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I.

Zoznam skratiek

BBSK CLLD EO EŠIF MAS MRK MŠ NEET -

Banskobystrický samosprávny kraj
miestny rozvoj vedený komunitou – z angl. Community Led Local Development
ekvivalent obyvateľov
Európske štrukturálne a investičné fondy
miestna akčná skupina
marginalizovaná rómska skupina
materská škola
označenie pre skupinu mladých ľudí, ktorí nemajú zamestnanie, nezúčastňujú sa odbornej
prípravy ani sa nevzdelávajú
OP operačný program
OZE - obnoviteľné zdroje energie
SŠ stredná škola
TENT- T - zahŕňajú cestné, železničné, vzdušné a vodné dopravné siete a sú naplánované a
naprojektované tak, aby pokrývali celý kontinent Európy s cieľom spojiť národné siete,
poprepájať okrajové regióny s centrom, zlepšiť kvalitu a efektívnosť dopravných sietí. TEN-T
sieť vychádza z Paneurópskych koridorov. Územím SR prechádzajú štyri európske dopravné
koridory TEN-T, a to koridory č. IV, Va, VI a VII.
VŠ vysoká škola
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II.

ÚVOD

Audit mesta Lučenec s návrhom priorít, stratégie a opatrení pre úspešné zapojenie mesta do programu Smart
City vychádza zo strategických materiálov mesta a strategických materiálov EÚ a SR. Pri posúdení možností
financovania zámerov mesta boli tiež využité operatívne materiály, ako i jednotlivé operačné programy
a konkurenčné programy EU.
Program Smart City znamená získavanie, ale aj zdieľanie najlepších organizačných a technologických skúseností
mesta s inými mestami, ale aj technologickými spoločnosťami na Slovensku aj v zahraničí, vytvorenie
predpokladov pre získanie dodatočných zdrojov na nové mestské projekty.
Prvou etapou je audit, ktorého úlohou je preveriť všetky mestské relevantné dokumenty, či svojím zameraním,
kvalitou, zameraním a stavom aktuálnosti zodpovedajú pripravovaným zmenám, zameraným na vytvorenie Smart
City.
Audit je rozdelený na osem častí, ktoré na seba nadväzujú a postupne konkretizujú jednotlivé podmienky
a možnosti. Súčasťou dokumentu sú aj tri prílohy, slúžiace na doplnenie komplexných informácií.

III.

Zber a analýza podkladov mesta Lučenec, strategické materiály, plány rozvoja,
účtovníctvo, územné plány, generel dopravy, krajské koncepcie, výročné
správy, audítorské správy a iné relevantné podklady.
III.1 Lokalita

Mesto Lučenec leží na juhu stredného Slovenska, v centrálnej časti Lučenskej kotliny, na
sútoku Krivánskeho a Tuhárskeho
potoka,
29 km západne
od Rimavskej
Soboty,
55 km juhovýchodne od Zvolena, V okolí Lučenca sa nachádza z južnej strany Cerová vrchovina,
zo severozápadu pohorie Ostrôžky a na severe Stolické vrchy. Lučenec je kultúrnym,
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hospodárskym strediskom Novohradu a prirodzeným geografickým centrom južnej časti
stredného Slovenska..
Mesto je vďaka svojej polohe ľahko dostupné pre domácich i zahraničných návštevníkov, je
situované na križovatke hlavných cestných a železničných trás spájajúcich Bratislavu s
Košicami a Budapešť s Varšavou. Lučenec je vzdialený 252 km od Bratislavy, 160 km od Košíc
a 150 km od Budapešti. Väzbou na Hatvan vo vzdialenosti 70 km je mesto výhodne napojené
na európsku diaľničnú sieť. Lokálne letisko je vzdialené 5 km od mesta, najbližšie letisko
medzinárodného významu je v 150 km vzdialenej Budapešti. Okrem toho leží Lučenec na trase
dôležitých medzinárodných sietí plynu, ropy a telekomunikácií. Mesto je centrom významných
oblastných energetických inštitúcií,

Poloha okresu Lučenec v rámci Banskobystrického kraja
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Mesto leží v nadmorskej výške 194 m, n.m.,
47,79 km2.

má 26 384 obyvateľov (2018) a rozlohu

Mesto má výhodnú geografickú polohu, ktorá patrí do teplej, mierne suchej oblasti s
priemernou ročnou teplotou 9,1°C a ročným úhrnom zrážok 550-650 mm. Relatívna vlhkosť
vzduchu dosahuje priemerne 76%. Klimatické pomery mesta a okolia sú vnútrozemského
charakteru a sú príjemné, s vysokými hodnotami slnečného svitu okolo 2100 – 2150 hodín
ročne a krátkym trvaním snehovej prikrývky, čo mesto radí k atraktívnym turistickým
destináciám Slovenska, vhodným na kúpanie, vodné športy, rybolov a pešiu turistiku do
okolitých hôr, zimnú turistiku a cyklo turistiku.

III.2 Prírodné a historické zaujímavosti
V samotnom meste Lučenec resp. v neďalekom okolí mesta sa nachádza:
Celý rad tzv. maloplošných chránených území, medzi ktoré patria :
-

-

3 národné prírodné rezervácie - Pohanský hrad, Šomoška, Ragač
6 prírodných rezervácií - Dálovský močiar, Kerčík, Príbrečie Ružinej, Ružinské jelšiny,
Hajnáčsky hradný vrch, Steblova skala
9 prírodných pamiatok – Belinské skaly, Čakanovský profil, Jánošíkova skrýša,
Krivánsky potok, Lipovianske pieskovce, Mara, Mučínska jaskyňa, Soví hrad, Ebeczkého
jaskyňa
1 chránený areál – Volavčia kolónia - ochrana hniezdnej kolónie volavky popolavej pri
Rapovciach
1 chránená krajinná oblasť– Cerová vrchovina, známa Labyrintovou jaskyňou a celým
radom kamenných morí (napr. Šurické kamenné more), ktorá spadá do Novohradského
UNESCO
geoparku.
Ten
je prvým
medzinárodným (maďarsko-slovenským)
geoparkom európskej i globálnej siete geoparkov UNESCO

Cerovská vrchovina
Chránené stromy (napr. 350-ročný dub pri Brezničke, 200-ročné gingko dvojlaločné priamo
v Lučenci na ul. Martina Rázusa, štyri 200-ročné platany v okolí Szilassyho kaštieľa, 200ročné Hradištské gaštany v obci Poltár, 150-ročné Málinské maklury, cca 200-ročná katalpa
v Hnúšti).
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Okrem hore uvedených sa v blízkosti mesta sa nachádza viacero hodnotných prírodných a
historicky zaujímavých území:























Morské kúpalisko Miraj Resort
Termálne kúpalisko Novolandia v Rapovciach s unikátnou reliktnou morskou vodou
Aquatermal Strehová
Haličský zámok
Fiľakovský hrad
Hrad Divín
Hrad Šomoška
Hrad Hajnáčka
Hrad Modrý kameň
Zichyho kaštieľ v Divíne
Kaštieľ Ožďany
Vodná nádrž Ružiná
Vodná nádrž Ľadovo
Vodná nádrž Málinec
Viaceré lyžiarske strediská
(Košútka, Kokava Línia)
Miraj Resort
Artézska studňa - rarita priamo v meste, s reliktnou morskou vodou, vyvierajúcou z
364,5 m hlbokého vrtu o výdatnosti 0,4 l/s a teplote 31°C.
Mestský park s rozlohou 17 ha
Jaskyňa Lupočská nora
Prameň Sírne oko pri Poltári
Tatárske pivnice pri Ľuboreči

