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Aj chytré mesto môže byť lacné
INOVÁCIE
Fungovanie miest sa
dá relatívne rýchlo
a lacno zjednodušiť.
Ak si primátori
a starostovia osvoja
agendu smart cities.
Radovan Jankovič
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Bratislava – Jednoduchší každodenný život občanov ani efektívnejšia správa slovenských miest
nemusia stáť veľa. Samosprávy
majú už dnes k dispozícii množstvo zdrojov na inovatívne projekty, ktoré z nich urobia takzvané
smart cities. Magistráty sú však
veľmi opatrné, pretože inteligentné riešenia sú pre ne zatiaľ neznámou. Aj o tom hovorili hostia na
stredajšej HNkonferencii Smart
Cities 2018.

Naplno využiť existujúce
Základom je zber dát a ich efektívne využitie. Takto môžu samosprávy jednoducho sledovať napríklad stav premávky, počet voľných
parkovacích miest v meste či plné
smetné koše a na rozličné situácie aj okamžite reagovať. A to je
len zlomok projektov, na ktoré
sa už existujúce mestské objekty
rozšírené o jednoduché technológie dajú využiť. „Nedošlo ešte
k pochopeniu základnej podstaty,
čo je to smart,“ hovorí o zdržanlivosti samospráv Igor Wzoš, ktorý
pôsobí v Slovak Smart City Cluster.
„Samosprávy musia pochopiť, že
smart je o dômyselnom prepájaní
rôznych systémov, ktoré budú generovať dáta, ktoré sa dajú využiť
na šetrenie, efektívnejšie riadenie
či zvýšenie participácie občanov,“
dodáva. Na konferencii Wzoš
predstavil aplikáciu Cviker, ktorá

Na konferencii diskutovali aj (zľava) Katarína Kakalíková z Mastercard, Jarmila Verešová zo spoločnosti Innogy, Petr Krejčí z dátovej firmy Bisnode a moderátor Róbert Turza.
prostredníctvom rozšírenej reality v smartfóne umožní občanom
skontrolovať plán výstavby v meste. Napríklad nový most si budú
môcť obyvatelia mesta s mobilom
v ruke obísť a obzrieť z každého
uhla. Takýmto spôsobom sa podľa
Wzoša dá postupne vizualizovať
celý územný plán mesta. Novinka môže zefektívniť procesy pred
výstavbou a počas nej, ktoré často
spomaľujú práve petície občanov
prekvapených novou stavbou.
Jednoduchých a rýchlych riešení je viacero, upozorňuje Ján
Michlík zo Slovak Smart City Cluster. „Napríklad vzdialený monitoring spotreby vody, elektrickej
energie a plynu v obecných alebo
mestských budovách. Realizácia
môže prebehnúť zhruba do mesia-
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to takto získané zdroje vie obec
následne použiť napríklad na monitoring kvality ovzdušia pre jeho
budúce skvalitnenie,“ vysvetľuje.

PERCENT
zo 100-tisíc záznamov vo
verejných záznamoch o firmách
sú duplikácie.

ca od podpísania zmluvy a sprevádzajú ju náklady do 50-tisíc eur,“
vymenúva Michlík. Obec alebo mesto vie tak podľa neho veľmi rýchlo získať prehľad o spotrebe energií a nastaviť mäkké opatrenia na ich šetrenie. „Vo väčšine
prípadov je suma ušetrených peňazí vyššia ako reálny náklad na
službu monitoringu energií, pre-

Peňazí je dosť
Na financovanie projektov môžu
dnes samosprávy využívať eurofondy vo viacerých operačných
programoch. Práve rozptýlenie
zdrojov a neprehľadná dotačná
schéma sú dôvody, prečo mnohé
mestá o týchto možnostiach buď
nevedeli, alebo sa do ich využitia
nepúšťali. Sprehľadnením agendy
smart cities sa už zaoberajú ministerstvo hospodárstva aj úrad vicepremiéra pre investície a informatizáciu. Do konca októbra má úrad
Richarda Rašiho zadefinovať súbor „smart riešení“, na ktoré mož-

