť teoretické 
a izolované poňatie výučby vzájomným prepojením predmetov. Je orientované tak, aby žiak získaval 
informácie prostredníctvom vlastných pozorovaní či experimentov v laboratóriu alebo v prírode, 
pracoval s grafmi, tabuľkami, schémami, obrázkami, využíval prostriedky IKT pri vyhodnocovaní 
a spracovaní získaných údajov, vytváral si vlastný úsudok o tých poznatkoch, ktoré sú dôležité pre 
život v 21. storočí a vedel získané poznatky aplikovať v praxi. Navrhujeme vytvoriť aj model technickej 
škôlky alebo technicky orientovaných aktivít už v rámci predprimárneho vzdelávania a výchovy, napr. 
technicky orientované exkurzie alebo technické dielničky vhodne prispôsobené veku (napr. 
s použitím lega alebo stavebníc).  

Aktivita 3.1 Indikátor Prístup, forma realizácie Cieľový stav 
Podpora STEAM 
vzdelávania 
a výchovy  

Vzdelávacie 
a výchovné inštitúcie 
si zvolia vhodný 
spôsob a metodiku 
pre posilnenie 
STEAM vzdelávania 
a výchovy vzhľadom 
na možnosti, 
kapacity, zameranie 
inštitúcie 

Zmapovanie možností začlenenia STEAM 
vzdelávania a výchovy na všetkých 
stupňoch, vrátane škôlok.  
Môže ísť o posilnia STEAM vzdelávania 
v konkrétnych predmetoch, nové 
predmety alebo cielené aktivity, či kurzy. 
Vhodné je používanie aktivizujúcich 
a interaktívnych učebných metód. 

Rozvoj STEAM 
vzdelávania 
a výchovy 

 

Aktivita 3.2 Indikátor Prístup, forma realizácie Cieľový stav 
Vytvorenie 
a implementácia 
STEAM 
vzdelávacích aktivít 
v rámci spolupráce 
vzdelávacích 
inštitúcií 
a subjektov z praxe 

Počet vzdelávacích 
aktivít (predmety, 
kurzy, prednášky, 
exkurzie a pod.) 

Vytvorenie konkrétnych STEAM 
vzdelávacích aktivít v rámci spolupráce 
vzdelávacích inštitúcií a subjektov 
z praxe  
Implementácia konkrétnych STEAM 
vzdelávacích aktivít v rámci spolupráce 
vzdelávacích inštitúcií a subjektov 
z praxe  
Vyhodnotenie konkrétnych STEAM 
vzdelávacích aktivít v rámci spolupráce 
vzdelávacích inštitúcií a subjektov 
z praxe a ich prípadná modifikácia 

Implementácia 
STEAM 
vzdelávacích 
aktivít 
v spolupráci 
vzdelávacích 
inštitúcií 
a subjektov 
z praxe 
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ZÁSOBNÍK PROJEKTOV:  

• Technická škôlka 

Špecifický cieľ 4: Digitalizácia a moderné technológie v SMART vzdelávaní 

Predpokladom zvýšenia kvality vzdelávania je reforma vzdelávania zameriavajúca sa na prierezové 
a sociálne zručnosti ako aj digitálnu výučbu, ktoré sú nevyhnutné pre riešenie problémov a výziev 
21.storočia.  

Aktivita 4.1 Indikátor Prístup, forma realizácie Cieľový stav 
Zabezpečenie 
adekvátneho 
vybavenia pre 
implementáciu 
SMART 
vzdelávania 
a výchovy 

Počet škôl, 
škôlok/tried 
s adekvátnym 
vybavením pre 
implementáciu 
SMART 
vzdelávania  

Zmapovanie súčasného vybavenia a infraštruktúry škôl 
a škôlok  
Vymedzenie potrieb pre adekvátne zabezpečenie 
SMART vzdelávania podľa priorít a metodiky akú zvolí 
škola/škôlka  
Vymedzenie prioritných a strategických potrieb pre 
materiálno-technické zabezpečenie SMART vzdelávania 
a výchovy  
Zmapovanie možností zdieľania existujúcej 
infraštruktúry a materiálno-technického vybavenia 
Efektívne budovanie infraštruktúry a materiálno 
technického vybavenie s možnosťou jeho zdieľania, 
vytvárania synergií 

Adekvátne 
vybavenie pre 
implementáciu 
SMART 
vzdelávania 
a výchovy 

 

Aktivita 4.2 Indikátor Prístup, forma realizácie Cieľový stav 
Projekty 
smerujúce 
k zabezpečeniu 
adekvátneho 
vybavenia pre 
implementáciu 
SMART 
vzdelávania 
a výchovy 

Počet 
projektov 
smerujúcich 
k zabezpečeniu 
adekvátneho 
vybavenia pre 
implementáciu 
SMART 
vzdelávania 
a výchovy 

Zmapovanie možností financovania a zabezpečenia 
projektov z interných a externých zdrojov  
Využitie interných a externých zdrojov, možností 
a projektov pre materiálno-technické zabezpečenie 
SMART vzdelávania a výchovy  
Príprava projektov 
Realizácia projektov  
Vyhodnotenie projektov 
Efektívne budovanie infraštruktúry a materiálno 
technického vybavenie s možnosťou jeho zdieľania, 
vytvárania synergií 

Adekvátne 
vybavenie pre 
implementáciu 
SMART 
vzdelávania 
a výchovy 

 

Špecifický cieľ 5: Materiálno-technické inovácie v oblasti vzdelávania a výchovy 

Špecifický cieľ 5 je orientovaný na možnosti zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia 
vzdelávania a výchovy, prípadne technologické či procesné inovácie v oblasti vzdelávania a výchovy.  
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Aktivita 5.1 Indikátor Prístup, forma realizácie Cieľový stav 
Zlepšenie kvality 
vzduchu v triedach 
prostredníctvom 
moderných 
technológií.  

Počet 
tried/škôl/subjektov 
v oblasti vzdelávania 
a výchovy 
vybavených 
vhodnými meračmi 
kvality vzduchu 
a koncentrácie CO2.  

Pocit ťažkého a vydýchaného vzduchu 
najčastejšie spôsobuje vysoká hodnota 
CO2 v ovzduší. 87Kvalita vzduchu 
v interiéri je pritom kľúčová pre 
efektívne vzdelávanie žiakov a tiež 
koncentráciu učiteľov. Na trhu je veľké 
množstvo cenovo dostupných 
produktov, ktoré môžu prispieť 
k zlepšeniu fyzickej pohody žiakov aj 
učiteľov/vychovávateľov v procese 
vzdelávania a výchovy.  

Subjekty v oblasti 
vzdelávania 
a výchovy 
využívajúce 
moderné 
technológie pre 
zabezpečenie 
fyzickej pohody 
v procese 
vzdelávania 
a výchovy.  

 

Aktivita 5.2 Indikátor Prístup, forma realizácie Cieľový stav 
Implementácia 
virtuálnej/rozšírene
j reality do procesu 
vzdelávania 
a výchovy.  

Počet tried 
vybavených 
technológiami 
a/alebo softvérom 
podporujúcich 
virtuálnu/rozšírenú 
realitu.  

Virtuálna realita je technologicky 
vytvorené prostredie simulujúce 
skutočnosť. Takto tvorené prostredie 
môže vytvárať predstavu skutočného 
sveta a môže prispieť k zážitkovému 
vzdelávaniu a výchove. Rozšírená realita 
z anglického augmented reality (AR) je 
kombináciou reálneho sveta 
s virtuálnym prostredím. AR nevyužíva 
úplné nahradenie reálneho sveta 
virtuálnym, ale doplňuje alebo 
pozmeňuje vnímanie reálneho sveta, 
a teda dopĺňa reálny svet o prvky 
virtuálneho sveta. Technológia AR 
umožňuje osobe pohybujúcej sa 
v reálnom prostredí vnímať objekty 
zhotovené v digitálnom svete. 
Využívanie rozšírenej a virtuálnej reality 
má bohaté využitie vo vzdelávaní 
a dokáže zážitkovým spôsobom priniesť 
vzdelávací obsah napr. v dejepise, fyzike, 
chémii atď.  

Atraktívnejšie 
vzdelávanie 
a výchova 
založené na 
využívaní 
moderných 
technológií.  

 

Aktivita 5.3 Indikátor Prístup, forma realizácie Cieľový stav 
Optimalizácia 
procesov v oblasti 
vzdelávania 
a výchovy 

Úspora finančných 
zdrojov 

Táto aktivita je zameraná na 
optimalizáciu procesov v oblasti 
vzdelávania a výchovy. Môže ísť napr. 
o centrálne obstarávanie potravín pre 
školy a školské zariadenia s podporou 
miestnej ekonomiky.  

Efektívnejšie 
využívanie 
verejných 
zdrojov, prípadne 
podpora 
miestnej 
ekonomiky 

 
87 Hlavný zdroj oxidu uhličitého v interiéri je dýchanie človeka. Na koncentráciu CO2 vo vzduchu má tiež vplyv varenie na 
plyne (plameni), prítomnosť zvierat (veľký pes sa v produkcii CO2 vyrovná človeku) a v menšej miere aj izbové rastliny. 
Koncentráciu oxidu uhličitého meriame v jednotkách ppm (parts per milion). Pocit pohody je možný len pri dostatočnom 
prísune kyslíka. 
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NÁSTROJE PRE NAPLNENIE STRATÉGIE  

Inštitucionálne a organizačné opatrenia  
• Úprava existujúcich všeobecne záväzných nariadení 
• Tvorba nových všeobecne záväzných nariadení 

Informačné a vzdelávacie opatrenia 
• Zriadenie internetovej komunikačnej platformy v oblasti SMART vzdelávania a výchovy  
• Cielené vzdelávacie aktivity pre učiteľov a vychovávateľov v oblasti SMART vzdelávania 

a výchovy  
• Spustenie kampane pre zvýšenie povedomia verejnosti o SMART vzdelávaní a výchove  

Investície do vzdelávacej infraštruktúry 
• Investície do materiálno-technického vybavenia škôl a škôlok  
• Infraštruktúrne investície v oblasti vzdelávania a výchovy  
• Investície do digitalizácie škôl a využívania moderných informačno-komunikačných technológií 

Finančné nástroje  

• Interné zdroje v rámci rozpočtu škôl, prípadne mesta 
• Externé zdroje (národné, medzinárodné) vo forme grantov, NHP, projektové zdroje  

Programy, projekty, služby a iné aktivity verejného i súkromného sektora, ktoré povedú k naplneniu 
definovaných cieľov. 

• Zriadenie platformy pre rozvoj spolupráce verejného, súkromného a neziskového sektora pre 
potreby implementácie SMART vzdelávania a výchovy smerujúci k využívaniu kolektívnej 
inteligencie 
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OBLASŤ 9 DOSTUPNOSŤ A VYUŽITIE DÁT PRE SMART 
ROZHODOVANIE A MANAŽMENT  
(Ing. Peter Chochol, PhD., Ing. Ján Michlík, Ing. Antonín Maděra) 

9.1 IDENTIFIKÁCIA POTRIEB, IMPULZOV A VÝZIEV  

9.1.1 ANALÝZA POLITÍK A STRATÉGIÍ 

ANALÝZA EXISTUJÚCICH POLITÍK A STRATÉGIÍ 

Ak chceme zodpovedať otázku dostupnosti a využitia dát pre smart rozhodovanie ako prvý krok 
musíme zmapovať všetky dostupné stratégie, dátové politiky a zdroje dát mesta. 

EXISTUJÚCE STRATÉGIE A POLITIKY 

• Mesto Trenčín aktuálne nemá oficiálne prijaté strategické dokumenty týkajúce sa základných 
princípov a priorít dátovej politiky. Najvhodnejší čas pre ich prijatie bude po schválení novely 
Zákona o údajoch a o zmene a doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydalo dňa 
19.06.2021 predbežnú informáciu k plánovaným ďalším krokom pri prijímaní tejto legislatívy. 

• Chýba aj Smernica, ktorá by upravovala pravidlá zberu, tvorby, monitoringu, zdieľania, 
manipulácie s dátovými súbormi a spôsob zverejňovania dát na portáli otvorených dát. 

• Geopriestorové dátové súbory a ich poskytovanie sú čiastočne pokryté smernicou z roku 
2002. 

SMERNICE NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV A POVINNE ZVEREJŇOVANÝCH INFORMÁCIÍ 

• Ochrana osobných údajov - Oznámenie k ochrane osobných údajov 
• Sprístupňovaní informácií podľa zákona č.211/2000 Z.z. 

• Smernica primátora mesta č.19:2009 o sprístupňovaní informácií podľa zákona 
č.211:2000 Z.z. 