Artézska studňa

Mestský park

Dominantou mesta, ktorá je návštevníkmi najviac vyhľadávaná a obdivovaná tvorí historické
jadro Kubínyiho námestia, ktoré je v súčasnosti pamiatkovou zónou.
Medzi najvýznamnejšie kultúrne pamiatky Lučenca patria:


barokovo-klasicistický katolícky kostol Navštívenia Panny Márie z roku 1783
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neogotický kalvínsky kostol z r. 1853 so 64 m vysokou vežou, ktorá je jednou
z dominánt mesta
evanjelický kostol z roku 1859
reprezentačná budova Radnice z r. 1894 – sídlo LUKUSu a Mestského múzea
budova Reduty, pôvodne z r. 1810
neologická synagóga v orientálno-byzantskom štýle z r. 1923 – 1925, ktorá je jednou
z najväčších svojho druhu na Slovensku
klasicistický kaštieľ z roku 1856 v časti Opatová (Jegorova ul 3)
neogotický kaštieľ z roku 1860 v časti Opatová (Dolná Slatinka)
secesný kaštieľ z roku 1903 v časti Opatová (Jegorova ul 10)
barokový Szillasyho kaštieľ – národná kultúrna pamiatka
objekt Novohradského múzea a galérie – bývalý župný súd
secesné meštianske domy
Lučenský poklad so zlatými šperkami a ozdobami pohrebných rúch zo 16. – 17. stor.,
ktorý bol nájdený v r. 1851 v podzemí kalvínskeho kostola, uložený je však
v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti

III.3 Demografia
Počet obyvateľov:
2015 - 26 727
2016 – 26 732
2017 – 26 557
2018 – 26 384
Počet obyvateľov stále klesá, ale nie dramaticky. Nepriaznivejšia štruktúra je vo vekovom
zložení obyvateľov – priemerný vek obyvateľov sa zvyšuje, zároveň sa znižuje pôrodnosť.

III.4 Doprava
Z hľadiska dopravnej polohy sa mesto Lučenec nachádza na križovatke hlavných ciest a
železničných trás spájajúcich Bratislavu s Košicami a Budapešť s Varšavou. Vo vzdialenosti
70 km od Lučenca je pri meste Hatvan napojenie na európsku diaľničnú sieť. Vybudovaním
rýchlostnej komunikácie Salgótarján – Lučenec by sa vytvorila príležitosť priameho napojenia
sa mesta na túto sieť.
Čo sa týka železničnej dopravy , mesto je napojené na celoštátny železničný ťah Košice –
Jesenské – Lučenec – Zvolen – Kúty.
Najbližšie letisko medzinárodného štatútu je v Budapešti (150 km), potom v Košiciach (160
km) a v Bratislave (260 km). Lokálne letiská, ktoré by mohli mať význam pre rozvoj turistického
ruchu sa nachádzajú na Sliači (60 km) a v Boľkovciach (5 km)
Mesto pravidelne každoročne rekonštruuje cestné komunikácie v meste, ako aj križovatky
a chodníky. Tak ako aj vo väčšine iných slovenských miest, v Lučenci intenzita dopravy
prekračuje kapacitu komunikácií, čo je spojené s následným negatívnym účinkom na životné
prostredie v centrálnej mestskej oblasti – hluk, exhaláty, kultúra prostredia, bezpečnosť.
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Rovnako je problémom mesta aj zvyšujúci sa počet vozidiel a s tým spojený nedostatok
parkovacích miest. Mesto buduje nové parkovacie miesta, resp. odstavné plochy, hlavne na
sídliskách.
Mestská hromadná doprava je v meste zabezpečovaná zmluvným dopravcom na 7 linkách
MHD s obnoveným moderným vozovým parkom.
Okresom Lučenec prechádza 10 cyklotrás, ktoré majú spolu 142 km, avšak chýbajú cyklistické
trasy v rámci mesta a prepojenie centrálnych zón tak, aby boli dostupné pešo alebo
nemotorovou dopravou. V pláne je výstavba cyklotrás Lučenec- Halič a Lučenec Vidiná.

III.5










Partnerské mestá:
Louny, Česká republika – od r. 1995
Mělník, Česká republika – od r. 2013
Pápa, Maďarsko – od r. 1993
Salgótarján, Maďarsko – vzájomná spolupráca je na základe dobrých vzťahov,
dlhoročných skúseností s organizovaním kultúrno-športových aktivít, realizácie
spoločných projektov, a tiež na základe územnej blízkosti obidvoch prihraničných
miest (termín vzniku neurčený)
Polesella, Taliansko – od r.2002
Zolotonosha, Ukrajina – od r. 2007
Bogorodick, Rusko – v príprave.
Správa Admiralitného obvodu Sankt Peterburgu – od r. 2017, Dohoda o obchodnoekonomickej, vedecko-technickej, vzdelávacej, sociálnej a kultúrnej spolupráci

Partnerské mestá spolupracujú predovšetkým v oblastiach :
Na organizovaní kultúrno-športových aktivít a realizáciu spoločných projektov, vytváranie
príležitostí pre rozvoj partnerských vzťahov v oblasti ekonomickej, investičných aktivít, kultúry,
školstva, sociálnej infraštruktúry, cestovného ruchu a športu, ochrany zdravia, ekológie a
ostatných aktivít, ktoré realizujú partnerské mestá. Napríklad:








Medzinárodný Novohradský folklórny festival,
Medzinárodný Novohradský maratón Salgótarján-Lučenec,
rôzne športové súťaže medzi školami,
partnerstvo základných škôl,
prezentácia umeleckých telies v rámci dní miest,
súťaže v umeleckej tvorbe a recitačné súťaže - napr. Petrohrad očami detí,
Puškinov pamätník, ...

Ale taktiež vzájomná výmena skúseností v oblastiach, ktoré samosprávy zabezpečujú. Cieľom
spolupráce aj vybudovanie širokých kontaktov v jednotlivých oblastiach medzi mestami, ako
aj výmena skúseností a získavanie nových poznatkov.
.

III.6 Administratíva v meste
Pod mesto patria nasledovné časti:
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Mestské časti: Lučenec, Opatová, Malá Ves
Sídliská: Rúbanisko I, II a III (najväčšie), Osloboditeľov, Vajanského, Štvrť M. R.
Štefánika
Iné časti mesta: Rapovská križovatka

Inštitúcie a organizácie mesta:












SPOOL a.s. – prevádzkuje
o parkovanie,
o kompostáreň,
o plaváreň Aquaspool – mimo prevádzky
o zimný štadión
o futbalový štadión
o letné kúpalisko
o športová hala Aréna
Mestská tržnica s.r.o. prenájom predajných priestorov pre pestovateľov ovocia,
zeleniny a iných poľnohospodárskych produktov rastlinnej a živočíšnej výroby
Mestské lesy s.r.o – obhospodarovanie mestských lesov, ťažba a predaj dreva,
cyklotrasy v mestských lesoch
LUKUS - spravovanie zvereného majetku Mesta Lučenec, a to
o budovy synagógy v Lučenci a
o budovy starej radnice
ako aj organizovanie festivalov, koncertov, výstav, prehliadok, súťaží a iných
spoločenských akcií v oblastí kultúry
Mestské informačné centrum - komplexné informácie nielen pre obyvateľov Lučenca,
ale aj pre slovenských a zahraničných návštevníkov (v meste je ešte jedno –
prevádzkované firmou Karpaty Slovakia s.r.o.)
Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) – združenie mesta Lučenca
a regiónov turistického Novohradu a Podpoľania
Mestská polícia
Centrum voľného času Magnet
Školské zariadenia :
Počet zariadení

Zariadenie
celkom

Štátne

súkromne

(meské/VUC)

cirkevné

Predškolské zariadenia
(jasle)

1

1m

0

MŠ

12

7m +2

1s , 2 OZ

ZŠ

9 + 2 špeciálne
ZŠ,

6m +2

ZŠ:2s + 1 c
ZUŠ: 2s+1c

3 ZUŠ (umelecké)
SŠ

10

VŠ

5

2m + 7

1s

Smart Cities klub, Palisády 1, 811 01 Bratislava, Slovakia
Registrácia: VVS/1-900/90-34852, IČO: 42174775, DIČ : 2022942779
IBAN: SK22 5600 0000 0005 9730 6001
11