no čerpať eurofondy, a do konca
roka má predstaviť jednotný webový portál s výzvami pre mestá
a obce. Na webe o agende smart
cities pracujú aj na rezorte hospodárstva. Ako však na konferencii
poznamenala generálna riaditeľka
sekcie podnikateľského prostredia
a inovácií rezortu Miriam Letašiová, s úradom vicepremiéra úzko
spolupracujú a do budúcnosti pripravujú zlúčenie portálov.
V agende inteligentných riešení sa okrem štátu angažuje vo veľkej miere aj súkromný sektor. Napríklad upozorňujú na stav kvality
dát, s ktorými aj samosprávy pracujú a ponúkajú ich optimalizáciu
pre smart riešenia. „Až 29 percent
zo stotisíc záznamov o firmách
sú duplikácie,“ hovorí o stave dát
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vo verejných registroch Petr Krejčí z Bisnode. Spoločnosť Mastercard zasa ponúka mestám spoluprácu vo forme pestrého využitia
platobných kariet. „Aktívne sa podieľame najmä na riešeniach v oblasti mestskej dopravy. Pomáhame
aj s projektmi, ktoré súvisia s ekonomickým rozvojom, organizáciou podujatí a snažíme sa našimi
produktmi podporiť lojalitu obyvateľov k mestu,“ povedala Katarína Kakalíková z Mastercard.
Podobné riešenia ako v mestách
sa dajú využiť aj v malom – teda
v podnikoch, organizáciách a domácnostiach. Napríklad SPP ponúka inštaláciu smart riešení, ktoré automatizujú reguláciu energií
a umožňujú diaľkové ovládanie
tepla či svetla.

Tvrdý brexit? Aj žiadna dohoda je lepšia ako zlá
ROZHOVOR
Žiadna britská vláda nebude
nikdy súhlasiť s niečím, čo
predstavuje hrozbu narušenia
integrity krajiny, tak ako to
navrhuje EÚ v súvislosti so
Severným Írskom, tvrdí pre
HN britský veľvyslanec na
Slovensku Andy Garth.
Od nášho vyslaného
o
redaktora v Bruseli

Pavla Novotnéhoo
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V stredu a vo štvrtok sa v Bruseli koná samit lídrov EÚ, ktorý
má vyslať jasný signál, či sa Únii
a Británii podarí nájsť dohodu
o brexite. Existuje podľa vás reálna šanca, že k nej nakoniec obe
strany dospejú?
Som optimista a verím, že dohoda je stále možná. Vyjednávači na oboch stranách urobili naozaj obrovský kus práce, jednak na
zmluve o vystúpení, ako aj na deklarácii o budúcom vzťahu. A pokrok bol dosiahnutý aj vo zvyšných oblastiach. Žiadna britská
vláda však nebude nikdy súhlasiť s niečím, čo predstavuje hroz-

bu narušenia integrity Spojeného
kráľovstva, tak ako to navrhuje EÚ
v súvislosti so Severným Írskom.
V takom prípade je žiadna dohoda lepšia ako zlá.
Pripravujete sa teda aj na scenár, že k žiadnej dohode nedôjde
a bude nasledovať tvrdý brexit?
Nechceme scenár, v ktorom by
nedošlo k dohode. Je však povinnosťou každej zodpovednej vlády,
aby sa pripravila na všetky možné eventuality. A to vrátane tej nepravdepodobnej, keď by k dohode neprišlo. Do dnešného dňa sme
publikovali 106 odborných, technických dokumentov, ktoré by mali pomôcť podnikateľom, občanom
aj spotrebiteľom pripraviť sa na
marec 2019 v prípade nedohody.
Tieto dokumenty sú k dispozícii
na webovej stránke vlády a ľudia
sa k nim môžu jednoducho dostať.

jinou. Vzťah, ktorý prihliada na
našu spoločnú históriu a hodnoty, blízke väzby a jedinečnú štartovaciu pozíciu. Náš návrh rešpektuje nedeliteľnosť jednotného trhu
a zabezpečí, že Británia aj EÚ dodržia svoj záväzok voči Severnému Írsku. A ako som už povedal,
ak by k dohode nedošlo, vo vydaných technických dokumentoch je
uvedené, ako by mali občania a firmy postupovať, aby boli na tento
scenár pripravení.

hladší odchod, akýkoľvek bude výsledok rokovaní.
Veríte, že kľúčový zlom prinesie
práve tento samit?
Sme odhodlaní dosiahnuť dobrú
dohodu s našimi partnermi v EÚ.
Sme relatívne blízko k doriešeniu
posledných zostávajúcich oblastí.
Aj keď otázky, ktoré treba doriešiť, sú vážne, veríme, že sa to podarí. Ak budú ambície a pragmatizmus, ktoré sme ukázali pri rokovaniach, opätované, dohoda bude.
A myslím si, že to bude dobré pre
nás aj pre našich priateľov a partnerov v EÚ.