• Smernica primátora mesta č.1:2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica primátora mesta 
č.19:2009 o sprístupňovaní informácií podľa zákona č.211_2000 Z.z. 

• Smernica primátora mesta č.1:2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica primátora mesta 
č.19:2009 o sprístupňovaní informácií podľa zákona č.211:2000 Z.z. 

• Smernica primátora mesta Trenčín č.3/2002 o geografickom informačnom systéme 
Mesta Trenčín a poskytovaní jeho výstupov 

OPEN DATA TRENČÍN 

• Na webe egov.trencin.sk sa nachádza 16 datasetov z interných systémov mestského úradu. Sú 
v nich informácie o demografickej štruktúre obyvateľov, faktúrach, zmluvách, objednávkach, 
úradnú tabuľu či zoznam daňových dlžníkov. 

• Na stránke trencin.sk/api sa nachádza prístup do dvoch datasetov. Jedným sú publikované 
články s kategóriami z wordpressu. Druhým datasetom sú informácie o zasadnutiach orgánov 
mestského zastupiteľstva ako sú komisie, výbory mestských častí a mestské zastupiteľstvo. 
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• Na stránke visit.trencin.sk/api/ je prístup ku publikovaným článkom a kultúrno-spoločenským 
podujatiam. Je možné ich filtrovať a kategorizovať podľa parametrov z interného systému. 

• Trenčín zverejňuje technickú mapu mesta ako georeferenčú WMS službu vhodnú na 
pripojenie do GIS systémov. Pre jednoduché prehliadanie je dostupná na webe 
www.mapsfy.com. 

• V centre mesta sú na parkovisku na Palackého ulici umiestnené senzory obsadenia 
parkovania. Obsadenosť parkoviska si môžu užívatelia pozrieť v aplikácii ParkDots, na webe, 
alebo pomocou dát z REST API. 

• Všetky dáta sú zverejnené pod licenciou Creative Commons Attribution 4.0 international. 

ANALÝZA ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV - EXISTUJÚCE DÁTOVÉ ZDROJE 

• Bolo identifikovaných 12 dátových zdrojov obsahujúcich 73 dátových modulov resp. entít, 
85% štruktúrovaných a 15% neštruktúrovaných  

Tabuľka 1 Zoznam existujúcich dátových zdrojov MsÚ Trenčín 

P.č. Názov dátového zdroja Počet dátových modulov/entít 
1 IS Cora Geo 35 
2 Open data 16 
3 Webové stránky 12 
4 MP Manager 2 
5 ASPI 1 
6 Aukčný systém ProeBiz 1 
7 Domus 1 
8 EPI 1 
9 Kamerový systém 1 
10 Lokálne súbory 1 
11 Mailové služby 1 
12 Biometric 1 

 
Graf 1 Dátové zdroje podľa účelu použitia 

V súčasnosti sa iba 3% dátových zdrojov využíva na účely rozhodovania, väčšina dátových zdrojov sa 
udržiava na základe legislatívnych povinností a potrieb zverejňovania údajov cez web alebo Open 
Data rozhranie.  
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ANALÝZA NADRADENÝCH STRATÉGIÍ A POLITÍK NA EURÓPSKEJ, NÁRODNEJ 
A REGIONÁLNEJ ÚROVNI 

Pre zabezpečenie súladu využívania dát s platnou internou aj národnou legislatívou, ich ochrany 
a štandardizácie v oblastiach poskytovania prístupov, integrácie, publikovania, autentifikácie a pod. je 
potrebné rešpektovať množstvo legislatívnych predpisov na európskej a národne úrovni. Malo by sa 
preferovať publikovanie dát pod otvorenými licenciami vo formátoch otvorených údajov a riadiť sa 
právnym rámcom, do ktorého spadajú napríklad nasledujúce právne a technické normy: 

• SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených 
dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie) 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 
2016). 

• Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1506 z 8. septembra 2015, ktorým sa ustanovujú 
špecifikácie týkajúce sa formátov zdokonalených elektronických podpisov a zdokonalených 
elektronických pečatí, ktoré môžu subjekty verejného sektora uznávať, podľa článkov 27 ods. 
5 a 37 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej 
identifikácii a dôveryhodných službách, pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (Ú. v. 
EÚ L 235, 9. 9. 2015). 

• ZÁKON 69/2018 Z. z. z 30. januára 2018 o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

• VYHLÁŠKA 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 
a informatizáciu zo 16. marca 2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy 
účinná od 01.05.2020 

• Metodický pokyn k výnosu MF SR zo 4. marca 2014 č. 55/2014-173 Z. z. o štandardoch pre 
informačné systémy verejnej správy + Dodatok č. 1 k Metodickému pokynu k výnosu 
Ministerstva financií SR zo 4. marca 2014 č. 55/2014 - 173 Z. z. o štandardoch ISVS v znení 
opatrenia Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 
11/2018 z 12. marca 2018. Metodický pokyn k výnosu o štandardoch ISVS sa v súčasnosti 
aplikuje len v tom rozsahu, v akom je upravený právny rámec vo vyhláške o štandardoch pre 
ITVS. V ostatných častiach je tento Metodický pokyn od 1. mája 2020 neplatný. 

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti 
webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (Ú. v. EÚ L 327, 2. 12. 2016). 

• § 10 ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení 
neskorších predpisov. 

• § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
• ISO/IEC 10646:2012 Univerzálny kódovaný súbor znakov (UCS). 
• STN EN 301 549 Požiadavky na prístupnosť produktov a služieb IKT (871549). 
• § 5 až 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
• ISO 32000-2 Portable document format, PDF 2.0. 
• Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. 
• RFC 6838: Špecifikácie typov médií a registračné postupy z dôvodu zjednotenia používaných 

hodnôt. 
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• Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) pre prístupnosť webového obsahu vo verzii 2.1. 
• § 31a zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
• RFC 2046: Formát Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). Časť 2: Typy médií, RFC 

3629:UTF-8 transformácia UCS (univerzálnej znakovej sady). 
• ISO/IEC 10646 - Informačné technológie. Univerzálna znaková sada (UCS). 
• ISO/IEC 29500:2012 Formáty súborov Office Open XML. 
• § 4 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. 
• ISO/IEC 29500-4:2012 Formáty súborov Office Open XML. Prechodné migračné vlastnosti. 
• ISO/IEC 15948: Informačné technológie. Počítačová grafika a spracovanie obrázkov. Prenosná 

sieťová grafika (PNG). Funkčná špecifikácia. 
• ISO/IEC 10918-5:2013 Digitálna kompresia a kódovanie kontinuálne tónovaných statických 

obrázkov. JPEG File Interchange Format (JFIF). 
• RFC 4180 Spoločný formát a MIME typ pre Comma Separated Values (CSV) súbory. 
• Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
• Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 
• § 54a zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
• RFC 7232 - Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Conditional Requests. 
• Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 
• FC 7946 - GeoJSON formát. 
• § 48 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 
• ISO 19005-1 Formát elektronického dokumentu pre dlhodobé uchovávanie – použitie PDF 1.4 

(PDF/A-1), ISO 19005-2 Formát elektronického dokumentu pre dlhodobé uchovávanie – 
použitie ISO 32000-1 (PDF/A-2), ISO 19005-3 Formát elektronického dokumentu pre dlhodobé 
uchovávanie – použitie ISO 32000-1 s podporou pre vnorené súbory (PDF/A-3). 

• § 35 až 39 zákona č. 305/2013 Z. z. 
• ETSI TS 102 918 Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Formát Associated Signature 

Containers (ASiC), ETSI TS 103 174 V2.2.1: Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Základný 
profil Associated Signature Containers (ASiC). 

• ETSI EN 319 162-1: Associated Signature Containers (ASiC); Part 1: Building blocks and ASiC 
baseline containers. 

• § 11 písm. k) zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie 
na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných 
službách) v znení zákona č. 211/2019 Z. z. 

• § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
• § 28 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
• § 23 ods. 1 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
• ISO 14533-4, Kapitola 3.2, Dlhodobé profily podpisov, Atribúty odkazujúce na objekty dôkazov 

existencie používané v dlhodobých formátoch podpisov (PoEAttributes). 
• ISO 14533-4, Kapitola 3.3, Dlhodobé profily podpisov, Atribúty odkazujúce na objekty dôkazov 

existencie používané v dlhodobých formátoch podpisov (PoEAttributes). 

Vo vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania je aj nový zákon o údajoch, ktorý treba 
vziať do úvahy a ktorý vznikol na pôde Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 
a informatizáciu, v spolupráci s niektorými ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, 
analytickými jednotkami, dátovými kurátormi, odbornou verejnosťou a pracovnými skupinami, a to 
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participatívnym spôsobom. Vytvorenie tohto zákona je pozitívnym príkladom ako pomôcť digitálnej 
transformácii Slovenska na modernú digitálnu krajinu. Predmetná právna norma, okrem nových 
pojmov a inštitútov, upravuje aj veľmi zaujímavý pohľad na štát, ktorý vytvára verejné politiky na 
základe odborných analýz, podkladov, predikcií, a to prostredníctvom aktuálnych, presných 
a dostupných údajov. 

LP/2019/699 Zákon o údajoch a o zmene a doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o eGovernmente) https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2019/699  

Bezpečnosť údajov a ochrana súkromia 
• Ochrana súkromia a bezpečnosť osobných údajov je priorita vyplývajúca z dodržiavania 

platnej legislatívy a je stále dôležitejšia aj pre používateľov elektronických služieb. Vyžaduje 
prísne opatrenia v oblasti bezpečnosti údajov na ubezpečenie všetkých konzumentov 
elektronických služieb o tom, že môžu zveriť svoje osobné a často citlivé údaje samospráve 
a nemusia sa obávať ich zneužitia. 

• Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov patrí medzi základné 
ľudské práva. Najdôležitejší je rešpekt súkromného a rodinného života či uchovávanie citlivých 
informácií o ostatných. GDPR (General Data Protection Regulation) je všeobecné nariadenie 
Európskej únie na ochranu osobných údajov.  

• GDPR sa týka každého, kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje Európanov, vrátane 
spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. Nariadenie je platné pre firmy, 
inštitúcie, jednotlivcov – zamestnancov, zákazníkov, klientov aj dodávateľov naprieč všetkými 
odvetviami. Cieľom je ochrana digitálneho práva všetkých občanov. Hlavým bodom je 
upravený spôsob spracovávania osobných údajov. Nariadenie GDPR sa odrazilo aj v znení 
zákona 69/2018 Z. z. z 30. januára 2018 o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

9.1.2 IDENTIFIKOVANIE POTRIEB, IMPULZOV A VÝZIEV VRÁTANE ICH 
CHARAKTERISTIKY 

STRATEGICKÁ VÍZIA A MANAŽMENT DÁT 

Jednou z prvých kľúčových potrieb je definícia vízie manažmentu dát t.j. definovať kompetencie, 
zodpovednosti, očakávania, úlohy a ciele v oblasti manažmentu dát samosprávy ako aj vzťahy 
k externým subjektom v oblasti otvorených dát a participatívnych procesoch. Základné princípy 
a priority dátovej politiky Mesta Trenčín by mali byť ukotvené v záväznom predpise (ideálne Smernici 
mesta), ktoré by: 

Upravili pravidlá zberu, tvorby, monitoringu, zdieľania, manipulácie s dátovými súbormi (vrátane 
geopriestorových dátových súborov) a spôsob zverejňovania dát na portáli otvorených dát mesta 
Trenčín. 

Definovali kompetencie koordinátora v oblasti dátovej politiky a analýz ako súčasť organizačnej 
štruktúry. 
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Špecifikovali politiky pre: 
• vyhodnocovanie dát zbieraných a vytváraných na území mesta orgánmi verejnej moci 

a tretími stranami.  
• vyhľadávanie a vytváranie partnerstiev s tretími stranami, predovšetkým s orgánmi štátnej 

správy, podnikateľským a akademickým sektorom, mestskými časťami a samosprávnym 
krajom v oblasti tvorby, zdieľania a využívania dát s cieľom efektívnej výmeny informácií a dát, 
zjednocovania dátových štandardov a vytvárania príležitostí na ich využitie v prospech 
obyvateľov mesta Trenčín a samosprávneho kraja. 

• opatrenia umožňujúce implementáciu dátovej politiky na všetkých úrovniach, 
zabezpečujúcich technickú aj obsahovú interoperabilitu dát, jednotnosť formátov a licencií, 
a pod.. 

• prijatie záväzkov k tomu, že bude dodržiavať princípy uvedené v Deklarácií miest za digitálne 
práva - Cities for Digital Rights. 

• realizáciu dátovej politiky, ktorá rešpektuje súkromie obyvateľov a dodržiava pravidlá 
Európskej únie o ochrane osobných údajov, ako aj národnú legislatívu. 