Na území mesta Lučenec sú zastúpené všetky stupne vzdelávania.

o

Materské školy (MŠ) – 12, z toho 5 mestských, 2 sú súčasťou ZŠ –
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 2 špeciálne (Okresný úrad LC), + 1
súkromná MŠ (ZŠ s MŠ DSA) , 2 občianske združenia (Kolibrík, Štvorlístok)
Kapacita materských škôl je pre potreby mesta dostatočná, avšak mesto
plánuje v rámci programu IROP zrealizovať nový projekt na zvýšenie kapacity
o 100 detí na prijatie detí v prípade zvýšeného záujmu.
Základné školy - kapacita v základných školách v správe mesta je momentálne
vyššia ako potreba. Mesto sa snaží počet ZŠ zachovať aj napriek znižujúcemu
sa počtu žiakov.
Stredné školy – 10, z toho 7 v správe VÚC a 1 súkromné gymnázium, a 2
špeciálne stredné školy, ktorých zriaďovateľom je Okresný úrad v Banskej
Bystrici - Odborné učilište internátne a Praktická škola
Vysoké školy - sú zastúpené nasledovne :

o

Výskumné centrum – nie je žiadne

o

o
o



Sociálne zariadenia:
o Pre deti a mládež:
 Detské jasle – mestské zariadenie
 Nízko prahové denné centrum Anjelik - pomoc ženám s deťmi, ktoré sa
ocitli v ťažkých situáciách
 Materské centrá a kluby mamičiek – materské centrum Jahôdka, Klub
mamičiek Nezábudka - obe súkromné
 Pri všetkých ZŠ sú zriadené kluby detí
 Centrum voľného času Magnet
 Centrum pre deti a rodiny – 1 rodinného typu, neštátne aj pod VÚC
 Komunitné centrum – od 2015 - poskytovanie komplexných sociálnych
a komunitných služieb, prevenciu nárastu sociálno-patologických javov
v komunite. Cieľovou skupinou/klientmi sú fyzické osoby (deti
predškolského veku, deti školského veku/mladiství, dospelí) v
nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré zotrvávajú v priestorovo
segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne
reprodukovanej chudoby.
 Terénna sociálna služba
o Pre seniorov: Denné centrá – 2, mestské zariadenia
 Denné centrum pre seniorov - na Ul. Dr.Herza 24 s počtom klientov 80,
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o

Denné centrum pre seniorov - na Ul. parašutistov 585 (v mestskej časti
Opatová) s počtom klientov 50
 Denný stacionár - 1 neštátny
 Domáca opatrovateľská služba – 41 opatrovateliek v pracovné dni,
službu financuje mesto, postačujú na pokrytie potrieb opatrovateľskej
služby
 2 zariadenia poskytujúce súkromnú opatrovateľskú službu – Istota n.o
a OZ ProZdravie
 Domovy seniorov (DSS) – 1 v správe VÚC
1 pre mentálne postihnutých
1 chránené bývanie pre starších a
mentálne postihnutých
1 bezbariérový bytový dom
 Nájomné byty pre seniorov – pre samostatne sa o seba starajúcich
 Odľahčovacia služba – mesto Lučenec zabezpečuje odľahčovaciu
službu prostredníctvom sociálneho zariadenia, ktoré pobytovú sociálnu
službu poskytuje
 Jedáleň - mestská služba, zabezpečovaná prostredníctvom zmluvného
subjektu resp. prostredníctvom školských jedálni, v ktorých si oprávnení
občania na základe súhlasu mesta stravu preberajú.
 Stredisko osobnej hygieny a práčovňa – pre občanov v hmotnej núdzi
a občanov bez prístrešia
 Požičiavanie pomôcok osobám s ťažkým zdravotným postihnutím
 Monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci poskytuje – spolupráca s
Asociáciou samaritánov SR
 Prepravná služba – nie, ale je zabezpečená bezplatná kyvadlová MHD
pre seniorov
Pre znevýhodnené skupiny občanov:
 Komunitné centrum – od 2015
 Nocľaháreň – 15 miest
 Špeciálna materská škola
 Súkromná špeciálna materská škola
 Internátna škola pre sluchovo postihnutých
 Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím
 Zväz postihnutých civilizačnými chorobami
 DSS Libertas – súkromné zariadenie typu podporovaného bývania pre
mentálne postihnutých seniorov

III.7 Súkromný podnikateľský sektor
Pôvodné veľké textilné a strojárske podniky, ktoré boli v minulosti najvýznamnejšími
zamestnávateľmi v meste a okolí, zanikli. Momentálne je nosným pilierom priemyselnej
výroby v Lučenci sú podniky potravinárskeho priemyslu, poľnohospodárske podniky, obchod
a služby, ďalej spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a firmy zamerané na obrábanie
kovov a strojársku výrobu. Najväčšími zamestnávateľmi v meste sú zdravotníctvo, verejná
a štátna správa, ako aj obchod a služby. Z priemyselných podnikov je to CBA Slovakia. Podiel
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priemyselnej výroby na hospodárskej činnosti mesta tvorí len 17,8 %. Najviac firiem (62,5%),
menších zamestnávateľov, je činných v oblasti poskytovania služieb, obchodu a dopravy.
Mesto má vzhľadom na dobrú surovinovú základňu v okolí dobré podmienky na rozvoj hlavne
priemyslu stavebných hmôt, ale vzhľadom na disponibilnú kvalifikovanú pracovnú silu aj na
rozvoj potravinárskeho a textilného priemyslu, eventuálne subdodávky pre automobilový
priemysel. V poľnohospodárstve je činných len asi 6% populácie, čo je málo vzhľadom na
veľmi dobré pôdno-klimatické podmienky regiónu.
Najväčší zamestnávatelia v meste Lučenec a v regióne:
Názov zamestnávateľa

Priemerný evidenčný počet zamestnancov

1

CBA Slovakia, a.s.

2 330,29

2

EKOLTECH, s.r.o.

1 302

3

Adient Lučenec

900

4

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o

785,35

5

Verejná a štátna správa

635 *

6

Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s.

356

7

THORMA Výroba, k.s.

343,5

8

Dometic Slovakia, výrobný závod Fiľakovo

197,2

9

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy

160,6

10

D&J Design s.r.o.

84,91

11

FESTAP s.r.o., odštepný závod Fiľakovo

84,5

* 321 (mesto LC - úrad, mestská polícia, jasle, škôlky a opatrovateľky) + 314 (ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta)

Priemyselný park – Je situovaný v južnej časti mesta, kde sa nachádza Priemyselná zóna
Juh o celkovej rozlohe 169,6 ha, z ktorej je v súčasnosti zastavaných 113,2 ha výrobnými,
skladovými a technickými zariadeniami. Pozemky sú vo vlastníctve mesta aj súkromných
subjektov. V priemyselnej zóne je vybudovaný Priemyselný park JUH na ploche 6,0 ha
s kompletnou infraštruktúrou, vrátane komunikácií a osvetlenia. V súčasnosti je disponibilných
voľných plôch v priemyselnej zóne 54,5 ha a v Priemyselnom parku 0,4 ha pre budúceho
investora. V rokoch 2007 až 2009 mesto Lučenec s prispením štrukturálnych fondov a
štátneho rozpočtu vybudovalo 2 etapy Priemyselného parku juh.
Prvá časť PP bola otvorená v r. 2009. V prvej etape bolo pripravených do užívania 10,3 ha
(firma Johnson Controls, Mäsokombinát), v 2. etape je plánovaných sprístupniť pre investorov
rozlohu 30,0 ha. Zatiaľ bolo preinvestovaných 3,28 mil. euro a sprístupnená rozloha je 6,0 ha.
Sídlia v ňom zatiaľ 2 firmy (PWR – Plastic Waste Recycling a.s. Bratislava a Drevovýroba Kočalka).Táto časť priemyselného parku má rozlohu 6,2 ha a zamestnáva približne 29 ľudí.
V 3. etape je plánovaných poskytnúť investorom 30,5 ha. V roku 2019 pribudnú ďalší 2
investori, ktorí by mali po spustení prevádzky vytvoriť v prvom roku minimálne 20 pracovných
miest, v nasledujúcich rokoch ďalších 30 pracovných miest.
Hnedý priemyselný park POĽANA – na severovýchodnom okraji mesta,
Haličská priemyselná zóna – solárny park severozápadný okraj mesta
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III.8 Strategické materiály mesta















PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA mesta Lučenec 2016 –
2020, s výhľadom do roku 2025
Územný plán mesta Lučenec
Koncept územného plánu mesta Lučenec
Program rozvoja bývania mesta Lučenec do roku 2020
Štúdia nakladania s odpadmi v meste Lučenec
Koncepcia rozvoja cestovného ruchu, Marketingová stratégia mesta
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Lučenec na roky 2016 - 2021
Dizajn manuál mesta Lučenec
Koncepcia rozvoja športu mesta Lučenec – v príprave
Rozpočty mesta
Rozbory hospodárenia mesta
Výročné správy mesta
Akčný plánu rozvoja okresu Lučenec- súčasť PHSR
Generel dopravy – spracovaný, zatiaľ nie je zverejnený na stránke mesta a nebol
ešte schválený ako súčasť územného plánu mesta

III.9 Slabé stránky a hlavné disparity mesta z pohľadu koncepcie Smart Cities
Základné oblasti pre stanovenie ďalšej stratégie smart city sú :
1 - Život v meste (smart living )
kultúra, cestovný ruch, bývanie, bezpečnosť, zdravie, vzdelávanie, sociálne prostredie, šport
2 - Verejná správa (smart governance )
komunikácia s verejnosťou, účasť na verejnom živote
3 - Podnikateľské prostredie (smart economy)
podpora podnikania, inovatívny duch, image, pracovný trh, medzinárodná integrácia
4 - Životné prostredie (smart environment )
ovzdušie, odpady, energie, voda
5 - Ľudské zdroje (smart people )
vzdelávanie, pluralita, celoživotné vzdelávanie, otvorená myseľ
6 - Doprava (smart mobility)
stav komunikácií, parkovanie, generel dopravy
V uvedených oblastiach sú v PHSR identifikované nasledovné slabé stránky a hlavné
disparity mesta :
Život v meste (smart living)
Kultúra, cestovný ruch, bývanie, bezpečnosť, zdravie, vzdelávanie, sociálne zabezpečenie, šport
-

Nevyhovujúci stavebno-technický stav budov základných škôl je stále aktuálnym
problémom, hoci v meste Lučenec už prebehla reštrukturalizácia a modernizácia
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-

