
Slovenská sporiteľňa a SME – Index v spolupráci 
so ZMOS a Slovak Smart City Cluster vyhlasujú 

v rámci 2. ročníka ceny FéliX kategóriu 

„Udržateľnosť v samospráve“

Ako máme nominovať náš projekt?

Cez online formulár: 

https://forms.gle/YoXxsMphitdeurUu6

Hlavné témy:

NOMINUJTE PROJEKTY, 
KTORÉ MENIA SLOVENSKO

Kto sa môže prihlásiť na cenu FéliX?

Originálne projekty v oblasti udržateľnosti za obdobie 
posledných 5 rokov môžete nominovať bez ohľadu 
na to, či ste mesto, obec, kraj, spojený región alebo 
akčná skupina.  

Aké kritériá treba splniť?

Musí isť o úspešnú realizáciu buď v oblasti ekológie
(pozrite 1. pilier: Udržateľnosť životného prostredia) 
alebo v oblasti inovácie (pozrite 2. pilier: Inovatívnosť
v samospráve), prípadne v oboch naraz. Zároveň musí 
byť dodržané aj finančné zdravie samosprávy 
a efektívnosť projektu (pozrite 3. pilier).

1. pilier:  Udržateľnosť životného prostredia 

Finančné zdravie subjektu miestnej 
územnej samosprávy 

3. pilier: 

2. pilier: Inovatívnosť v samospráve 

Činnosti podporujúce cirkulárnu ekonomiku 
Energetická efektívnosť a redukcia CO2
Doprava a mobilita
Opatrenia na zmiernenie negatívnych dopadov 
zmeny klímy a adaptácia na ne 
(vodozádržné opatrenia, zelená infraštruktúra a pod.)
Envirovýchova
Zelené verejné obstarávanie

Hlavné témy:

Úverová zaťaženosť na jedného obyvateľa
Miera zadlženosti – limit pre hodnotenie maximálne 
do 50 %
Objem vynaložených investičných výdavkov 
na jedného obyvateľa 
Zvyšovanie hodnoty majetku 
Zostatok finančných prostriedkov na rezervnom 
fonde na jedného obyvateľa
Výsledok hospodárenia za bežný rozpočtový rok 
v prepočte na jedného obyvateľa

Hlavné témy:

efektívna správa vecí verejných,
inteligentné plánovanie v území,
mobilita,
skvalitňovanie verejných budov,
inovácie v energetike a životné prostredie,
zdravá miestna komunita,
sociálno-ekonomická oblasť,
IKT infraštruktúra.

Hľadáme inšpiratívne projekty samospráv v oblasti 
udržateľnosti. Pod udržateľnosťou myslíme niektorú 
z týchto 3 oblastí:
     Ekologické riešenia,
     Efektívne narábanie s financiami samosprávy,
     Inovácie a kvalita života.

O čom je kategória ceny FéliX 
„Udržateľnosť v samospráve“?

www.cenafelix.sk



Príklady dobrej praxe

2. pilier: Inovatívnosť v samospráve 

www.cenafelix.sk

Pre lepšiu predstavu, aké druhy projektov hľadáme
pre cenu FéliX, uvádzame niekoľko príkladov dobrej
praxe z minulosti:

1. pilier:  Udržateľnosť životného prostredia 

Príklad českého mesta Litoměřice predstavuje komplexný prístup

mesta k energetickej problematike a trvalej udržateľnosti. Mesto

od roku 2000 realizuje dotačný program na podporu solárnych

termických systémov pre domácnosti.

Za posledné desaťročie zrenovovali 20 verejných budov, z toho

13 s využitím metódy EPC (t.j. náklady na výmenu zastaralých

technológií sú hradené z budúcich energetických úspor), pričom

úspory energie na kúrenie týchto budov sa pohybujú na úrovni

60 – 70 %.

Mesto má od roku 2011 pozíciu energetického manažéra, pod

ktorého vedením sa dáta z verejných budov zbierajú a vyhod-

nocujú aj pre nastavenie ďalších krokov v dlhodobom horizonte.

Komplexný a systematický prístup k energetike je v Litomeřiciach

zabezpečený Energetickým plánom mesta a Akčným plánom

udržateľnej energetiky a ochrany klímy.

Unikátnym nástrojom udržateľného systému financovania

energeticky efektívnych opatrení je v Litomeřiciach Fond úspor

energie, v rámci ktorého mesto pre seba a svoje príspevkové

organizácie generuje prostriedky na podporu úspor energie a OZE

z už zrealizovaných úspor energie a inštalácii OZE. Týmto spôso-

bom je v minimálnej miere zatažovaný rozpočet mesta a motivuje

mestské príspevkové organizácie k hľadaniu možností ďalšej

optimalizácie a znižovania spotreby energie v zmysle zásady

„čím viac energie usporím, tým viac peňazí získam spät“.

„Trenčín si Ty“

Projekt participatívneho urbanistického plánovania Mesto

Trenčín rozbehlo v roku 2011 s cieľom vytvoriť čo najkvalitnejšie

zadanie medzinárodnej ideovej urbanistickej súťaže na prepojenie

nábrežia s centrálnou mestskou zónou. Inovatívnym prvkom

v projekte bolo zapojenie občanov mesta – laickej i odbornej

verejnosti, do prípravy zadania prostredníctvom verejných diskusií,

workshopov, seminárov, prieskumov či analýz.

Na základe takto získaných vstupov Mesto Trenčín v roku

2014 pripravilo a zrealizovalo urbanistickú súťaž TRENČÍN – MESTO

NA RIEKE, v rámci ktorej porota ocenila 3 víťazné súťažné návrhy

z celkovo 59 návrhov z celého sveta.

„Open data Bratislava“

Portál otvorených dát, ktorý prevádzkuje magistrát hlavného

mesta od roku 2019. Portál zbiera a na jednom mieste dáva

záujemcom k dispozícii informácie – štatistické údaje, výstupy

z rôznych meračov, priestorové dáta o cestách, námestiach,

chodníkoch, tratiach vozidiel hromadnej dopravy a v posledných

rokoch aj veľmi žiadané údaje o vývoji pandémie v Bratislave.

Tieto dáta sú poskytnuté bezplatne a je možné ich použiť

na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru.

„Cviker AR“

V roku 2017 mesto Poprad prostredníctvom startupovej

organizácie (f)ITcubator podporilo dobrý nápad lokálnych

inovátorov, ktorí vytvorili aplikáciu pod názvom Cviker.

Ide o 3D vizualizáciu urbanistického plánovania, ktorá na základe

použitia rozšírenej reality umožňuje vizualizovať budovy.

Z pohľadu samospráv predstavuje Cviker inovatívny komunikačný

nástroj, ktorým vedia samosprávy odkomunikovať svojim

občanom investičné zámery a rôzne stavebné zmeny v reálnom

priestore a v skutočnej veľkosti.