KAPACITY PRE KOHERENTNÚ IMPLEMENTÁCIU 

Veľmi dôležitou výzvou je aj nastavenie dostatočných interných kapacít pre koherentnú 
implementáciu a riadenie dátových politík, stratégií a/alebo iniciatív riadených údajmi. Tu sa 
vychádza z úrovne zručností a kompetencií pracovníkov MsÚ, profilov pracovných miest, 
komunikácie, koordinácie a spolupráce ako nástrojov na zlepšenie výkonnosti a na extrakciu pridanej 
hodnoty z dátových aktív. Kladie sa dôraz aj na hodnotu formálnych a neformálnych inštitucionálnych 
sietí a komunít z praxe ako nástrojov pre pomoc pracovníkom samosprávy a využitia zdieľania 
kolektívnych poznatkov. 

LP/2019/699 novela Zákona o údajoch a o zmene a doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o eGovernmente)  
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2019/699  
okrem iného definuje aj práva a povinnosti dátového kurátora 

• Dátový kurátor má v rozsahu právomocí orgánu verejnej moci, ktorým je poverený, právo:  
• na prístup k všetkým údajom na orgáne verejnej moci, na ktorom je zriadený,  
• organizovať spravovanie a spracúvanie údajov,  
• vydávať odporúčania týkajúce sa prístupu k údajom a ich ďalšej distribúcii,  
• usmerňovať aktivity na vytváranie metaúdajov,  
• vydávať opatrenia v oblasti riadenia kvality údajov,  
• metodicky usmerňovať monitoring kvality údajov a riadenie kvality údajov,  
• vyjadriť sa ku všetkým projektom a aktivitám, ktoré majú dopad na kvalitu údajov,  
• vykonávať dozor nad dodržiavaním povinností a právnych noriem, ktoré súvisia s kvalitou 

údajov.  

Dátový kurátor je v rozsahu právomoci orgánu verejnej moci, ktorým je poverený, povinný:  
• koordinovať činnosti súvisiace s meraním kvality údajov a riadením kvality údajov,  
• monitorovať kvalitu údajov a jej vývoj minimálne raz za pol roka,  
• prijímať a vyhodnocovať návrhy a podnety týkajúce sa kvality údajov,  
• vzdelávať sa v oblasti kvality údajov a v spôsoboch jej riadenia, merania a monitoringu,  
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• zabezpečovať strategický rozvoj v oblasti využitia, prezentácie a analýzy údajov,  
• zabezpečovať súlad údajov so štandardami kvality údajov. 

VHODNÁ DÁTOVÁ ARCHITEKTÚRA 

V oblasti aplikácie technických aspektov je potrebné dodržiavať základné pravidlá pre dátovú 
architektúru verejnej správy, ktorú upravuje zákon č. 305/2013 Z. z. o údajoch a o zmene a doplnení 
zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente). Výnos Ministerstva financií SR č. 276/2014 
Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy má samostatnú časť venovanú dátovým 
štandardom. Dátová architektúra je zameraná na najdôležitejšie stavebné bloky, ktoré je potrebné 
brať do úvahy pri zabezpečení sémantickej interoperability pri výmene informácií medzi verejnou 
správou, občanmi a komerčným sektorom. Dátová architektúra verejnej správy je taktiež dôležitým 
nástrojom pre riadenie referenčných údajov, zdrojových údajov, big data a otvorených údajov. 

VHODNÁ DÁTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Na realizáciu vízie a samotného výkonu manažmentu dát je nevyhnutná existencia technologických 
riešení (napr. cloudové dátové hostingové služby, rozhrania API, dátové jazerá, integračné 
a analytické nástroje a pod....), kde sa uskutočňuje samotné spracovávanie dát a ich publikovanie 
v zmysle definovaných politík. Implementácia novej dátovej infraštruktúry sa môže dotknúť aj 
existujúcich dátových zdrojov a existujúcich procesov spracovania a publikovania dát hlavne 
z dôvodov zabezpečenia interoperability a štandardizácie údajov. 

9.1.3 MOŽNÉ REAKCIE A PRÍSTUPY S DÔRAZOM NA SMART. 

Mesto Trenčín už začalo transformáciu na otvorenú, efektívnu a modernú samosprávu a v rámci tejto 
priority v tomto pokračuje. Smart governace ako „rozumné spravovanie veci verejných“ je prístup, 
ktorý mesto prenáša do svojho bežného fungovania a prenáša ho i do vzťahu Mesto – občan. 
Súčasťou tejto priority je i rozvoj a implementácia nových elektronických služieb mesta a realizácia 
projektov Smart City, ktoré charakterizuje nielen efektívne využívanie moderných technológií 
samosprávou, ale najmä zlepšenie možností prístupu obyvateľstva k službám mesta, zvýšenie záujmu 
verejnosti o občiansku participáciu a v neposlednom rade rozvoj tzv. knowledge managementu pri 
samotnom riadení mesta. 

Kvalitné a odborne spracovávané dáta dajú mestu Trenčín možnosť predvídať a robiť správne 
rozhodnutia v správnom čase, vyhodnocovať svoje aktivity, rýchlejšie a adresnejšie reagovať na 
potreby svojich obyvateľov alebo na dôsledky klimatických zmien či krízových situácií (napr. 
pandémia COVID – 19), čo vo výsledku môže znamenať úsporu verejných financií pri zvyšovaní kvality 
života v meste. Dáta však predstavujú pre obyvateľov mesta aj zdroj informácií o výkone mesta, 
vďaka čomu môžu vyvodzovať potrebnú zodpovednosť voči ich voleným zástupcom. Pre 
podnikateľský a mimovládny sektor môžu dáta predstavovať prostriedok skvalitňovania 
poskytovaných služieb. To znamená, že analýza dát, správa dát a správa kmeňových dát sú 
imperatívom efektívnosti, výkonnosti a dôveryhodnosti samosprávy a zohrávajú strategickú rolu pri 
výkone jej poslania. 
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9.1.4 DEFINOVANIE VÍZIE A HLAVNÝCH CIEĽOV ROZVOJA V OBLASTI VYUŽITIA 
DÁT PRE SMART ROZHODOVANIE 

PREDVÍDAVÉ RIADENIE MESTA ZALOŽENÉ NA ÚDAJOCH 

V čase neustále sa zrýchľujúcich transformačných procesov v spoločnosti a v životnom prostredí 
musia samosprávy výrazne zlepšiť svoju schopnosť predvídať, pripravovať sa na budúce zmeny 
a orientovať sa v nich. Predvídavé riadenie sa vzťahuje predovšetkým na systematické úsilie 
manažmentu mesta zvážiť budúcnosť s cieľom prijať rozhodnutia, zahájiť ich realizáciu a informovať 
o nich už dnes. Umožňuje aktívne reagovať skôr preventívne ako reaktívne, rozhodnutiami 
založenými skôr na poznatkoch a dôkazoch ako na skúsenostiach. 

Existujú dve hlavné formy očakávania: predpovedanie a predvídavosť.  

Predpovedanie znamená použitie existujúcich údajov a trendov na predpokladaný vývoj a výsledky. 
Techniky predpovedania a modelovania s podporou údajov môžu podporovať vedenie mesta, aby 
predvídalo spoločenský, hospodársky alebo prirodzený vývoj, ku ktorému pravdepodobne dôjde 
v budúcnosti, ale umožňuje aj vývoj systémov včasného varovania, analýzu sentimentu sociálnych 
médií a systémov na podporu rozhodovania v reálnom čase s cieľom lepšie posúdiť potrebu 
zasiahnuť, navrhnúť vhodné opatrenia a presnejšie predvídať ich očakávané vplyvy. 

Okrem toho môže analýza údajov zlepšiť prognostiku a umožniť mestu identifikovať vznikajúce 
potreby resp. predvídať nové potreby založené na pozorovaniach tak vo fyzickom, ako aj v digitálnom 
svete. Tento prístup umožní vedeniu mesta získať informácie o javoch a udalostiach, ktorým bude 
musieť v budúcnosti čeliť a bude sa môcť na ne pripraviť (častejšie anomálie v počasí – suchá/záplavy, 
lesné požiare, kvalita vzduchu v korelácii s lokálnym aj globálnym znečisťovaním, kvalita a dostatok 
pitnej vody a pod...) 

V tejto súvislosti je pre predstaviteľov samosprávy odporúčané zvážiť zriadenie tzv. „Advisory 
Board“ – expertnej skupiny zloženej z tých najlepších členov akademickej a podnikateľskej komunity 
vrátane zástupcov médií na území mesta, ktorých názory pre návrhy opatrení, ktoré budú reflektovať 
výsledky predpovedí a prognóz, môžu byť veľmi významné. Táto skupina aj vďaka svojej prirodzenej 
autorite a rešpektu dokáže veľmi efektívne komunikovať potrebu realizácie nevyhnutných zmien 
obyvateľom mesta a tým výrazne pomáhať pri implementácii transformácie. 

ZAPÁJANIE OBYVATEĽOV PRI TVORBE POLITÍK A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB MESTA 

V dátovom ekosystéme mesta spolupráca s občanmi a podnikmi znamená v skutočnosti pre nich 
dvojitú rolu a to: poskytovateľa údajov a súčasne aj spotrebiteľa údajov. V skutočnosti tak všetci 
prispievajú k ich vzniku, vyhodnocovaniu, opravám a vytváraniu hodnoty pre ostatných na báze 
kvality, užitočnosti a relevantnosti údajov. Okrem toho takéto údaje nanovo definujú vzťah medzi 
aktérmi a vytvárajú objekt „verejnej hodnoty“, v ktorom sa zainteresované strany a vedenie mesta 
môžu zapojiť do otvorenejších participatívnych, proaktívnych a posilňujúcich vzťahov v oblastiach 
tvorby politík, navrhovania služieb a budovania komunity mesta. 

Metódy, ako je napríklad interaktívna vizualizácia údajov, pomáhajú realizovať koncepčné otázky 
spôsobmi, ktoré možno prezentovať pre rôzne cieľové skupiny a ktoré poskytujú konkrétne oporné 
body na zapojenie zainteresovaných strán do diskusie o potenciálnych riešeniach. Okrem toho 
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sprístupnenie a zrozumiteľnosť údajov posúva konverzáciu mimo oblasť odborníkov a môže zvýšiť 
úroveň zapojenia všetkých obyvateľov. 

Automatizovaná analýza údajov týkajúcich sa názorov a/alebo správania občanov prostredníctvom 
zdrojov dát, ako sú verejné blogy, sociálne médiá alebo verejné konzultácie, môže priniesť prehľad 
o reakciách verejnosti na určité problémy mesta alebo komunít. 

ÚDAJE NA ZLEPŠENIE POSKYTOVANIA SLUŽIEB VO VEREJNOM ZÁUJME 

Niektoré problémy čoraz viac potrebujú súčasnú pozornosť odborníkov z rôznych oblastí. Napríklad 
zabezpečenie dôstojných životných podmienok a pohody starnúceho obyvateľstva zahŕňa okrem 
iného spoluprácu medzi odborníkmi v oblasti zdravotníctva, bývania a sociálnych služieb, ktoré sa 
ovplyvňujú navzájom. Kombinovanie údajov vytvorených alebo zhromaždených rôznymi 
špecializovanými verejnými organizáciami umožní rozvoj komplexných integrovaných 
medzirezortných politík navrhnutých ako reakcia na potrebu občana.  

Rastúca všadeprítomnosť mobilných zariadení a platforiem sociálnych médií znamená pre mesto, že 
má širšiu škálu ciest na zhromažďovanie cenných informácií od občanov týkajúcich sa ich 
každodenného života, ako aj ich potrieb, preferencií a správania. Je to dôležité, pretože vzťah dôvery 
medzi občanmi a mestom je kľúčom k úspechu. 

MONITOROVANIE A RIADENIE VÝKONNOSTI ZALOŽENÉ NA ÚDAJOCH 

Monitorovanie a riadenie výkonnosti mestského úradu a jeho procesov možno posilniť 
prostredníctvom vyhodnocovania príslušných dát. Cieľom je poskytnúť holistický, interaktívny prístup 
k údajom s cieľom čo najlepšie reagovať na potreby mesta. Samospráva môže dosiahnuť značné 
výhody a zvýšenie produktivity zo zdieľania a vloženej analýzy údajov do svojich procesov týkajúcich 
sa predovšetkým nakladania s financiami, časom, ľudskými zdrojmi ale aj spotreby materiálu, 
energie, pohonných hmôt a pod. To môže viesť k zefektívneniu činností s následným znížením 
prevádzkových nákladov. 