-

-

-

materských a základných škôl, čiastočne využitím financií z ROP 2007 – 2013
(zatepľovanie, výmena okien, rekonštrukcia vnútorných priestorov, telocvičien, obstaranie
vybavenia ako aj komplexné rekonštrukcie). Rekonštrukcie ZŠ v pôsobnosti mesta
pokračovali aj rokoch 2014– 2018 (rekonštrukcia kotolne, podláh telocviční, vybudovanie
športových dráh, modernizácia a vybavenie kuchýň apod)
Úroveň ZŠ je dobrá, z celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov na Slovensku Štátnym
pedagogickým ústavom SR v roku 2014/2015 a z porovnania výsledkov (matematika,
slovenský jazyk) v ZŠ zriadených Mestom Lučenec vyplýva, že najlepšie výsledky dosiahli
žiaci ZŠ L. Novomeského a ZŠ Haličská cesta 1191/8 (nad priemerom SR). S najnižším
hodnotením sa umiestnila v rámci mesta ZŠ na Nám. Kubínyiho
Nie celkom doplnený technický stav a vybavenosť školských objektov – jazykové
učebne, vybavenie výukovou výpočtovou technikou, apod.
Divadlo B.S.Timravy slúži ako dom kultúry, kde sa okrem divadelných predstavení konajú
aj iné kultúrne podujatia
Chýba dostatočné praktické vzdelávanie pre uplatnenie na trhu práce, hoci v meste
fungujú
2 gymnáziá
6 stredných odborných škôl
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera,
Stredná odborná škola technická,
Pedagogická a sociálna akadémia (PaSA),
Stredná zdravotnícka škola,
Obchodná akadémia a
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
2 špeciálne stredné školy
Odborné učilište internátne
Praktická škola - zriadená na špeciálnej ZŠ
5 detašovaných pracovísk rôznych vysokých škôl
Málo rozvinutá spolupráca miestnych zamestnávateľov so školami pri príprave mládeže
na profesie, ktoré sú na lokálnom trhu žiadané
Počet obyvateľov s úplným vysokoškolským vzdelaním dosahuje skoro 20%, so
stredoškolským s maturitou – 30,0% - oba údaje sú nad celoslovenským priemerom
Učňovské a odborné vzdelanie bez maturity má 18,2% obyvateľov, avšak v meste žije
vysoký podiel obyvateľov len so základným vzdelaním (cca 12%), resp. bez vzdelania
(14%)
Dvojjazyčná vybavenosť veľkého počtu obyvateľov, čo je predpokladom pre cezhraničnú
spoluprácu s MR
Chýba autobusové a vlakové spojenie do Maďarska, čo obmedzuje cezhraničnú
spoluprácu
Dostatok pracovnej sily
Je nutné zvýšiť nízku atraktivitu územia pre investovanie
Chýbajú významnejší investori, ktorí by vytvárali pracovné miesta
Priemerná hrubá mesačná mzda patrí k najnižším na Slovensku
Priemyselný park a priemyselná zóna nemajú plne vyťažené kapacity
Mesto nemá plán resp. stratégiu ich zaplnenia investormi, ale má Akčný plán rozvoja
mesta Lučenec z roku 2016, spracovaný na 5 rokov Akčnou radou pre rozvoj okresu v
spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi z územia, najmä zástupcami miest a
obcí okresu Lučenec, zástupcami štátnej správy v okrese, Regionálnou rozvojovou
agentúrou Lučenec, mimovládnymi organizáciami a podnikateľskými subjektmi
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Chýba priame napojenie mesta na diaľnicu
Nájomné bytové kapacity sú nepostačujúce, hlavne nižšieho štandardu pre rodiny
s nízkym príjmom, ale aj na stabilizáciu mladých ľudí v meste, osamelých rodičov resp.
seniorov. Mesto vlastní 307 bytových jednotiek, z čoho je najväčší podiel bytov I. kategórie
Mesto má spracovanú koncepciu rozvoja bývania a snaží sa postupne riešiť vysoký dopyt
po nájomných bytoch (2016 – 40 bytov odovzdaných do užívania, 2017 – 66 bytov, 2018
– 17 bytov)
Dlhoročný úbytok obyvateľstva - hlavne vplyvom nižšej natality
Mesto nemá vypracovaný konkrétny plán opatrení na stabilizáciu, nárast resp. príliv práce
schopného obyvateľstva do mesta na jednotlivé roky do roku 2020 resp. 2025
Starnutie populácie, nárast priemerného veku obyvateľstva mesta
Dobudovaná technická infraštruktúra v celom meste, aj v častiach mesta, kde sa
nachádzajú byty najnižšieho štandardu
Nevyhovujúci technický stav vozoviek a chodníkov, mesto vynakladá na údržbu ciest a
chodníkov každoročne značné prostriedky, rekonštrukcie prebiehajú postupne
Chýba stratégia ochrany a obnovy národných kultúrnych pamiatok, hoci obnova
kultúrnych pamiatok sa postupne realizuje
Marketingová stratégia CR je spracovaná do roku 2020, je potrebné ju aktualizovať pre
nasledujúce roky (min. na ďalších 5 rokov)
Cestovný ruch je málo rozvinutý, hoci ubytovacích a reštauračných zariadení je v meste
dostatok
Mesto má dobrý potenciál pre rozvoj CR – minerálne a termálne pramene priamo v meste
aj okolí, mnohé unikátne (reliktná morská voda), prírodné pamiatky a kultúrne bohatstvo,
historické objekty, veľmi vhodná klíma hlavne pre letnú turistiku a športy (veľa slnečných
dní počas roka, málo zrážok)
Potreba dobudovať infraštruktúru, potrebnú na rozvoj turizmu
Chýba výraznejšia podpora podnikania v oblasti cestovného ruchu
Propagácia mesta, vytváranie imidžu a využívanie potenciálu mesta pre zvýšenie
turistického ruchu by si vyžadovala zvýšené úsilie vzhľadom na dobrý potenciál mesta
na rozvoj turizmu a s tým spojeným rozvojom malých a stredných firiem
Mesto má dostatok kultúrnych stánkov, avšak je nutné zatraktívniť ich technický stav
a zamerať sa na ich lepšiu propagáciu aj mimo regiónu (napr. v cezhraničnom kontexte
s Maďarskom)
 Novohradské múzeum a galéria
 Novohradská knižnica
 LUKUS – príspevková organizácia, spravuje synagógu a radnicu, vrátane
mestského múzea v radnici
 Divadlo B.S. Timravy
 Novohradské osvetové stredisko - zastrešuje amatérske kultúrne a verejné
vzdelávanie, ktorého cieľom je vytvoriť podmienky na rozvoj miestnych a
regionálnych kultúr, vzbudiť vo verejnosti záujem o umelecké a kultúrne aktivity,
zachovávať kultúrne symboly regiónu a poskytnúť kultúrne a vzdelávacie
aktivity občanom všetkých národností a vekových kategórií
 Kino Apollo – moderné kino, umožňuje premietanie v 2D a 3D kvalite
 Letné kino v Mestskom parku - Amfiteáter – čiastočne zrekonštruovaný,
kapacita 900 miest, podujatia počas letnej sezóny (Medzinárodný novohradský
folklórny festival, filmové predstavenia, ap)
 Dom Matice slovenskej
 Maďarské kultúrne centrum
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Chýbajúca koncepcia resp. jasný plán rozvoja kultúrnej infraštruktúry, hoci mesto vyvíja
v tomto smere pravidelné aktivity ako aj kreatívneho priemyslu a jeho možného
potenciálu pre mesto Lučenec
Málo rozvinutý turistický informačný systém a propagácia regiónu v zahraničí
Nedostatočná koordinácia aktivít v oblasti cestovného ruchu
Nedostatok jazykovo vybavených pracovníkov, pripravených pre služby v cestovnom
ruchu – potreba spolupráce so školami, hlavne s tými, ktoré sú zamerané na výchovu
odborníkov v CR (doplniť technické vybavenie a odborný personál), ev. zriadenie
jazykovej školy (mestskej alebo súkromnej)
Lepšie využívať možnosti propagácie mesta na rôznych veľtrhoch CR doma, ale aj
v zahraničí. Žiadala by sa lepšia propagácia mesta a Novohradu na zahraničných
veľtrhoch CR zo strany Turisticko-informačného centra
Zintenzívniť podporu lokálnych výrobcov krajových špecialít a typických krajových
remeselných výrobkov
Nedostatočná podpora pri vytváraní nových pracovných príležitostí v oblasti cestovného
ruchu a s tým spojených služieb
Nedobudovaná sieť cyklo chodníkov, prepájajúca jednotlivé časti mesta, slúžiaca pre
nemotorový spôsob prepravy po meste, ako aj na napojenie sa na už existujúce rekreačné
a náučné trasy
Vybudované 3 zaujímavé turistické cyklistické náučné chodníky, vrátane oddychových
miest
1. Cyklistický náučný chodník Lučenec – Ipolytarnóc (Maďarsko) – 25,5 km
2. Cyklistický náučný chodník Lučenec – Málinec – 36 km
3. Dve cyklotrasy v Lesoparku Lučenec – Ľadovo – 10 km
Športové zariadenia sú v rôznom technickom stave – od nezrekonštruovaných cez
čiastočne zrekonštruované až po úplne obnovené. Prevádzkuje ich mestská akciová
spoločnosť SPOOL
 mestská plaváreň – nefunkčná 2 roky,
 zimný štadión – zrekonštruovaný,
 športová hala Aréna - zrekonštruovaná
 futbalový štadión – zrekonštruovaný
 letné kúpalisko – novostavba
Telocvične a športové areály pri ZŠ – opravené a zrekonštruované celkom alebo
čiastočne, verejnosť ich môže využívať v poobedňajšom čase zdarma, telocvične za
poplatok (ZŠ Novomeského – tartanová bežecká dráha a tartanové ihrisko na streetball,
ZŠ Kubínyiho – tartanová bežecká dráha, tartanové futbalové ihrisko, tenisové kurty)
Telocvične pri SŠ - opravené a zrekonštruované čiastočne, ale v slušnom technickom
stave
Na sídliskách sú vybudované verejné športoviská
Mesto má vybudovaných niekoľko exteriérových fitnes parkov
Mini ZOO v Mestskom parku
Samostatné letné kúpalisko priamo v meste, plážového typu, vo výbornom stave, ako aj
rezort Miraj s termálnou vodou, rovnako aj kúpalisko Novolandia s reliktnou morskou
vodou, 5km od mesta – otvorené po celý rok
V meste je k dispozícii viacero oddychových zón – rozsiahly mestský park, neďaleká
nádrž Ľadovo, Námestie republiky, Rúbanisko II, oddychová zóna M.R.Štefánika, mestské
lesy, športový areál so zimným a futbalovým štadiónom ako aj letným kúpaliskom
a tenisovými dvorcami. Všetky sú ľahko dostupné pre verejnosť
Verejné priestranstvá na sídliskách – postupne prešli revitalizáciou,
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Mesto má spracovaný plán na revitalizáciu detských ihrísk resp. na ich dobudovanie. Má
k dispozícii aj pasport pre destské ihriská. Do konca roku 2020 by mali byť už všetky
obnovené, vrátane MŠ
V meste je celkom 8 parkov a parčíkov na ploche 27,0 ha. Najväčší je Mestský park
s rozlohou 17 ha, ktorý patrí k najkrajším na Slovensku. Je však potrebné v ňom robiť
zásahy citlivo, aby sa zachoval jeho jedinečný historický charakter a štruktúra
Koncepciu rozvoja športu mesto zatiaľ nemá, ale je spracovaný materiál na
spripomienkovanie. Konkrétne aktivity na rozvoj športovej infraštruktúry zabezpečuje
oddelenie pre kultúru a šport na MÚ
Športoviská mesta Lučenec spravuje spoločnosť SPOOL a.s. formou ročnej dotácie
z rozpočtu mesta Lučenec na: zimný štadión, futbalový štadión, letné kúpalisko a
športovú halu Arena. Športoviská v školách si financuje každá škola zo svojich zdrojov a
v určitých hodinách sú sprístupnené pre verejnosť.
Chýba Generel osvetlenia mesta – design manuál pre správu a údržbu mesta - je
spracovaný audit verejného osvetlenia z pohľadu úspor energie
Verejné osvetlenie v meste bolo v meste rekonštruované čiastočne, okrem Námestia
republiky, v rámci rekonštrukcie jednotlivých ulíc sa rieši aj obnova verejného osvetlenia
Chýbajú potrebné lôžkové kapacity najmä v špecializovaných sociálnych zariadeniach,
ktoré opatrujú najťažšie stupne odkázaností (Parkinsonova, Alzheimerova choroba atď.)
Relatívne stabilná situácia je v pobytových zariadeniach s odkázanosťou: zariadenie pre
seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby.
Mesto zamestnáva v priemere 41 opatrovateliek – momentálne postačujúce
Prehlbovanie sociálnych rozdielov, čo mesto riešilo výstavbou komunitného centra
Pomerne vysoký podiel obyvateľov so sociálnymi problémami
Nedostatok odborného personálu vo VšNsP
Chýba zariadenie pre umiestňovanie chorých bezdomovcov po hospitalizácii v nemocníc
Zdravotnú starostlivosť poskytuje VšNsP Lučenec, a to komplexnú lôžkovú aj ambulantnú.
Služby sú na dobrej úrovni
Okrem nemocnice sú v meste aj iné neštátne zariadenia, vrátane rýchlej zdravotnej
služby, záchrannej zdravotnej služby , zubnej pohotovosti, LSPP pre deti aj pre dospelých
a špecializovaných ambulancií
Chýba prepravná služba, ale mesto zriadilo bezplatnú kyvadlovú dopravu pre seniorov
Nedostatok nájomných bytov, hlavne nízko štandardných
Mesto nemá spracovanú Koncepciu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ale
má zriadenú Komisiu prevencie protispoločenskej činnosti mesta Lučenec
Nutné dobudovanie kamerového systému a jeho rozšírenie a pokrytie hlavne
problémových lokalít. Inštalácia súčasných kamier dopomohla k zníženiu kriminality v
meste
Počet kamier v Lučenci: 31 kamier
Miera objasnenosti prípadov je v Lučenci 65,66% (2017), čo je nad celoštátnym
priemerom
Nutné posilnenie počtu pracovníkov MsP pri zabezpečovaní pochôdzok ako
preventívneho opatrenia
Od 2011 pôsobí na MÚ Komisia prevencie protispoločenskej činnosti mesta Lučenec
V 2013 získalo mesto titul Najzodpovednejšie mesto
za koncepčnú stratégiu
presadzovania prevencie, medziiným aj prevencie IT kriminality a za aktívne šírenie
osvety v oblasti nebezpečenstiev moderných technológií