Vyjednávači na
oboch stranách
urobili naozaj
obrovský kus
práce.

Hovoríte o tejto veci i so zástupcami Slovenska?
Áno. Sme v kontakte aj s našimi
slovenskými partnermi v súvislosti s prípravami na odchod bez
dohody, aby sme minimalizovali druhej najväčšej v Európe je auakékoľvek narušenie pre občanov, tomaticky prepojené na prosperitu celkovej európskej ekonomiky.
Snažíte sa však ešte na posled- podnikateľov a vlády.
Firmy mi však hovoria, že najväčnú chvíľu dosiahnuť s Bruselom
Obracajú sa na vás britské firmy šou výzvou je pre ne neistota.
kompromis?
Samozrejme. Naďalej usilovne a podnikatelia pôsobiaci na Slopracujeme na tom, aby sa dosiah- vensku s obavami, čo sa stane, ak Čo ste urobili pre to, aby ste túto neistotu čo najviac minimalila dohoda, ktorá zabezpečí udrža- sa dohodu nepodarí dosiahnuť?
Stretávam sa s mnohými firma- zovali?
teľný budúci vzťah a zaručí obom
Detailne sme opísali, ako si
stranám pokračovanie prosperity. mi z viacerých krajín, ktoré tu pôPredpokladám, že naše plány pre sobia. A viem, že Británia je ob- predstavujeme budúce partnerscenár nedohody nebudeme potre- rovským trhom pre produkciu zo stvo. Chceme vzťah, ktorý je rozsabovať. Pripravíme sa však zodpo- Slovenska. Tu treba povedať, že hom širší ako ktorýkoľvek existuvedne, aby sme zabezpečili čo naj- zdravie britskej ekonomiky ako júci model medzi EÚ a treťou kra-

Boris Johnson povedal, že ak by
sa stal premiérom, posunul by
brexit o pol roka. Je to reálna
možnosť?
Toto nie je pozícia britskej vlády. Spojené kráľovstvo odíde z EÚ
29. marca 2019.

Hovorí sa aj o druhom referende o brexite. Myslíte si, že existuje takáto šanca a brexit by mohol byť na poslednú chvíľu odvrátený?
Nie. Premiérka Theresa MayoAký je momentálne podľa vás vá jasne a opakovane povedala, že
druhé referendum nebude.
najpravdepodobnejší scenár?
Veríme, že náš návrh ekonomického a bezpečnostného part- Aké dôsledky bude brexit mať na
nerstva je správny tak pre Spojené vzťahy medzi Slovenskom a Brikráľovstvo, ako aj pre EÚ. Rešpek- tániou? Zmení sa niečo?
Spojené kráľovstvo bolo dobrým
tuje výsledok referenda a zároveň fakt, že opustíme EÚ bez to- priateľom Slovenska, ako mladého
ho, aby sme museli opustiť Euró- národa, pri jeho prvých krokoch.
pu. Vytvorí novú rovnováhu práv Boli sme jedným zo silných poda povinností, ktorá bude férová porovateľov slovenského členstva
pre obe strany. Náš návrh ekono- v Európskej únii aj Severoatlanticmických vzťahov je najlepším spô- kej aliancii. Otvorili sme náš prasobom ochrany pracovných pozí- covný trh pre Slovákov, ktorí chcecií v Británii aj v Európe. Zabráni li u nás pracovať, hneď v prvý deň
tvrdej hranici medzi Severným Ír- členstva Slovenska v EÚ. Dnes je
skom a Írskom, čím zabezpečí in- Británia domovom pre zhruba stotegritu Spojeného kráľovstva. Náš tisíc Slovákov. Keď sa pozerám za
návrh bezpečnostného partnerstva brexit, otvára sa nám vzrušujúci
pomôže pri ochrane európskych aj prospekt možnosti zintenzívnenia
britských občanov a umožní nám našich bilaterálnych vzťahov. Môj
pokračovať v spolupráci aj po na- tím na ambasáde sa rozrastá práve kvôli tomu.
šom odchode.