Vyhodnocovacie dáta sú skutočne kritickým zdrojom aj pre všetkých tých, ktorí sú zodpovední za 
plánovanie a ktorí sa snažia zlepšiť vnútornú produktivitu a celkovú výkonnosť samosprávy a verejnej 
správy. Monitorovanie a riadenie výkonnosti založené na údajoch má potenciál zvýšiť produktivitu 
tak na mikroúrovni jednotlivých organizačných zložiek ako aj na makro-úrovni celého MsÚ. 

Monitorovanie a riadenie výkonnosti založené na údajoch je metodika uplatniteľná v mnohých 
procesoch. Podporuje aj prostredie, v ktorom sú k dispozícii údaje v reálnom čase, kde nie je 
potrebné čakať na mesačné alebo štvrťročné aktualizácie v rôznych reportoch, pretože údaje, ktoré 
sú potrebné, sa stávajú dostupnými s podstatne vyššou frekvenciou. Dôsledkom je poskytovanie 
lepších prehľadov s možnosťou rýchlych úprav alebo korekcií už aj v krátkodobom horizonte 
s následným zvýšením miery zodpovednosti a neustálym zlepšovaním v strednodobom a dlhodobom 
horizonte. 
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9.1.5 IDENTIFIKOVANIE RESP. MAPPING KĽÚČOVÝCH 
AKTÉROV/STAKEHOLDEROV VRÁTANE DEFINOVANIA MOTIVÁCIE PRE 
JEHO/ICH ZAPOJENIE. 

ZÍSKANIE DOSTATOČNE UŽITOČNÝCH DÁT – DÔRAZ NA DOSTUPNOSŤ A KVALITU 

Ak chceme zlepšiť rozhodovanie v samospráve využívaním dát, tak prvým a nevyhnutným 
predpokladom je identifikovať, zhromažďovať a získavať užitočné údaje na podporu politík a služieb, 
najmä pre predvídavé riadenie ale aj ostatné služby mesta. 

Dostupnosť dát - Efektívne modelovanie spoločenských trendov a odborná príprava algoritmov 
strojového učenia si vyžaduje reprezentatívne, štatisticky významné vzorky údajov, ktoré odrážajú 
a zahŕňajú skúsenosti napr. aj marginalizovaných a ťažko prístupných skupín čo môže byť môže byť 
problém. Dáta s nízkou alebo nepravidelnou dostupnosťou údajov môžu predstavovať riziko 
nesprávnych alebo nepresných výstupov a rozhodnutí.  

Kvalita dát - Každý deň sa zhromažďujú a generujú obrovské množstvá údajov. Niektoré však nemusia 
byť správne z rôznych príčin. Kvalita dát do veľkej miery závisí od účelu ich použitia a preto je 
nevyhnutné, aby bola dopredu zaručená ich kvalita. To znamená, že pred vstupom dát do 
analytických a predikčných metód sa musí v dostatočnej miere spoľahlivosti zaručiť ich: 

• presnosť 
• komplexnosť a zrozumiteľnosť 
• konzistentnosť a integrita 
• úplnosť 
• jedinečnosť a relevantnosť 
• včasnosť 
• platnosť 

ĽUDSKÉ KAPACITY 

Odhodlanie implementovať digitálnu transformáciu procesov od plánovania až po riadenie 
a monitorovanie výkonnosti na báze vyhodnocovania dát síce prináša potenciál významných 
benefitov, ale predstavuje aj zásadnú zmenu štýlu práce voči zaužívaným postupom a metódam. Pre 
niektorých to môže znamenať obavy, že údaje nebudú interpretované správne, alebo že bude 
ohrozená dôvernosť údajov, alebo že sa zvýši ich pracovné zaťaženie a kvalifikačné nároky. Realizácia 
tejto zmeny je výzvou, ktorú treba v záujme úspešného uskutočnenia presadiť aj napriek možnej 
rezistencii časti pracovníkov MsÚ a preto bude veľmi dôležitá dôsledná príprava celej organizácie. 
Medzi najdôležitejšie očakávané zručnosti patria tzv. diverzifikované digitálne zručnosti88 
a manažérske schopnosti. 

 
88 140. plenárne zasadnutie 12. – 14. októbra 2020 Návrh stanoviska Európskeho výboru regiónov – 
Posilnenie miestnej správy vecí verejných a zastupiteľskej demokracie novými nástrojmi digitálnych technológií nabáda 
miestne a regionálne samosprávy, aby uskutočnili digitálnu transformáciu a využili plný potenciál digitálnych technológií s 
cieľom ešte viac uľahčiť účasť občanov na tvorbe politík a rozhodovaní. Na tento účel by sa mali priniesť nové digitálne 
technológie, ktoré zlepšia transparentnosť, inkluzívnosť a schopnosť reagovať na rozhodovací proces a že by sa mala 
vybudovať dôvera a dialóg potrebný pre dobrú správu vecí verejných. V tejto súvislosti je nevyhnutné sprostredkúvať 
digitálne zručnosti; 
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TECHNICKÉ KAPACITY - INVESTÍCIE DO DÁTOVÝCH ANALYTICKÝCH NÁSTROJOV 

Popri zručnostiach a schopnostiach, ktoré sa budú vyžadovať od pracovníkov MsÚ, sa budú musieť 
zabezpečiť aj potrebné SW nástroje na spracovanie dát a ďalšie vybavenie. Efektívne používanie 
softvéru, ktorý umožňuje zhromažďovanie a analýzy údajov alebo manipuláciu s existujúcimi zdrojmi 
údajov, si bude vyžadovať obstaranie, implementáciu a prevádzku samostatnej platformy, ktorej 
náklady by však mali byť kompenzované úsporami dosiahnutými optimalizáciou procesov s pomocou 
riadenia a monitorovania na báze dát. 

9.2 INVENTARIZAČNÁ A ANALYTICKÁ ČASŤ 

9.2.1 INVENTARIZAČNÁ ČASŤ 

Existujúce dátové zdroje sú využívané predovšetkým z dôvodu plnenia legislatívnych povinností MsÚ 
a o ich správu sa starajú rôzne útvary úradu podľa relevancie dát. Väčšina z nich je uložená 
v lokálnych úložiskách a časť z nich je publikovaná formou www služieb alebo Open Data. 

Tabuľka 2 Existujúce dátové zdroje 

Dátové zdroje Názov dátového zdroja: Modul / časť / entita: 
Existujúce dátové zdroje ASPI ASPI 
Existujúce dátové zdroje Aukčný systém ProeBiz ProeBiz 
Existujúce dátové zdroje Biometric Dochádzkový systém 
Existujúce dátové zdroje Domus správa domov a bytov 
Existujúce dátové zdroje EPI EPI 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Banka 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Daň z nehnuteľností 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Dokumentačný systém 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Dokumenty 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Domy a byty 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Exekúcie 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Fakturácia 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Geografický podsystém 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Kataster nehnuteľností 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Kataster nehnuteľností - archív importov 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Majetok 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Mestská polícia 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Mestské zastupiteľstvo (UN) 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Miestne poplatky 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Objednávky 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Obyvatelia 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Odpady 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Personalistika a mzdy 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Platobné poukazy 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Podnikatelia a prevádzky 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Pokladňa 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Poštové poukážky 
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Dátové zdroje Názov dátového zdroja: Modul / časť / entita: 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Priestupky/Správne delikty 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Registratúrne stredisko 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Rozpočet 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Sklad 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Sociálne veci - osobitný príjemca 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Sociálne veci - prípady 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Správne poplatky 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Stavebné činnosti 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Súdne spory 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Súpisné a orientačné čísla 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Účtovníctvo 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Voľby 
Existujúce dátové zdroje IS Cora Geo Zmluvy 
Existujúce dátové zdroje Kamerový systém Video záznamy 
Existujúce dátové zdroje Lokálne súbory Office 365 
Existujúce dátové zdroje Mailové služby mailserver 
Existujúce dátové zdroje MP Manager správa parkovacej politiky 
Existujúce dátové zdroje MP Manager správa udalostí 
Existujúce dátové zdroje Open data Evidencia psov chovaných v meste 
Existujúce dátové zdroje Open data Faktúry 
Existujúce dátové zdroje Open data Objednávky 
Existujúce dátové zdroje Open data Organizácia mesta 
Existujúce dátové zdroje Open data Počet občanov podľa dňa narodenia 
Existujúce dátové zdroje Open data Počet občanov podľa krstných mien 
Existujúce dátové zdroje Open data Počet občanov podľa priezvisk 
Existujúce dátové zdroje Open data Počet občanov podľa ulíc 
Existujúce dátové zdroje Open data Počet občanov podľa veku 
Existujúce dátové zdroje Open data Počet prihlásených psov podľa plemena 
Existujúce dátové zdroje Open data Počet prihlásených psov podľa ulíc 
Existujúce dátové zdroje Open data Počty občanov 
Existujúce dátové zdroje Open data Prírastky a úbytky občanov 
Existujúce dátové zdroje Open data Úradná tabuľa 
Existujúce dátové zdroje Open data Zmluvy 
Existujúce dátové zdroje Open data Zoznam daňových dlžníkov 
Existujúce dátové zdroje Webové stránky Administratívne členenie mesta Zoznam ulíc 
Existujúce dátové zdroje Webové stránky Dodávateľské faktúry 
Existujúce dátové zdroje Webové stránky Informácie o daňových dlžníkoch 
Existujúce dátové zdroje Webové stránky Informácie o evidencii psov chovaných v meste 
Existujúce dátové zdroje Webové stránky Informácie o organizáciách mesta 
Existujúce dátové zdroje Webové stránky Informácie zverejnené na úradnej tabuli 
Existujúce dátové zdroje Webové stránky Objednávky 
Existujúce dátové zdroje Webové stránky Odberateľské faktúry 
Existujúce dátové zdroje Webové stránky Oznámenie o čase a mieste konania volieb 
Existujúce dátové zdroje Webové stránky Počty občanov  
Existujúce dátové zdroje Webové stránky www 
Existujúce dátové zdroje Webové stránky Zmluvy 
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V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nové zdroje dát, ktoré sú potrebné v kontexte definovaných 
výziev a problémov, definovanej vízie a hlavného cieľu ako i definovaných kľúčových aktérov 
a stakeholderov vrátane presnej identifikácie ich zdroja.  

Tabuľka 3 Nové zdroje dát , ktoré sú potrebné v kontexte definovaných výziev, problémov, 
definovanej vízie a hlavného cieľa 

Oblasť Názov dátového zdroja: Modul / časť / entita: 
Oblasť 3 - Smart ekonomika Integrované parkovanie údaje zo senzorov z parkovacích miest 
Oblasť 3 - Smart ekonomika Integrované parkovanie údaje o doprave zo systémov jej 

sledovania a riadenia 
Oblasť 3 - Smart ekonomika Integrované parkovanie Kalendár podujatí v meste 
Oblasť 3 - Smart ekonomika Integrované parkovanie Údaje o aktuálnej dopravnej situácii 
Oblasť 3 - Smart ekonomika Manažment mestských budov Údaje o spotrebe paliva, el. energie 

a tepla 
Oblasť 3 - Smart ekonomika Manažment mestských budov Údaje o spotrebe vody 
Oblasť 3 - Smart ekonomika Manažment mestských budov Meteorologické a geografické údaje 
Oblasť 3 - Smart ekonomika Manažment mestských budov Záznam o pohybe osôb 
Oblasť 3 - Smart ekonomika Manažment mestských budov Údaje z pasportizácie mestského 

majetku 
Oblasť 3 - Smart ekonomika Hromadná doprava a preprava Záznam o pohybe osôb 
Oblasť 3 - Smart ekonomika Podnikanie Registrácia nových firiem v pomere 

k existujúcemu množstvu 
Oblasť 3 - Smart ekonomika Podnikanie Podiel firiem v konkurze 
Oblasť 3 - Smart ekonomika Podnikanie Miera samostatnej zárobkovej činnosti 
Oblasť 3 - Smart ekonomika Podnikanie Počet firiem na 100 000 obyvateľov 
Oblasť 3 - Smart ekonomika Produktivita HDP na obyvateľa 
Oblasť 3 - Smart ekonomika Produktivita Mestská miera nezamestnanosti 
Oblasť 3 - Smart ekonomika Produktivita Mestská miera nezamestnanosti 

mladých ľudí 
Oblasť 3 - Smart ekonomika Produktivita Dlhodobá nezamestnanosť(12 

mesiacov a viac) 
Oblasť 3 - Smart ekonomika Produktivita Podiel osôb pracujúcich na plný úväzok 
Oblasť 3 - Smart ekonomika Produktivita Medián disponibilného príjmu 
Oblasť 3 - Smart ekonomika Inovatívny duch Výdavky na výskum a vývoj ako 

percento HDP mesta 
Oblasť 3 - Smart ekonomika Inovatívny duch Počet nových patentov na 1 000 

obyvateľov za rok 
Oblasť 3 - Smart ekonomika Inovatívny duch Počet hubov v meste na 1 000 

obyvateľov 
Oblasť 3 - Smart ekonomika Medzinárodná integrácia Nákladná doprava - celkový naložený 

a vyložený tovar 
Oblasť 3 - Smart ekonomika Medzinárodná integrácia Počet medzinárodných podujatí na 1 