-
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Na MsP je zriadená funkcia preventistu, ktorý organizuje a koordinuje rôzne projekty
v oblasti prevencie kriminality a dopravnej nehodovosti – zamerané hlavne deti, mládež a
seniorov

Verejná správa (smart governance)
komunikácia s verejnosťou, účasť na verejnom živote
-

-

-

Informovanosť občana o inštitúciách štátnej a verejnej správy, o poskytovaní je služieb
dostatočná :
– prostredníctvom novín - dvojtýždenníka Mestské noviny Lučenec,
- cez kanceláriu prvého kontaktu (v sídle mestského úradu, a jej detašované pracoviská
na sídlisku Rúbanisko a v mestskej časti Opatová),
- priame oslovenie primátora cez hot line,
- mailovou komunikáciu prostredníctvom e-mailovej pošty
- pravidelnými stretnutiami primátora s občanmi 2x ročne v každom volebnom obvode
mesta,
- prostredníctvom pravidelných stretnutí primátorky so špecializovanými organizáciami
na území mesta a
- prostredníctvom formulárov na web stránke mesta. Pre uľahčenie
komunikácie/hľadanie by bolo vhodné zvážiť podstránku, ktorá by združovala obsah
dôležitý pre občanov zrozumiteľne a prehľadne
mestskú TV mesto nemá, ale dodávateľsky tieto služby zabezpečuje súkromná TV, ktorá
zabezpečuje aj online prenosy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
Zložitosť administratívy pre občana, hlavne pre starších
Zavedené elektronické služby pre občanov (matrika, hlásenie pobytu)
Potrebné zvýšené úsilie pri podpore miestnych rozvojových projektov zameraných na
tvorbu nových pracovných miest
Nízka participácia verejnosti na verejnej správe, participatívny rozpočet schválený
začiatkom 2019 . Treba zlepšiť jeho komunikáciu a osvetu s tým spojenú
Nedostatočné právne vedomie občanov
Málo rozvinutý lokálpatriotizmus občanov, aj keď mesto je v tejto oblasti činné – napr.
mestská hymna aj mestská znelka, reklamné video o meste, video dobrý príbeh mesta
Nízky záujem o dobrovoľnícku prácu u mladých, aktívna je najmä staršia generácia
v oblasti skrášľovania okolia domov
Značná podpora dobrovoľníctva zo strany mesta cez
- dobrovoľnícke aktivity so študentmi Fakulty architektúry STU Bratislava (niekoľko
projektov na revitalizáciu verejných priestorov v meste),
- OZ Young Folks LC (Zaži park, Parking day, Hug day, Zóna bez peňazí)
- OZ Post Bellum SK (výstava Príbehy 20. storočia)
- OZ Woven (1:1 Workshop)
- rodinné podujatia s Materským centrom Jahôdka (Míľa pre mamu, Burzy detského
oblečenia a iných potrieb pre deti)
- Únia nevidiacich a slabozrakých (benefičný koncert Lúče sŕdc, Biela pastelka),
združenia ZŤP, charita sv. Rity
- občianske združenia so zameraním na kultúrno-spoločenské a športové aktivity,
- kluby seniorov, policajný klub, kynologické kluby,
- spolupráca s organizáciami na komunitných projektoch
Informácie o aktivitách sú dostatočne šírené (mestské noviny, rozhlas, FB, webová
stránka mesta, plagáty na všetkých výlepových plochách) v dostatočnom predstihu
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Žiadalo by sa pre mladšiu generáciu zaviesť aj ďalšie online kanály, na ktorých je
zvyknutá vyhľadávať informácie a komunikovať
Mesto vyhodnocuje najčastejšie problémy, s ktorými sa občania obracajú na úrad (stav
miestnych komunikácií – chodníkov, ciest a pod, požiadavky na ďalšie cyklotrasy, detské
ihriská, údržba a poriadok na verejných priestranstvá, problémy v susedskom
spolunažívaní) a prijíma príslušné opatrenia
Mesto nerobí pravidelné prieskumy občanov o spokojnosti so životom v meste, resp
o doprave alebo životnom prostredí. Robilo raz v súvislosti s CR, a to formou dotazníka
v mestskom informačnom centre

Podnikateľské prostredie (smart economy)
podpora podnikania, inovatívny duch, image mesta, pracovný trh, medzinárodná integrácia
-

Chýba plán rozvoja podpory malého, stredného podnikania a mikro podnikania
Nedostatočne vyprofilovaný imidž mesta
Zavedená značka pre lokálne produkty „Regionálny produkt Novohrad“
Slabá spolupráca inštitúcií na podporu rozvoja podnikania,
Stretnutia primátorky a podnikateľov a zástupcov firiem s cieľom navrhovania riešení
resp. nápadov sa nekonajú pravidelne
Nedostatočné využitie potenciálu pre podnikanie u domácich investorov
Nedostatok pracovných príležitostí pre mladých a vzdelaných
Nedostatočná motivácia a stimulácia zo strany zamestnávateľov
Nedostatočný prehľad o podnikateľskom prostredí
V meste nie sú aktívne remeselné cechy ani združenia podnikateľov,
Chýbajú pracovné pozície s vyššou pridanou hodnotou pre vzdelanú populáciu
Slabé napojenie priemyselných parkov na cyklo dopravu
Nedostatočne využitý potenciál mesta a jeho okolia pre cestovný ruch
Slabá motivácia mladých ľudí zamestnať sa v rodnom meste v dôsledku slabého
finančného ohodnotenia
Nedostatočné využitie existujúcej infraštruktúry a prostredia na podporu podnikania,
hlavne pre mladých ľudí, napr. priestory pre co-working
Stratégia pre propagáciu a tvorbu imidžu je súčasťou marketingovej stratégie mesta, bolo
by ju treba aktualizovať
Mesto sa snaží znižovať nezamestnanosť vytváraním podmienok pre investorov, zriadilo
priemyselnú zónu na juhu mesta, v ktorej je umiestnený priemyselný park
Okrem toho je v meste ešte hnedý PP Poľana (severovýchod mesta) a Halíčska
priemyselná zóna (severozápad mesta – solárny park)
Priemyselné parky slabo využívajú dostatok miestnej pracovnej sily
Nezamestnanosť v okrese LC postupne klesá, ale stále je vyššia ako celoslovenský
priemer. Štatistiku len za samotné mesto mestský úrad nevedie
Rok 2016 15,26%
Rok 2017 10,24%
Rok 2018 8,58%

