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4. konferencia SSCC 
“BUDÚCNOSŤ  SLOVENSKÝCH  MIEST A REGIÓNOV  PO  KORONA  KRÍZE"

“SMART CITY ONLINE 2020” 
pod záštitou štátnych tajomníkov MIRRaI SR  

PhDr. Vladimíra Ledeckého a Ing. Mareka Antala



TERMÍN 
MIESTO online 

vysielania

9. december 2020 / streda 
 Technická univerzita v Košiciach,   

priestory Univerzitneho vedeckeho parku TECHNICOM

PROGRAM      Konferencia sa koná pod záštitou štátnych tajomníkov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatiky SR 

9:00 - 9:15 otvorenie
Igor Wzoš  

predseda 
predstavenstva SSCC

Príhovory štátnych tajomníkov MIRRaI SR  
Vladimíra Ledeckého a Mareka Antala

9:15 - 9:30 
_________ 
VSD a.s.

Verejné osvetlenie 
ako súčasť 

SMART CITY
Štefan Džačko 

Na SMART CITY je treba ísť postupne. Najjednoduchšie je začať s 
aplikáciou smart metrov, optimalizáciou odberu a s verejným 
osvetlením. Pomôcť vie distribútor elektrickej energie. Na konferencii 
vám možnosti spolupráce predstaví spoločnosť Východoslovenská 
distribučná, a.s. Prinesie aj konkrétne skúsenosti z realizovaného 
projektu pre mesto Veľký Šariš.

9:30 - 9:45 
_________ 
Schneider 

Electric 
Slovakia, s.r.o.

Budovanie 
infraštruktúry 

nabíjacích staníc 
Schneider Electric

Leoš Kabát  Elektromobilita a budovanie infraštruktúry nabíjacích staníc v 
garážach, na verejných miestach - prístup spoločnosti Schneider 
Electric.

9:45 - 10:00 
_________ 

TransData s.r.o.

Zvýšenie atraktivity 
verejnej dopravy 

pomocou mobilných 
technológií

Stanislav Piecka
Pre dosiahnutie udržateľnej mobility je potrebné reflektovať na reálne 
potreby cestujúcich. Aké sú to, ako niektoré z nich naplniť? Ako 
získať nových cestujúcich a redukovať bariéry? Najnovšie svetové 
trendy v oblasti ticketingu v skratke.
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10:00 - 10:15 
_________ 

ANTIK Telecom, 
s.r.o.

Praktické skúsenosti 
z prevádzkovania 
smart zdieľanej 

dopravy vo väčších 
aj menších mestách 

SR.

Peter Blaas  

V rámci nášho vstupu umožníme nahliadnuť do kuchyne 
prevádzkovania služieb zdieľania elektro aj mechanickej trakcie - 
bicyklov, elektrobicyklov, e-motoriek. Ukážeme, ako systém dokáže 
samospráve poskytnúť dáta o geografickom rozložení využívania 
mikromobility. Predstavíme modely zapojenia samosprávy do 
prípravy a prevádzky služby ako aj problematické miesta, ktoré 
spustenie do prevádzky sprevádzajú. Ukážeme aj náš pohľad na 
budúcnosť týchto služieb na Slovensku v najbližších rokoch a akú 
majú súvislosť s inými elementami smart mesta.

10:15 - 10:30 
_________ 

KOOR, s.r.o.

Prepojenie 
energetiky a 

moderných IoT 
technológií v praxi.


Využitie, spracovanie 
a vyhodnotenie 
ziskanych dat.

Marek Pavličko 
Praktická ukážka ako je možné využiť moderné IoT technológie v 
energetiky. Čo nám prinesú dynamické dáta a zhodnotenie či je 
možné tieto dáta pretaviť do úspor.

10:30 - 10:45 
_________ 
VSE a.s.