000 obyvateľov 
Oblasť 3 - Smart ekonomika E - commerce Podiel kamenných obchodov, ktoré 

majú aj vlastný internetový obchod 
Oblasť 3 - Smart ekonomika E - commerce Počet sídiel internetových obchodov 

na 1 000 obyvateľov 
Oblasť 7 - Smart zásobovanie, 
odpad.hosp., envi 
infraštruktúra 

Zásobovanie Spotrebný tovar krátkodobej spotreby 
spotreby-podiel potraviny región. 
Produktov 
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Oblasť Názov dátového zdroja: Modul / časť / entita: 
Oblasť 7 - Smart zásobovanie, 
odpad.hosp., envi 
infraštruktúra 

Zásobovanie Spotrebný tovar krátkodobej spotreby 
- drogéria, obaly 

Oblasť 7 - Smart zásobovanie, 
odpad.hosp., envi 
infraštruktúra 

Zásobovanie Spotrebný tovar krátkodobej spotreby 
- textil 

Oblasť 7 - Smart zásobovanie, 
odpad.hosp., envi 
infraštruktúra 

Zásobovanie Spotrebný tovar dlhodobej spotreby - 
biela a čierna technika 

Oblasť 7 - Smart zásobovanie, 
odpad.hosp., envi 
infraštruktúra 

Odpadové hospodárstvo Zber - údaje samospráva / mesto ako 
hospodársky celok 

Oblasť 7 - Smart zásobovanie, 
odpad.hosp., envi 
infraštruktúra 

Odpadové hospodárstvo Triedenie - údaje samospráva / mesto 
ako hospodársky celok 

Oblasť 7 - Smart zásobovanie, 
odpad.hosp., envi 
infraštruktúra 

Odpadové hospodárstvo Recyklácia - údaje samospráva / mesto 
ako hospodársky celok  

Oblasť 7 - Smart zásobovanie, 
odpad.hosp., envi 
infraštruktúra 

Odpadové hospodárstvo Zhodnotenie -materiálové - údaje 
samospráva / mesto ako hospodársky 
celok 

Oblasť 7 - Smart zásobovanie, 
odpad.hosp., envi 
infraštruktúra 

Odpadové hospodárstvo Zhodnotenie - produktové - údaje 
samospráva / mesto ako hospodársky 
celok 

Oblasť 7 - Smart zásobovanie, 
odpad.hosp., envi 
infraštruktúra 

Odpadové hospodárstvo Zhodnotenie- energetické 

Oblasť 7 - Smart zásobovanie, 
odpad.hosp., envi 
infraštruktúra 

Environmentálna infraštruktúra Environmentálne hodnotenie krajiny 
vstupné - projektové 

Oblasť 7 - Smart zásobovanie, 
odpad.hosp., envi 
infraštruktúra 

Environmentálna infraštruktúra Environmentálne hodnotenie krajiny 
výstupné - realizačné 

Oblasť 7 - Smart zásobovanie, 
odpad.hosp., envi 
infraštruktúra 

Environmentálna infraštruktúra Environmentálne monitorovanie - 
dlhodobé sledovanie 

Oblasť 7 - Smart zásobovanie, 
odpad.hosp., envi 
infraštruktúra 

Verejné obstarávanie Podiel obstarávanie tovarov, služieb, 
práce, inovácie a jej hodnoty 

Oblasť 7 - Smart zásobovanie, 
odpad.hosp., envi 
infraštruktúra 

Verejné obstarávanie Podiel Zeleného a sociálne 
zodpovedného obstarávania 
z celkového počtu VO 

Oblasť 7 - Smart zásobovanie, 
odpad.hosp., envi 
infraštruktúra 

Verejné obstarávanie Podiel lokálnej zemestnávateľnosti na 
VO 

9.2.2 ANALYTICKÁ ČASŤ 

Súčasťou PESTLE analýzy je aj technologická časť posudzujúca dôsledky nových a vyspelých 
technológií, ktorá sa zaoberá faktormi resp. najvýznamnejšími javmi, udalosťami, rizikami a vplyvmi, 
ktoré ovplyvňujú alebo budú ovplyvňovať smart rozhodovanie a manažment mesta a regiónu. 
Predmetom analýzy boli nasledovné problémové oblasti: 
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• Dostupnosť údajov: Hodnota údajov spočíva v ich použití a opakovanom použití. V súčasnosti 
nie je na MsÚ k dispozícii dostatok údajov na inovačné opätovné použitie ani na vývoj umelej 
inteligencie. Kľúčové problémy možno zoskupiť podľa toho, kto je držiteľom údajov a kto je 
ich používateľom. Otvorenie informácií v držbe orgánov verejnej správy je dlhodobá politika 
EÚ. Tieto údaje boli vytvorené za verejné finančné prostriedky, a preto by z nich spoločnosť 
mala mať čo najväčší osoh. Verejný sektor by mal umožniť ľahký prístup k väčšiemu množstvu 
vyprodukovaných údajov, aby ich mohli používať najmä malé a stredné podniky, ale aj 
občianska spoločnosť a vedecká obec.  

• Zdieľanie a používanie údajov v súkromnej držbe inými spoločnosťami: Napriek 
hospodárskemu potenciálu sa zdieľanie údajov medzi spoločnosťami nevyužíva 
v dostatočnom rozsahu. Dôvodom je nedostatok hospodárskych stimulov (vrátane strachu zo 
straty konkurenčnej výhody), nedostatok dôvery medzi hospodárskymi subjektmi, že údaje sa 
budú používať v súlade so zmluvnými podmienkami, nerovnováha vyjednávacej sily, strach zo 
zneužitia údajov a nedostatočná právna zrozumiteľnosť v tom, kto môže čo robiť s dátami 
(napríklad v prípade spolu vytvorených dát, najmä dát internetu vecí). 

• Zdieľanie údajov medzi orgánmi verejnej správy: Tento koncept je potrebné dôsledne 
doimplementovať až do konca. Môže významne prispieť k zlepšeniu tvorby politík a verejných 
služieb, ale aj k zníženiu administratívneho zaťaženia spoločností pôsobiacich na jednotnom 
trhu (zásada „jedenkrát a dosť“). 

• Interoperabilita a kvalita údajov: Interoperabilita a kvalita údajov, ako aj ich štruktúra, 
autentickosť a integrita majú kľúčový význam pre využitie hodnoty údajov. Analýza 
identifikovala možné problémy s interoperabilitou, ktoré by mohli brániť kombinácii údajov 
z rôznych zdrojov. 

• Správa údajov: Bude potrebné ďalšie posilnenie správy používania údajov. Aby dátové služby 
mohli začať fungovať po novom, sú potrebné organizačné štruktúry, ktoré umožnia realizovať 
inováciu založenú na údajoch opierajúc sa o existujúci právny rámec. 

• Dátové infraštruktúry a technológie: Digitálna transformácia využitia dát závisí od 
dostupnosti a využívania bezpečných, energeticky efektívnych, cenovo dostupných 
a kvalitných kapacít na spracovanie údajov.  

• Umožnenie jednotlivcom presadzovať si svoje práva: Občania oceňujú vysokú úroveň 
ochrany, ktorú im poskytuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov a právne predpisy 
o súkromí na internete. Keďže čoraz väčšie množstvo údajov aj občania generujú počas 
používania zariadení internetu vecí a digitálnych služieb, môžu čeliť rizikám diskriminácie, 
nekalým praktikám a odkázanosti na určitého poskytovateľa služieb. Odpoveďou na to sú 
výzvy, aby sa jednotlivcom poskytli nástroje a prostriedky na to, aby sa v jednotlivých 
prípadoch rozhodli, čo sa deje s ich údajmi - funkcia MyData (moje údaje). To sľubuje 
významné výhody pre jednotlivcov, ako aj pre ich zdravie a životnú pohodu, lepší stav 
osobných financií, zníženú environmentálnu stopu, hladký prístup k súkromným a verejným 
službám a lepší dohľad nad osobnými údajmi a ich transparentnosť. 

• Zručnosti a dátová gramotnosť: Je potrebné priebežne riešiť edukáciu pracovníkov v súlade 
s nasadzovanými technológiami na spracovanie dát. Ak sa tieto problémy nebudú riešiť, 
nedostatok odborníkov na dáta a nedostatočná dátová gramotnosť budú mať vplyv na 
schopnosť mesta a regiónu zvládnuť výzvy, ktoré prináša dátové hospodárstvo a spoločnosť. 

• Kybernetická bezpečnosť: Bezpečné a udržateľné využívanie dátových produktov a služieb 
bude závisieť aj od striktného dodržiavania noriem kybernetickej bezpečnosti. Údaje musia 
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byť chránené najmä pred neoprávneným prístupom, manipuláciou, použitím a zverejnením 
(zachovanie dôvernosti údajov), ich úmyselnou alebo neúmyselnou modifikáciou (zachovanie 
integrity údajov), pričom sú dostupné v požadovanom čase a v požadovanej kvalite 
(zachovanie dostupnosti údajov). 

Tabuľka 4 SWOT analýza využívania dát pre smart rozhodovanie a manažment mesta a regiónu 
a ich rozvoja 

Silné stránky Slabé stránky 
Predvídavé riadenie mesta založené na údajoch 
s možnosťou využitia umelej inteligencie 
Monitorovanie a riadenie výkonnosti založené na 
údajoch 
Zapájanie obyvateľov pri tvorbe politík a poskytovaní 
služieb mesta 
Lepšie využitie údajov pre verejné blaho 

Nedostatočné kapacity pre správu dát 
Nedostatok pracovníkov s pokročilými digitálnymi 
zručnosťami 
Chýbajúca adekvátna dátová infraštruktúra 
a technológie 

Príležitosti Hrozby 
Zlepšenie verejných služieb 
Vyššia kvalita života občanov 
Územné plánovanie, ktoré využíva dáta a inovácie 
Boj proti núdzovým situáciám (povodne, prírodné 
požiare a pod.) 
Zabezpečenie zdravšieho života ľudí 
Efektívnejší boj proti zločinu 
Boj proti zhoršovaniu životného prostredia a zmeny 
klímy 
Vyššia dostupnosť a zdieľanie dát pre verejné aj 
súkromné inštitúcie, MsP, startupy, výskumníkov 
a pod. 

Kybernetická bezpečnosť 
Nekalé praktiky, zneužitie dát 
Odkázanosť na určitého poskytovateľa služieb 

9.2.3 STANOVENIE VÍZIE, STRATEGICKÉHO SMEROVANIA, PRIORÍT 
A STRATEGICKÝCH CIEĽOV 

Strategické smerovanie lepšieho využívania dát definuje jednoznačnú prioritu: cieľovou entitou je 
občan, ktorý by mal mať jednoduchší a kvalitnejší každodenný život na pracovisku aj v súkromí, ako aj 
občan-podnikateľ, ktorému by mal štát maximálnou možnou mierou znížiť administratívne bremeno 
a podporiť ho primeranými stimulmi. Informačné a digitálne technológie musia byť používané pre 
skvalitnenie života obyvateľov a na optimalizovanie prínosov pre hospodársky, sociálny 
a environmentálny rast krajiny s dôrazom na udržateľný rozvoj. Správne nastavenie regulačných 
a nelegislatívnych opatrení naštartuje digitálnu transformáciu správnym smerom. 

Víziou je verejná správa mesta Trenčín, ktorá bude otvorená, efektívna a inkluzívna a ktorá bude 
poskytovať personalizované a používateľsky prívetivé elektronické verejné služby všetkým občanom 
a podnikateľom. Pri dizajne a poskytovaní lepších služieb sa budú využívať inovatívne prístupy 
a moderné digitálne technológie v súlade s potrebami a požiadavkami občanov a podnikateľov. 
Taktiež bude zabezpečená interoperabilita informačných systémov. Pri tejto modernizácii bude 
hlavným cieľom zrealizovať koncepty: 

Digitálne služby ako štandard, teda občania a podnikatelia si budú môcť všetko vybaviť online, bez 
potreby návštevy úradu. 
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Jedenkrát a dosť, čo znamená, že občania a podnikatelia nebudú musieť žiadnemu úradu oznamovať 
tú istú skutočnosť dvakrát. 