Životné prostredie (smart environment )
ovzdušie, odpady, energie, voda, environmentálne podmienky, ekologické myslenie

-

Program odpadového hospodárstva
mesta Lučenec na roky 2016-2020, jeho
aktualizácia do roku 2019 by mala byť hotová do 10.4. 2019
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MEPOS – a.s. s menšinovým podielom mesta – prevádzkuje odpadové hospodárstvo,
kompostáreň spravuje mestská spoločnosť SPOOL
celková kapacita : 3 200 ton/ročne
využitie:
Rok 2016: 1461,81 ton – 45,6 %
Rok 2017: 1680,83 ton – 52,5 %
Rok 2018: 1960,38 ton – 61,3 %

-

-

Triedenie KO zavedené, systém sa práve modernizuje - mesto vybudovalo od r. 2014
asi 30 uzamykateľných prekrytých kontajnerových stanovíšť pri obytných domoch.
- V rámci rekonštrukcie ulíc sa osádzajú aj nové pouličné smetné koše na separovaný odpad
Triedi sa papier, platy, sklo, kovy, elektro odpad, bio odpad (kompostáreň), textil
(Humana)
- Od r. 2018 sú v prevádzke polo podzemné kontajnerové stanovištia. Zatiaľ 4 takéto
stanovištia, majú nainštalované aj senzory naplnenia
- Kuchynský odpad sa nekompostuje, pripravuje sa projekt na jeho zber a spracovanie,
čaká sa na vhodnú výzvu
Podiel vyseparovaného KO je stále nízky, hoci sa každoročne zvyšuje

-

-

-

Rok

Podiel vyseparovaných zložiek KO v %

2016

21,27

2017

23,14

2018

50,991

1 zberný dvor, v areáli firmy MEPOS
1 skládka KO v časti Opatová, lokalita Čurgov , prevádzkuje súkromná firma Brantner
Opakujúce sa lokality výskytu nelegálnych skládok na území mesta a v jeho okolí, avšak
v minimálnom množstve
Nedostatočná podpora koncepčného environmentálneho vzdelávania občanov, hoci
mesto v spolupráci s firmou ENVI-PAK zrealizovalo školenia pre pedagógov MŠ a ZŠ, má
zverejnené informácie o triedení na webe a každoročne vydáva letáky a kalendáre
triedeného zberu
Chýba koncepcia jestvujúce výsadby a revitalizácie mestskej zelene
Mesto má spracovaný zoznam plôch zelene a plôch náhradnej výsadby
Mesto má spracovaný generel /pasport zelene (bez drevín)
Bolo by potrebné vyšpecifikovať oblasti, časový rámec aj odhad potrebných nákladov na
obnovu zelene
Výsadbu novej zelene a kvetinovej výzdoby zabezpečuje SPOOL, a.s. Lučenec –



37 300 ks kvetov (letničky, surfínie, sirôtky)






950 ks trvaliek
420 ks kríkov (okrasné kry, ruže)
270 ks drevín (stromy, tuje)
280 ks sadeníc (stromčeky na deň Zeme a vody)

V predchádzajúcich rokoch vplyvom inej metodiky neboli započítané všetky separované druhy odpadov. Zároveň
k zvýšeniu objemu separovaného komunálneho odpadu došlo po realizácii projektu zelené BRKO, ako aj zmenou správania
sa obyvateľov
1
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Mesto v rámci revitalizácie ulíc realizuje výsadbu nových stromoradí
Podiel verejnej zelene v meste Lučenec sa za posledné 3 roky zvýšil
Údržbu verejnej zelene na území mesta, kosenie trávnatých plôch, parkov a cintorínov
zabezpečovala do 30.3.2019 spoločnosť SPOOL, a.s. Lučenec, so 100% účasťou mesta,
rovnako aj údržbu a obnovu detských ihrísk
Vzhľadom na relatívne vysoký počet unikátnych stromov a drevín v meste a jeho okolí by
bolo potrebné zintenzívniť spoluprácu s ŠOP
Raritou mesta sú 3 artézske studne




-

-

-

-

na Ul. Z. Nejedlého s hĺbkou vrtu 319 m (realizovaný v r. 1896)
na Ul. Komenského s hĺbkou vrtu 364,5 m (realizovaný v r. 1899)
Námestie artézskych prameňov – centrálna mestská zóna (Vrt HGL 1)

Mesto Lučenec je zásobované pitnou vodou z vodárenských nádrží Málinec, Hriňová
a Klenovec
Na území Lučenca sa nachádza viacero vodohospodársky významných vodných tokov Krivánsky potok, Tuhársky potok a Slatinka, ktoré si vyžadujú úpravy tak, aby tak
zabezpečovali ochranu proti povodniam
Mesto nie celkom je pripravené na prudké výkyvy počasia (suchá, povodne) spojené
s klimatickou zmenou, napr. zmiernenie horúčav v extrémne teplých letách, hlavne
v historickom centre, ale aj na sídliskách, hoci tieto zariadenia postupne buduje, ako
napr. fontánky s pitnou vodou a zvlhčovače. Prašnosť znižuje pravidelným kropením ulíc.
Je potrebné dobudovať tienenie ulíc (hlavne na sídliskách) formou výsadby vzrastlej
zelene, fontány,
K zníženiu prašnosti by pomohla aj analýza zistenia pôvodu prachu, teda či je zdrojom
doprava, vykurovanie tuhým palivom, alebo iné zdroje, ako aj inštalácia meračov kvality
ovzdušia na exponovaných miestach mesta, resp. rozširovaním zelených plôch,
vybudovanie cyklo chodníkov a peších zón, výstavba kotolní na biomasu, revitalizáciou
neudržiavaných plôch a pod.
Absencia vodozádržných opatrení - v príprave na Tuhárskom námestí a pri novej
plavárni
Chýba samostatne spracovaná energetická koncepcia mesta a nízko uhlíková stratégia
Kvalita ovzdušia a hladina hluku sa v meste systematicky nemeria, absencia meračov –
tie sa plánujú riešiť v rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia
Absencia využívania obnoviteľných zdrojov energie, s výnimkou plážového kupaliska,
ktoré sa dokuruje cez solárnu energiu
Využívanie geotermálnej energie je limitované len na využívanie v termálnych
kúpaliskách, nie ako zdroj energie (napr. na vykurovanie skleníkov, ap.)
Nízka úroveň environmentálneho vzdelávania a osvety
Mesto každoročne organizuje Deň Zeme, zameraný hlavne na odpady. Aktívne sú
zapojení aj zamestnanci MU – čistenie verejných priestranstiev a parkov, výsadba, ....
Nedoriešené ekologické záťaže

Ľudské zdroje (smart people)
pluralita, celoživotné vzdelávanie, otvorená myseľ
-