Sú slovenské mestá 
pripravené byť 

SMART?
Miroslav Kulla

Pre tvorbu inteligentného mesta je kľúčový zber dát a ich následná 
analýza. Potom je možné navrhnúť a realizovať konkrétne riešenia v 
oblasti energetiky, dopravy, odpadového hospodárstva i v ďalších 
oblastiach tak, aby sa zvýšila kvalita života obyvateľov. Následne 
prichádza na rad dômyselné prepájanie dát. A keď začne mesto na 
základe týchto dát rozhodovať a riadiť svoje investičné zámery do 
infraštruktúry či ďalšie aktivity, premení sa na SMART. Smart City 
môže vzniknúť len na základe partnerstva so súkromným sektorom, 
ktorý prináša inteligentné riešenia a inovácie. Na konferencii 
predstavíme prvý konkrétny projekt, ktorý vznikol medzi mestom 
Veľký Šariš a spoločnosťami SAS Slovakia s.r.o., ANTIK Telekom 
s.r.o., SENSONEO j.s.a. a Skupinou VSE Holding.
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10:45 - 11:00 
_________ 
Ministerstvo 

investícií, 
regionálneho 

rozvoja a 
informatizácie SR

Príprava 
programového 

obdobia 2021-2027

Matúš Drotár  
V rámci vystúpenia budú uvedené aktuálne informácie vo vzťahu 
k príprave nového programovacieho obdobia 2021-2027, stav 
prípravy partnerskej dohody, Operačného programu Slovensko, 
ako aj aktuálna situácia na úrovni prijímania európskej legislatívy 
upravujúcej proces implementácie fondov EÚ.

11:00 - 11:15 
_________ 

XOLUTION, 
s.r.o.

Dnešné možnosti 
chat-botov, pre 
mestské časti  

(štúdia KVP Košice).
Libor Bešeneyi 

Riešenie pre nasadenie plnohodnotného digitálneho asistenta pre 
mestskú časť v kontexte doby, v ktorej hrozia opakované 
ekonomické lock-downy. Čo sa dá od týchto riešení dnes očakávať a 
ako môže vyzerať budúcnosť, keď sa úrady zdigitalizujú? Výstup z 
analýzy touch-pointov občana s úradom, popis slabých miesta 
aktuálnej infraštruktúry a ako do toho celého zapadajú digitálni 
asistenti.

11:15 - 11:30 
_________ 

SSCC

SMART sociálne a 
zdravotnícke služby  

pre využitie v 
samosprávach

Jakub Jamnický

Jednou z najväčších výziev pre samosprávy je nepriaznivý 
demografický trend - stárnutie obyvateľstva. Deti populačnej 
explózie 60-70-tych rokov sa blížia k dôchodkovému veku. 
Udržať štandard sociálnych služieb bude veľmi náročné. AKé sú 
svetové trendy v oblasti smart sociálnych a zdravotníckych 
službách? Je možná prevencia sociopatogénnych javov a 
kriminality mladistvých pomocou smart technológií?
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11:30 - 11:45 
_________ 

SSCC

Integrovaná územná 
stratégia  

 Plán obnovy

Maroš Finka 
 

Vlado Ondrejička 

Integrované uzemné stratégie samosprávnych krajov a území 
udržateľného mestského rozvoja ako hlavne nástroje územnej, časovej a 
vecnej integrácie investícií s podporou Európskej únie v programovom 
období 2021/2027 vytvárajú optimálny priestor pre definovanie a 
implementáciu smart stratégií rozvoja miest a regiónov. Na rozdiel od 
systému dopytových vyziev umožňujuú získať podporu nie len pre 
izolované projekty, ale pre integrované smart riešenia zahŕňajúce viacero 
previazaných projektov technických, technologických i sociálnych inovácií. 
Tento prístup podstatnou mierou zvyšuje efektívnosť investovania, 
synergie smart investícií do rôznych oblastí života mesta, obckľúčove 
body týchto stratégií je potrebné pripraviť do konca roku 2020.

11:45 - 12:00 
_________ 

CORA geo, 
s.r.o.

Užitočné portály  
pre občanov  

a manažment miest
Peter Šulák 

Informačný systém mesta obsahuje v súčasnej dobe množstvo 
štruktúrovaných dát. Predstavíme portály umožňujúce využívať metódy 
Business Intelligence na grafické prezentovanie aktuálnych informácií a ich 
štatistické vyhodnocovanie. Dozviete sa ako automatizovane publikovať 
údaje pre verejnosť a tiež osobné dáta po bezpečnej autorizácii.

12:00 záver, 
poďakovanie 
účastníkom 

Zmena programu vyhradená SSCC

  