Rozvoj Smart City, čiže inteligentné mesto, ktoré využíva technológie na zvýšenie kvality života 
v meste, resp. v regióne. Využíva rôzne typy elektronických snímačov na zhromažďovanie rôznych 
súborov dát o danej lokalite (geodáta, senzorické dáta, otvorené dáta, dáta od občanov), ktoré sa 
následne používajú na efektívne riadenie aktív a zdrojov. Vďaka získaným údajom, bude možné 
nielen zásadne zmeniť územné plánovanie a ochranu životného prostredia, ale aj dosiahnuť 
významné úspory energie, skvalitniť mobilitu občanov, ich bezpečnosť, reagovať na klimatické zmeny, 
zabezpečiť efektívnejšie fungovanie úradov a celkove zvyšovať kvalitu života občanov. 

Dôveryhodnosť a bezpečnosť na prvom mieste, vďaka čomu sa občania a podnikatelia nemusia 
obávať straty svojho súkromia alebo zneužitia svojich údajov či identity. 

PRIORITY A STRATEGICKÉ CIELE 

1. Zlepšenie využívanie údajov a znalostí v rozhodovacích procesoch manažmentu mesta 
a regiónu 

Kľúčom pre zlepšenie rozhodovacích procesov a zvýšenie produktivity je výrazné zlepšenie 
využívania údajov a aplikácia metód, akými sú posudzovanie vplyvov, analýza rizík, 
automatizované posudzovanie prípadov či žiadostí, alebo napr. prediktívne plánovanie 
budúcich kapacít verejných služieb. Úspešné zavedenie takýchto prístupov do praxe môže 
priniesť zásadné úspechy. Avšak všetky prístupy si vyžadujú kvalitné údaje a zdieľanie údajov 
z rôznych zdrojov – verejných, na komerčnom základe aj súkromných zdrojov, na čo je 
potrebné sa pripraviť. Takáto zmena fungovania správy mesta si vyžaduje realizáciu krokov 
na všetkých úrovniach, ktorá musí po vzore svetových Smart Cities sprístupňovať svoje dáta 
na zhodnocovanie. Predpokladaná zmena potrebuje aj politickú (legislatívnu) podporu 
a výrazné technické kapacity. 

2. Zlepšenie vzdelávania a digitálnych zručností pre modernú dobu 

Pokrok v oblasti využívania údajov je možné dosiahnuť len skvalitňovaním vzdelávania  
a rozvojom zručností pracovníkov MsÚ, ktorí dokážu reagovať na nové výzvy 
a akceptovať technologické inovácie, ktoré budú vznikať stále rýchlejším tempom. Cieľom 
vzdelávania musí byť rozvoj schopností vedieť abstrahovať problémy a získavať cieleným 
spôsobom znalosti, ako aj orientovať sa v rozsiahlych dátach digitálneho sveta. 

3. Podpora budovania infraštruktúry 

Na základe zahraničnej praxe vyspelých digitálnych krajín sa ukazuje ako nevyhnutný 
predpoklad zlepšenia využívania údajov a znalostí v rozhodovacích procesoch manažmentu 
mesta a regiónu existencia dostatočne robustnej a funkčnej dátovej infraštruktúry 
a technológií. 

CIELE V STREDNODOBOM HORIZONTE 3-5 ROKOV 

1. Vybudovať technické, personálne, procesné a legislatívne zázemie pre získavanie, 
spracovávanie, zverejňovanie, uchovávanie a vyhodnocovanie novo generovaných dát 
mestom a mestskými inštitúciami. 
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2. Vytvoriť partnerstvá s tretími stranami, predovšetkým verejnými a štátnymi inštitúciami 
(mestské časti, samosprávny kraj, mestá, verejná správa), no taktiež s ochotnými partnermi 
z akademického alebo súkromného sektora, s cieľom zjednocovať dátové štandardy na mikro 
aj makroregionálnej úrovni a umožniť partnerom zdieľať dáta na mestskej platforme. 

3. Realizovať aktivity v oblasti vzdelávania a osvety pracovníkov a obyvateľov mesta, mestských 
organizácií a mestských častí v oblasti dátovej politiky. 

CIELE V KRÁTKODOBOM HORIZONTE 1-2 ROKY TZV. „ QUICK WINS “ 

Schválenie Smernice mesta Trenčín o dátovej politike, ktorá bude: 

a) upravovať pravidlá zberu, tvorby, monitoringu, zdieľania, manipulácie s dátovými 
súbormi (vrátane geopriestorových dátových súborov) a spôsob zverejňovania dát na 
portáli otvorených dát, 

b) definovať koordinátora dátovej politiky mesta (osoba alebo útvar), 
c) špecifikovať spôsob vytvárania partnerstiev s tretími stranami, predovšetkým 

s orgánmi štátnej správy, podnikateľským a akademickým sektorom, mestskými 
časťami a samosprávnym krajom v oblasti tvorby, zdieľania a využívania dát s cieľom 
efektívnej výmeny informácií a dát, zjednocovania dátových štandardov a vytvárania 
príležitostí na ich využitie v prospech obyvateľov, 

d) zabezpečovať technickú aj obsahovú interoperabilitu dát, jednotnosť formátov 
a licencií, a pod. (princíp „interoperabilita“), 

e) deklarovať, že mesto Trenčín bude dodržiavať princípy uvedené v Deklarácii miest za 
digitálne práva - Cities for Digital Rights, 

f) garantovať rešpektovanie súkromia obyvateľov a dodržiavanie pravidiel Európskej 
únie o ochrane osobných údajov, ako aj národnej legislatívy.  

4. Vybudovanie dátovej jednotky ako riadiaceho orgánu dátovej politiky mesta (osoba alebo 
útvar), ktorá by: 

a) zabezpečovala tvorbu, rozvoj a implementáciu dátovej politiky mesta Trenčín 
b) koordinovala všetky ostatné organizačné útvary a gestorov v oblasti dátovej politiky 
c) zabezpečovala by správu dátových zdrojov 
d) tvorila analýzy, prognózy a projekcie ako podporné informačné nástroje pre účely 

plánovania a rozhodovania 

5. Vybudovanie technickej infraštruktúry a implementácia procesov zberu, aktualizácie 
a uchovávania dát, ktorá by: 

a) riešila požiadavky na portál, tvorbu analýz, prognóz a vizualizácie vhodných dát pre 
mesto a mestské podniky 

b) umožňovala vytváranie data setov a tzv. dátových jazier pomocou dostatočného 
množstva konektorov a rozhraní na interné aj externé zdroje dát 

c) bola schopná vyhodnocovať aj dáta v reálnom čase (on-line dáta) 
d) vedela prepájať geopriestorové údaje s databázovými údajmi 
e) umožňovala In house vývoj (namiesto obstarávania riešenia) 

6. Vzdelávanie a osveta v oblasti dátovej politiky pre: 
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a) pracovníkov mesta, mestských organizácií a mestských častí v oblasti správy dát 
a dátovej politiky 

b) osveta v oblasti dátovej politiky pre obyvateľov mesta 

SÚSTAVA INDIKÁTOROV A ICH CIEĽOVÝCH HODNÔT 

Tabuľka 5 Sústava indikátorov a ich cieľových hodnôt 

Indikátor Súčasný stav Cieľová hodnota Poznámka 
Smernica mesta Trenčín 
o dátovej politike 

Nie je Schválenie za 1-2 
roky 

 

Vybudovanie dátovej jednotky 
mesta 

Nie je Vybudovanie  
za 1-2 roky 

 

Realizácia vzdelávania pre 
pracovníkov mesta v oblasti 
dátovej politiky 

Čiastočne pokryté Realizácia za 1-2 roky 
min. pre 10 
pracovníkov 

 

Dobudovanie technickej 
infraštruktúry 

Čiastočne pokryté Vybudovanie  
za 2-3 roky 
aspoň 1. fáza 

 

Počet dátových zdrojov 73 > 120 
za 2-3 roky  

Aj v súvislosti s realizáciou 
ďalších projektov Smart City  

Počet open data setov 16 >40 
za 2-3 roky 

Podľa požiadaviek od 
občanov a podnikateľov 

9.2.4 NÁVRH VLASTNEJ STRATÉGIE – STRATEGICKÉHO PRÍSTUPU, POSTUPU 
A NÁSTROJOV NA DOSIAHNUTIE VÍZIE A CIEĽOV 

DEFINOVANIE PRÍSTUPU KU TVORBE STRATÉGIE 

Využitie dát pre smart rozhodovanie a manažment mesta a regiónu a ich rozvoja je súčasťou 
digitálnej transformácie, ktorej realizácia sa nezaobíde bez podpory najvyššieho vedenia mesta. 
V súlade so štúdiou uskutočniteľnosti „Smart plán mesta Trenčín“ sú dotknuté životné situácie 
v nasledujúcej tabuľke 

Tabuľka 6 Dotknuté životné situácie „Smart plánu mesta Trenčín“ 

Kód okruhu ŽS Okruh ŽS Životná situácia (ŽS) Kód ŽS 
C01 Občan a štát Slobodný prístup k informáciám, utajované 

skutočnosti, archívy 
055 

C04 Doprava Cestná doprava a parkovanie 081 
C04 Doprava Dopravné nehody a priestupky 083 
C09 Zdravie Ochrana zdravia / Zdravotná prevencia 146 
C10 Bývanie Energetická hospodárnosť budov 155 
C10 Bývanie Územné plánovanie 165 
C12 Obrana a bezpečnosť Mestská polícia 176 
C12 Obrana a bezpečnosť Polícia 177 

 

V rámci projektu EVS vznikli ďalšie podnety na nové životné situácie a dátové zdroje uvedené 
v nasledujúcej tabuľke. 
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Tabuľka 7 Návrh nových dátových zdrojov a entít v projekte EVS –Trenčín 

Názov dátového zdroja: Modul / časť / entita: 
Integrované parkovanie údaje zo senzorov z parkovacích miest 
Integrované parkovanie údaje o doprave zo systémov jej sledovania a riadenia 
Integrované parkovanie Kalendár podujatí v meste 
Integrované parkovanie Údaje o aktuálnej dopravnej situácii 
Manažment mestských budov Údaje o spotrebe paliva, el. energie a tepla 
Manažment mestských budov Údaje o spotrebe vody 
Manažment mestských budov Meteorologické a geografické údaje 
Manažment mestských budov Záznam o pohybe osôb 
Manažment mestských budov Údaje z pasportizácie mestského majetku 
Hromadná doprava a preprava Záznam o pohybe osôb 
Podnikanie Registrácia nových firiem v pomere k existujúcemu množstvu 
Podnikanie Podiel firiem v konkurze 
Podnikanie Miera samostatnej zárobkovej činnosti 
Podnikanie Počet firiem na 100 000 obyvateľov 
Produktivita HDP na obyvateľa 
Produktivita Mestská miera nezamestnanosti 
Produktivita Mestská miera nezamestnanosti mladých ľudí 
Produktivita Dlhodobá nezamestnanosť(12 mesiacov a viac) 
Produktivita Podiel osôb pracujúcich na plný úväzok 
Produktivita Medián disponibilného príjmu 
Inovatívny duch Výdavky na výskum a vývoj ako percento HDP mesta 
Inovatívny duch Počet nových patentov na 1 000 obyvateľov za rok 
Inovatívny duch Počet hub-ov v meste na 1 000 obyvateľov 
Medzinárodná integrácia Nákladná doprava - celkový naložený a vyložený tovar 
Medzinárodná integrácia Počet medzinárodných podujatí na 1 000 obyvateľov 
E - commerce Podiel kamenných obchodov, ktoré majú aj vlastný internetový 

obchod 
E - commerce Počet sídiel internetových obchodov na 1 000 obyvateľov 
Zásobovanie Spotrebný tovar krátkodobej spotreby spotreby-podiel potraviny 

región. Produktov 
Zásobovanie Spotrebný tovar krátkodobej spotreby - drogéria, obaly 
Zásobovanie Spotrebný tovar krátkodobej spotreby - textil 
Zásobovanie Spotrebný tovar dlhodobej spotreby - biela a čierna technika 
Odpadové hospodárstvo Zber - údaje samospráva / mesto ako hospodársky celok 
Odpadové hospodárstvo Triedenie - údaje samospráva / mesto ako hospodársky celok 
Odpadové hospodárstvo Recyklácia - údaje samospráva / mesto ako hospodársky celok  
Odpadové hospodárstvo Zhodnotenie -materiálové - údaje samospráva / mesto ako 

hospodársky celok 
Odpadové hospodárstvo Zhodnotenie - produktové - údaje samospráva / mesto ako 

hospodársky celok 
Odpadové hospodárstvo Zhodnotenie- energetické 
Environmentálna infraštruktúra Environmentálne hodnotenie krajiny vstupné - projektové 
Environmentálna infraštruktúra Environmentálne hodnotenie krajiny výstupné - realizačné 
Environmentálna infraštruktúra Environmentálne monitorovanie - dlhodobé sledovanie 
Verejné obstarávanie Podiel obstarávanie tovarov, služieb, práce, inovácie a jej hodnoty 
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Názov dátového zdroja: Modul / časť / entita: 
Verejné obstarávanie Podiel Zeleného a sociálne zodpovedného obstarávania z celkového 

počtu VO 
Verejné obstarávanie Podiel lokálnej zamestnávateľnosti na VO 

 
Prístup k realizácii projektu implementácie nástrojov pre využitie dát pre smart rozhodovanie 
a manažment mesta musí byť zároveň v súlade aj s Národnou koncepciou informatizácie verejnej 
správy Slovenskej republiky a to v oblastiach: 

• multikanálový prístup 
• interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou – zvýšenie kvality, 

štandardu a dostupnosti koncových služieb pre podnikateľov a občanov. Cieľom je 
dosiahnutie efektívnejšieho a priamočiarejšieho poskytovania služieb mesta pre občanov, 
alebo iné osoby, ktoré realizujú životné situácie na území mesta. 

• integrácia a orchestrácia – podporí zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti služieb pre 
občanov a podnikateľov. Zbierané údaje budú prostredníctvom navrhovaných riešení úplné, 
dôveryhodné a dostupné. 

• centrálne spoločné bloky – využitie integračných prepojení pri komunikáciu jednotlivých 
mestských informačných systémov a systémových riešení, externých senzorov do spoločných 
výstupov k zefektívneniu ponúkaných služieb a rozhodnutí mesta občanom a podnikateľom. 

• riadenie údajov a big data – skvalitnenie rozhodovacieho procesu vo verejnej správe 
pomocou podpory analýzami a reportami, získaných spracovanými získanými údajmi. 

• otvorené údaje – dosiahnutie otvorenosti pomocou zverejňovania získaných údajov pre 
fyzické osoby a podnikateľov. 

• kybernetická bezpečnosť – pomocou bezpečnostnej architektúry dosahujeme súlad 
integrovaných systémov s požiadavkami kybernetickej bezpečnosti. 

Tabuľka 8 Cieľová skupina projektu 

Cieľová skupina Kvantifikácia cieľovej skupiny 
Vedenie mesta, zamestnanci mestského úradu a podriadených 
organizácií 

150 zamestnancov 

Občania s trvalým pobytom na území mesta (ďalej ako Občan) 55 750 obyvateľov 
Podnikatelia so sídlom prevádzky území mesta - všetky právne 
formy (ďalej 

3 000 firiem 

Návštevníci mesta (ďalej ako Návštevník) Cca 250 000 návštevníkov ročne 
Vozidlá vykonávajúce tranzit cez mesto (ďalej ako Tranzit) Cca 35 000 vozidiel/deň =  

cca 10,9 mil vozidiel/rok 

Kľúčovým aspektom prístupu k návrhu IT časti riešenia na využitie dát pre smart rozhodovanie 
a manažment mesta je akceptovať všetky požiadavky „vyšších“ strategických dokumentov a zároveň 
rešpektovať historické súvislosti vytvárania zdrojov dát na MsÚ Trenčín, ktoré boli najčastejšie 
organickou súčasťou implementovaných aplikácií a riešení na podporu procesov MsÚ ako tzv. 
aplikačné silá, primárne slúžiace iba účelu podpory funkcionalít a procesov tej ktorej aplikácie. Pre 
podporu rozhodovania je nevyhnutné hľadať spôsob, ako integrovať a harmonizovať dáta z rôznych 
zdrojov (či už existujúcich alebo nových) v koncepcii riešenia tzv. centrálnych dátových úložísk 
(náročnejší a drahší variant), alebo operatívnejšieho vytvárania tzv. dátových jazier - jedná sa 
o relatívne nový typ dátovej architektúry, ktorý umožňuje zhromažďovať nespracované a rôznorodé 
informácie z rôznych zdrojov a potom nájsť ich efektívne využitie napr. podklady pre správne 
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rozhodnutie, alebo upozornenia na rôzne anomálie a pod. Plusom dátových jazier je extrakcia dát 
z nesúrodých úložísk a uzavretých subsystémov.  

Hlavné výhody dátových jazier sú: 
• pomáhajú analytikom údajov získať cenné poznatky pre rozhodovanie, prognózy a pod. 
• umožňujú prijímať rýchle rozhodnutia na základe štatistík a faktov. 
• umožňujú experimentovať s rôznymi typmi údajov z rôznych zdrojov. 
• zvyšujú demokratickosť analytického procesu a odstraňujú bariéry medzi oddeleniami. 
• poskytujú vysokú úroveň centralizácie a granularity údajov - to umožní nájsť „ihlu v kope 

sena“ 
• sú vhodné pre organizácie všetkých veľkostí - v počiatočnom štádiu môžete začať s mini 

jazerami a postupne zvyšovať objemy 
• sú lacnejšie ako centrálne dátové úložisko, pretože údaje nie je potrebné predbežne 

spracovávať 

Trh s analytickými nástrojmi, ktoré „vypĺňajú“ medzeru medzi dátami a rozhodovaním, dnes ponúka 
platformy na tento účel pozostávajúce najčastejšie z 3 základných stavebných blokov: 

• široký rozsah dátových konektorov pre vytváranie dátových jazier z rôznych dátových zdrojov 
od lokálnych až po externé89 (obvykle viac ako 100 typov) 

• analytická časť (dnes často využívajúca aj samoučiace sa algoritmy umelej inteligencie), ktorá 
analyzuje, zdieľa a propaguje pohľady na dáta naprieč celou organizáciou 

• prezentačné, vizualizačné nástroje (obvykle portál), ktoré zobrazujú výsledky spracovania 
v prehľadnej forme či sa už jedná o statické alebo dynamické/prúdové (on-line) dáta. 

 
89 Treba mať na pamäti, že konektor na strane analytického nástroja musí daný dátový zdroj podporovať 
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Obrázok 2 Príklad aplikácie analytického nástroja 

DEFINOVANIE POSTUPU KU TVORBE STRATÉGIE 

1. Identifikovať potenciálnych partnerov v štátnej, verejnej aj súkromnej sfére, vrátane 
akademického prostredia a zdieľať skúseností z dobrej praxe (napr. skúsenosti Magistrátu 
Hlavného mesta SR Bratislavy o dátovej politike môžu byť veľmi cenné pre oblasť strategicko 
- implementačnú ako aj dátovo – technickú, pozri https://opendata.bratislava.sk/page/data ). 

2. Vybudovať technické, personálne, procesné a legislatívne zázemie pre získavanie, 
spracovávanie, zverejňovanie, uchovávanie a vyhodnocovanie novo generovaných dát 
mestom a mestskými inštitúciami. 

3. Začať postupne. Vo všetkých prioritách identifikovať tzv. "quick wins" teda ľahko a rýchlo 
realizovateľné kroky s okamžitým využitím a s cieľom získania podpory všetkých 
zúčastnených strán pre ďalšie a komplexnejšie aktivity. 

DEFINOVANIE NÁSTROJOV NA NAPLNENIE STRATÉGIE 

1. Legislatívne - Schválenie Smernica mesta Trenčín o dátovej politike 
2. Personálne, organizačné a procesné - Vybudovanie dátovej jednotky ako riadiaceho orgánu 

dátovej politiky 
3. Technické – Vybudovanie technickej infraštruktúry a riešení ako zázemie pre získavanie, 

spracovávanie, zverejňovanie, uchovávanie a vyhodnocovanie dát 
4. Dátové - Zabezpečovať súlad existujúcich a rozvoj nových dát vo vlastníctve mesta so 

zavedenými dátovými štandardami a umožňovať ich spracovávanie, zverejňovanie 
a vyhodnocovanie. 
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5. Vzdelávacie a osvetové - Realizovať podporné aktivity v oblasti vzdelávania a osvety 
pracovníkov a obyvateľov mesta, mestských organizácií a mestských častí v oblasti dátovej 
politiky. 

ZÁSOBNÍK PROJEKTOV 

Tabuľka 9 Zásobník projektov 

9. Dostupnosť a využitie dát pre smart rozhodovanie a manažment mesta a regiónu a ich rozvoja 
Názov projektu Trvanie Poznámka 

9.1. Vybudovanie legislatívnych, personálnych, organizačných 
a procesných predpokladov pre realizáciu dátovej politiky 
mesta Trenčín 

1-2 roky  

9.2. Vybudovanie technickej infraštruktúry s vyškolením 
dátových analytikov a správcov dát 

1-2 roky  

9.3. Vytváranie nových dátových setov tvorbu analýz, prognóz 
a vizualizácie vhodných dát pre mesto a mestské podniky 

od 2 roka Po dokončení projektov 
9.1 a 9.2 

9.4. Proaktívne realizovať podporné aktivity v oblasti 
vzdelávania a osvety pracovníkov a obyvateľov mesta, 
mestských organizácií a mestských častí v oblasti dátovej 
politiky. 

od 2 roka Po dokončení projektov 
9.1 a 9.2 
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OBLASŤ 10 SMART KONCEPTY FINANCOVANIA  
(Ing. Milan Orlovský, MBA, doc. Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.) 

10.1 INTEGRÁCIA AKO ZÁKLADNÝ PRINCÍP SMART KONCEPTOV 
FINANCOVANIA 

Pre úspešnú implementáciu akéhokoľvek smart konceptu je nevyhnutné mať k dispozícií adekvátne 
portfólio finančných nástrojov na ich realizáciu. To samozrejme platí i pre konceptu smart mestského 
a regionálneho rozvoja mesta Trenčín a jeho regiónu, tak ako je definovaný v tomto dokumente.  

Dôležitým aspektom financovania smart konceptov je ich komplexnosť a široké spektrum 
problematík, ktoré v sebe integruje a využíva vo vzájomnej synergií, čo je dôležité akceptovať pri 
nastavovaný konceptov financovania. Rovnako dôležitým aspektov je široké spektrum 
aktérov/stakeholderov, ktorí sú, čí už obsahovo, teritoriálne, alebo kompetenčne zviazaní 
s implementáciou jednotlivých aktivít a projektov smart konceptov. Nie je tomu ináč ani v prípade 
trojuholník konceptu smart mestského a regionálneho rozvoja mesta Trenčín a jeho regiónu 

V rámci identifikovaných výziev územia mesta resp. regiónu Trenčín nájdeme problematiky ako: 
a) zmena klímy, 
b) demografická zmena (rast mestskej populácie, starnutie obyvateľstva),  
c) globálna ekonomická transformácia (robotizácia, rozvoj vedomostne založenej 

ekonomiky),  
d) ekonomická a kultúrna globalizácia,  
e) energetická transformácia,  
f) napätosť disponibilných zdrojov a transformácia verejných financií,  
g) transformácia mobility obyvateľstva, 
h) digitalizácia,  
i) smart špecializácia,  
j) globálne hrozby vrátane pandémie COVID19. 

Pri sumarizácií identifikovaných dotknutých subjektov, ako sú identifikované v Kapitole 1, získame 
rôznorodé zoskupenie subjektov reprezentujúcich rôzne sektory (verejný, súkromný, tak neziskový 
sektor) ako i rôzne úrovne riadenia (národná,  regionálna, supralokálna, lokálna). 

Práve táto rôznorodosť a komplexnosť predstavuje významný potenciál významného prínosu 
efektov implementácie smart konceptu, na strane druhej predstavuje dôležitý aspekt, ktorý je 
potrebný premietnuť na procesu plánovania a realizácie, vrátane financovania. V zmysle 
uvedeného jedným z kľúčových aspektov plánovania a implementácie (vrátane finančnej) je 
integrovanosť  resp. integratívnosť. 

Integratívnosť znamená schopnosť prepájania v procese tvorby a implementácie stratégie, schopnosť 
osloviť a motivovať relevantné subjekty (občanov, zamestnancov, investorov, vlastníkov, orgány 
verejnej správy, podnikateľov atď.) k aktívnej účasti na aktivitách smerujúcich k dosiahnutiu 
zdieľaného cieľa/cieľov.  Práve spoločný záujem na ich dosiahnutí je predpokladom pre harmonizáciu 
protichodných záujmov a vyvažovanie disproporcií medzi hodnotami, ktoré jednotlivé subjekty do 
realizácie stratégie vkladajú a hodnotami, ktoré ako výstup tejto realizácie požívajú. Transparentnosť, 
férovosť, flexibilnosť a relevantná argumentácia sú predpokladmi pre dosiahnutie kvality 
integratívnosti v procese tvorby, schvaľovania a implementácie stratégie. (Ondrejička, a iní, 2019) 
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Integrovanosť znamená prepojenosť, to znamená, že strategické riadenie v obsahu svojich kľúčových 
nástrojov (dokumentov) sleduje všetky dimenzie integrácie (problémovú, územno-priestorovú, 
zdrojovú, hierarchickú, časovú) ako základný predpoklad systémového prístupu. Zároveň však 
reflektuje problémovú a vecnú prepojenosť aj v štruktúre prístupov a nástrojov implementácie v ich 
vzájomnom prepojení. (Ondrejička, a iní, 2019) 

Integrácia by mala zodpovedať minimálne nasledujúcim dimenziách: 

Obrázok 3 Dimenzie integrácie v smart konceptoch 

 
Zdroj: (vlastné spracovanie autorov podľa (Ondrejička, a iní, 2019)) 

Problémová integrácia: problémová integrácie vychádza z poznania, že väčšina zmien potrebných na 
dosiahnutie želaného stavu má charakter komplexných zmien. Základným cieľom problémovej 
integrácie je preto dosiahnutie synergických efektov medzi rôznymi aktivitami a opatreniami (naprieč 
odvetviami). Je to o to dôležitejšie, že realizácia určitého odvetvového opatrenia je spojená 
s nebezpečenstvom negatívneho efektu, ktorý môže nastať, ak zároveň nie sú realizované aj iné 
odvetvové opatrenia. Napríklad investície do dopravnej infraštruktúry môžu podporiť rast počtu 
pracovných miest v regióne tým, že zlepšuje pre podnikateľský sektor jeho dostupnosť a tým aj 
atraktivitu pre investície. Na druhej strane môžu vyvolať odliv mladej kvalifikovanej pracovnej sily, 
ktorá vďaka lepšej dostupnosti odchádza z regiónu za lepšími pracovnými podmienkami.  

Územnopriestorová integrácia vychádza z poznania, že konkrétne opatrenia určitej 
stratégie/koncepcie na dosiahnutie želanej zmeny sa realizujú v jednom území spolu s radom ďalších 
aktivít, ktoré sú vykonávané nezávisle od stratégie na úrovni obcí, miest a regiónov. Tieto aktivity sú 
určujúce pre adresnosť a efektívnosť naplnenia želanej zmeny. Územnopriestorová integrácia je 
preto základom aj pre problémovú medziodvetvovú koordináciu opatrení/aktivít. Jej cieľom je 
prepojenie opatrení realizovaných a ovplyvňujúcich jednotlivé obce, mestá a regióny tak, aby 
rešpektovali ich danosti, zhodnocovali ich potenciál a vytvárali synergické efekty prispievajúce ku 
kvalite života obyvateľov. 

Zdrojová integrácia vychádza z poznania, že nositeľom rozvojových aktivít je celá škála subjektov 
rozvoja reprezentujúcich tak verejný, ako aj súkromný sektor. Preto je nevyhnutné, aby smart 
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koncepcia integrovala zmeny, ktorých nositeľmi sú rôznorodí aktéri a tvorila bázu pre integráciu ich 
kapacít. Tento princíp sa tiež týka integrácie finančných zdrojov v rámci verejného sektora od zdrojov 
EÚ, cez štátny rozpočet, rozpočet VÚC, miest, obcí a ďalších verejných subjektov a zdrojov 
súkromného sektora tak, aby bola zabezpečená maximálna efektívnosť a účelnosť použitia, aby boli 
aktivované zdroje rešpektujúc princíp platby užívateľom benefitov, širšie použitie návratných foriem 
financovania, účelné použitie grantového financovania tam, kde sú benefity nefinančné a sú 
predmetom verejného záujmu (napríklad na naplnenie sociálnej politiky). Takáto integrácia tiež 
umožní využiť napr. kapacity súkromného sektora na manažment investícií s vyššou efektívnosťou.  

Hierarchická integrácia. Na realizácii želaných zmien sa podieľajú aktéri reprezentujúci rôzne 
hierarchické úrovne od národnej, cez regionálnu až po lokálnu, pričom sa jednotlivé 
aktivity/opatrenia realizujú na tej úrovni, kde je to najefektívnejšie spolu s opatreniami realizovanými 
na iných úrovniach. Princíp subsidiarity má aj významnú koordinačnú a subordinačnú dimenziu. 
Koncepcia formulovaná v širokom participačnom procese zdola nahor sa premieta do hierarchie 
cieľov záväzných pre jednotlivé úrovne tak, aby bola zabezpečená ich realizácia koordinovaným 
postupom naprieč jednotlivými úrovňami. V rámci jednotlivých priorít budú teda koncepciou 
definované opatrenia/aktivity pre každú úroveň v zmysle vyššie uvedeného princípu, rešpektujúc 
rozhodovacie kompetencie a zodpovednosť jednotlivých úrovní a z tohto rozdelenia bude vychádzať 
aj alokácia potrebných zdrojov.  

Časová integrácia. Implementácia koncepcie znamená realizáciu radu systémových zmien – inovácií 
a iných riadiacich intervencií, veľmi často v rôznych funkčných subsystémoch (napr. technická 
infraštruktúra, systém školstva, energetika, služby).  Efekty a efektívnosť zavedených inovácií závisia 
spravidla od ich synergického spolupôsobenia, avšak ich realizácia vyžaduje rôzny čas i načasovanie. 
Navyše sú inovácie spravidla implementované v subsystémoch s rôznou dynamikou vývoja (inovačný 
cyklus) a dynamikou odozvy, t. j. časom medzi implementáciou intervencie a jej efektom očakávaným 
a neočakávaným, pozitívnym či negatívnym. Navyše tento efekt môže byť priamo podmienený 
realizáciou alebo nerealizáciou inej intervencie/inovácie.  

Preto je nevyhnutným predpokladom efektívnej implementáciu a realizácie konceptu smart 
mestského a regionálneho rozvoja mesta Trenčín a jeho regiónu využívanie takýchto integratívnych 
nástrojov v procese finančného plánovania a financovania.  

10.2 INTEGROVANÉ INVESTIČNÉ BALÍKY AKO KĽÚČOVÝ NÁSTROJ 
SMART KONCEPTOV FINANCOVANIA 

Takýmto smart nástrojov integrácie sú integrované investičné balíky, ktoré majú potenciál efektívnej 
multidimenziálnej (časová + územná + problémová + ...) a viacúrovňovej (národná + regionálna + 
lokálna úroveň) integrácie. S integrovanými investičnými balíkmi úzko súvisí nástroj integrovaných 
územných investícií. Integrovaná územná investícia predstavuje set integrovaných investičných 
balíkov, ktoré sú vzájomne integrované.  

Integrované investičné balíky (ďalej ako IIB) predstavujú sumár problémovo, územné, časovo, 
zdrojovo a hierarchicky integrovaných opatrení/investícií, cieliacich na využitie špecifického 
územného potenciálu resp. na komplexné riešenie identifikovaného problému s jednoznačne 
definovanými subjektmi, viaczdrojových komplementárnym financovaním a jasne definovanými 
synergickými väzbami a implikáciami.  
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Nástroj IIB nie je v európskom priestore novým a neznámym nástrojov, práve naopak. Dokument 
„Územná kohézia po roku 2020: Integrovaný územný rozvoj pre lepšie politiky“, ako hlavné úlohy pre 
kohézne politiky uvádza orientáciu na integrované územné investície založené na zmiernenie 
fragmentácie síl a kapacít, na spoluprácu cez hranice administratívnych územných jednotiek, na 
účinnejší systém spoločného manažmentu rozvoja a integrácie odvetvových politík a iniciatív pre 
lepšie vysporiadanie sa s výzvami a problémami, pozitívnymi a negatívnymi externalitami ich 
implementácie a koncentráciu na problém dezintegrácie a rastúcich nákladov pre všetkých  (Finka, 
2019). 

Integrované investičné balíky, ktoré sú súčasťou Integrovanej územnej investície sú nástrojom, ktorý 
je využívaní v podmienkach SR aj pri implementácií Investičných a štrukturálnych zdrojov EÚ, i keď je 
dôležité podotknúť, že zatiaľ je využívaný, vďaka nastaveniu implementácie, veľmi formálne.  

IÚI  predstavujú implementáciu  4  úrovní integrácie (Ondrejička, a iní, 2019): 
a) úroveň strategická: posilnenie synergie medzi rôznymi strategickými rámcami 

spojením mnohých investičných priorít, opatrení a aktivít, čím sa realizuje komplexná 
viacodvetvová stratégia pre dané územie, 

b) úroveň zdrojov financovania: kombinácia rôznych zdrojov financovania podporujúca 
uľahčenie koordinovaných investícií na územiach a optimalizujúca použitie 
jednotlivých zdrojov, 

c) úroveň územná: podpora integrácie stratégií založených na špecifikách a špecifických 
potrebách obcí/miest a regiónov budovaných na prístupe zdola nahor,  

d) implementačná úroveň: založená na integrovaných činnostiach v území, t. j. 
kombinácia rôznych investícií, aktivít a opatrení v rámci prístupu založeného na 
viacerých zdrojoch s cieľom umožniť realizáciu komplexnejšieho a ucelenejšieho 
súboru vzájomne prepojených integrovaných projektov a vylúčiť negatívne 
a podporiť pozitívne efekty a synergie jednotlivých činností.  

Integrácia zdrojov financovania a na územnej úrovni do veľkej miery závisí od mechanizmov riadenia 
a vybraných mechanizmov implementácie, ale čoraz viac aj od integrácie investorov súkromného 
sektora ako sociálno-ekonomických partnerov pri tvorbe a implementácii programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja. Keďže súkromné investície sú neraz kľúčové pre ekonomický rozvoj 
mesta/regiónu, spolupôsobia s verejnými investíciami, z realizácie ktorých majú prospech aj 
súkromní investori, je prirodzené, že partnerstvo verejného a súkromného sektora musí byť 
základom aj pri financovaní integrovaných územných investícií, ktoré musia zabezpečovať aj územnú 
integráciu súkromných a verejných rozvojových zámerov. Financovanie na realizáciu celého setu 
aktivít, programov a projektov realizovaných rôznymi aktérmi rozvoja na dosiahnutie cieľov 
integrovaných v rozvojových stratégiách (napr. v programe rozvoja mesta ) sa potom môže 
zabezpečovať z rôznych verejných i súkromných zdrojov využívaných v rôznom móde financovania 
(napr. grantové, revolvingové). 

IIB je flexibilný nástroj financovania, ktorý je možné aj v súčasnom legislatívnom nastavení využívať 
pre prípravu a implementáciu financovania smart konceptov rozvoja na ktorejkoľvek úrovni riadenia.  
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Obrázok 4 Schéma  IIB na jednotlivých úrovniach riadenia 

 
Zdroj:  

Ako je zrejme zo schémy IIB, je možné využiť na ktorejkoľvek úrovni riadenia, vrátane supralokálnej, 
čo umožňuje ich využitie ako kľúčového prvku smart financovanie nielen na lokálnej, ale 
i suupralokálnej úrovni. Týmto sa nástroj stáva využiteľným aj v kontexte širšieho regiónu mesta 
Trenčín. 

10.3 ODPORUČÁNIA PRE SMART FINANCOVANIE  

Pre efektívne financovanie realizácie konceptu smart mestského a regionálneho rozvoja mesta 
Trenčín a jeho regiónu je odporúčané: 

a) Integrácia konceptu smart mestského a regionálneho rozvoja mesta Trenčín a jeho regiónu do 
kľúčových stratégií územia:  

• do hlavnej stratégie rozvoja mesta Trenčín – Program rozvoja mesta Trenčín, 
• do stratégie rozvoja regiónu mesta Trenčín – Integrovaná územná stratégia UMR Trenčín.  

b) Implementácia nástroju Integrovaných investičných balíkov do finančného plánovania/finančného 
plánu v rámci Programu rozvoja mesta Trenčín pre nasledujúce obdobie, čo umožní lepšie 
prepojenie  Integrovanej územnej stratégie/IÚS UMR Trenčín, ktorá rovnako využíva nástroj 
integrovaných investičných balíkov resp. integrovaných územných investícií, pre zvýšenie 
efektívnosti finančného plánovania a implementácie oboch navzájom prepojených stratégií. 
Rovnako to umožní efektívne prepojenie investícií plánovaných v rámci Integrovanej územnej 
stratégie TSK na úrovni regiónu (VÚC), ako i na národnej úrovni. 
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Obrázok 5 Schéma integrácie PHRSR mesta Trenčín  a IÚS TSK prostredníctvom nástroja  IIB  

 
Zdroj: vlastné spracovanie autorov 

c) Previazanie programového rozpočtovania s procesom implementácie PHRSR mesta Trenčín čím 
sa zefektívni nielen proces plánovania, ale i monitorovania a hodnotenia implementácie 
rozvojovej stratégie mesta.  
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