Chýbajúca štatistika a o migrácii za prácou do Lučenca a z Lučenca
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Odliv obyvateľov z mesta je ako-tak stabilizovaný, avšak chýba ponuka atraktívnych
pracovných miest pre skupiny občanov s vyšším vzdelaním, čo bráni stabilizovaniu
mladých Lučenčanov v meste
Ponuka nájomných bytov je dostatočná, nielen pre obyvateľov mesta s trvalým pobytom,
ale aj z iných regiónov
Starnutie obyvateľstva
Chýbajúce právne vedomie ľudí
Nedostatočné využívanie informácií a možností rozvoja - potreba organizovaní cechov
resp. profesných združení, neformálneho vzdelávania, širšie možnosti rekvalifikácie,
vytvorenie multifunkčného priestoru tzv. coworkingu t.j. inšpiratívneho priestoru pre prácu,
kreativitu a stretávanie sa začínajúcich podnikateľov, študentov, mamičky na materskej
dovolenke, ľudí s dobrým nápadom s cieľom nadväzovať nové kontakty a vykonávať prácu
v komunite podobne zmýšľajúcich ľudí ochotných podeliť sa o informácie, skúsenosti a
rady
Slabo rozvinutý lokálpatriotizmus občanov
Mesto má schválený Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 – 2022, ktorého
hlavným cieľom je v rámci možností zabezpečiť zlepšenie podmienok života
marginalizovaných skupín obyvateľstva
Zriadené nové Komunitné centrum
Slabá životná úroveň časti obyvateľov rómskej komunity (cca 8%), existenčné problémy
rodín a jednotlivcov - rekvalifikačné
problémy obyvateľov rieši Úrad práce, mesto
pozitívne ovplyvňuje problematiku zamestnanosti marginalizovaných skupín obyvateľstva
najmä úspešným zapojením do Národných projektov. Medzi hlavné činnosti práce
komunitných a terénnych pracovníkov patrí vyhľadávanie voľných pracovných miest,
sociálne poradenstvo a zabezpečenie kontaktov klientov s miestnym UPSVaR
Neochota a neprispôsobilosť nezamestnaných, hlavne v rómskej komunite
Bytové problémy Rómov a ich začlenenie sa do spoločnosti a do pracovného trhu,
Chýbajúca koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, napriek tomu
mesto tejto problematike venuje mimoriadnu pozornosť formou preventívnych aktivít na
základe analýzy bezpečnostnej situácie - na MsP je zriadená funkcia preventivistu, čo
prispieva k poklesu vandalizmu, existencie drog a požívania alkoholu mladistvými,
problém hlavne v rómskej komunite
Stabilizovaný nárast kriminality, resp. kriminalita sa znižuje ako dôsledok zavedenia
rozsiahleho kamerového systému po celom meste, čo má silný preventívny účinok proti
páchaniu zločinu.
Mesto nemá presne špecifikovaný plán o koľko % a v akom časovom horizonte plánuje
zvýšiť počet svojich obyvateľov – zavádzaním súboru opatrení ako je podpora mladých
ľudí a rodín, analyzovať príčiny odchodu za prácou a štúdiom do iným miest resp. štátov
(potrebná spolupráca s miestnymi strednými školami, zatraktívniť mesto pre mladých ľudí
práve vytváraním multifunkčných priestorov v centre mesta, podpora vytvárania
inovatívnych pracovných miest, využívajúcich nové technológie, rozvoj cestovného ruchu
a lepšia propagácia mesta, budovanie lokálpatriotizmu u mládeže, apod).

Doprava, (smart mobility)
Stav komunikácií, parkovanie, generel dopravy
-

Chýbajúce napojenie mesta na diaľničnú sieť smerom na Bratislavu a Košice - výstavba
rýchlostnej komunikácie bola odložená. Maďarská strana buduje rýchlostnú komunikáciu
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Hatvan – Salgótarján. Vybudovaním rýchlostnej komunikácie Salgótarján/ Lučenec má
príležitosť napojiť sa na túto sieť. Sú vybudované dva úseky rýchlostnej cesty R2 nmedzi
Zvolenom a Lučencom. Výstavba tretieho úseku je v príprave
Preferencia osobných automobilov pred využívaním MHD, napriek tomu, že mesto
zaviedlo nové trasovanie liniek, taktový režim aj bezbarierovosť a zakúpilo 2 nové
moderné autobusy
MHD je pre žiakov ZŠ do 15 rokov bezplatné, rovnako aj pre seniorov nad 70 rokov
Kapacita statickej dopravy na celom území mesta je nedostatočná, ale mesto
každoročne tento nedostatok znižuje budovaním nových parkovísk,
Chýbajúca koncepcia riešenia statickej dopravy,
Mesto má spracovaný Generel dopravy, ale nie je schválený ako súčasť územného
plánu mesta
Parkovanie v meste prevádzkuje mestská spoločnosť SPOOL a.s. Je spoplatnené
formou parkovacích kariet a parkovacích automatov vo vyznačených parkovacích
zónach, v centre mesta
Parkovanie systémom SMS nie je zavedené, parkovacie karty si je možné zaobstarať len
v sídle spoločnosti SPOOL

Cestné komunikácie si vyžadujú ďalšiu rekonštrukciu, avšak ich stav nie je taký kritický,
aby kvôli tomu dochádzalo k zvýšenému počtu nehôd alebo úrazov. Najkritickejšie úseky
už boli modernizované a ostatné sa rekonštruujú
Zastávky MHD si vyžadujú obnovu. Mesto plánuje ich obnovu
Dopravné značenia si vyžadujú obnovu – opravujú sa a renovujú v rámci bežnej údržby
Chýba kvalitná a prepojená cyklistická infraštruktúra, vrátane bezpečného odparkovania
bicyklov a iných doplnkových služieb pre pravidelných cyklistov v meste
Chýbajú cyklotrasy prepájajúce sídliská a okrajové časti mesta s centrom mesta a s
priemyselnými parkami, ako aj s už vybudovanou sieťou turistických cyklotrás
Mesto má spracované technické dokumentácie pre cyklistické napojenie na obce Vidiná
a Halič a PD Rapovce – Tomášovce.
Z hľadiska podmienok pre peších je nepostačujúce riešenie bezbariérovosti chodníkov.
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Nevyhovujúca doprava cez historické centrum do priemyselného parku,
Tranzit nákladnej dopravy cez centrum mesta
Mesto nemá pešie zóny, nakoľko cesty vedúce centrom mesta sú cesty 1.triedy
Chýbajú spracované pravidlá úpravy verejných priestorov, jednotný design a kvalitatívne
parametre materiálov
V meste je 5 autobusových liniek MHD – mesto ich prevádzkuje cez súkromnú spoločnosť
SAD Lučenec
Zriadená špeciálna linka školského autobusu pre deti marginalizovanej skupiny
obyvateľov z Rapoviec
Nové 2 zakúpené autobusy sú vybavené klimatizáciou a bezbariérovým prístupom, čo
prispelo k zatraktívneniu používania MHD
Železničná stanica je novo zerkonštruovaná
Autobusová stanica je v meste nová
------------------------------------------------------------------

Z uvedených údajov slabých stránok mesta v jednotlivých oblastiach môžeme považovať za
problémovú oblasť dopravy, životného prostredia, podnikateľského prostredia a
ľudských zdrojov.

III.10 Stratégie, ktorými sa mesto snaží eliminovať disparity
Dlhodobá Vízia mesta :
Mesto Lučenec má postavenú svoju víziu 2025 na princípoch múdreho mesta (smart
city), teda mesta, ktoré múdro, zmysluplne a šetrne využíva moderné technológie a
prístupy, aby vznikli nové formy rozvoja.
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Strategické ciele a opatrenia pre jednotlivé oblasti :
Strategické ciele 2015 - 2020
Globálnymi cieľmi

1. INVESTOVANIE DO ĽUDSKÉHO A SOCIÁLNEHO KAPITÁLU.
2. INVESTOVANIE DO DOPRAVNEJ A KOMUNIKAČNEJ
INFRAŠTRUKTÚRY
3. CHYTRÝ MANAŽMENT PRÍRODNÝCH ZDROJOV.
4. PARTICIPATÍVNY PRÍSTUP
Špecifické ciele rozvoja sa týkajú nasledovných oblastí:
A. Hospodársky rozvoj a rozvoj základnej infraštruktúry
B. Sociálny rozvoj a rozvoj kvality života
C. Skvalitnenie životného a prírodného prostredia
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A. Hospodársky rozvoj a rozvoj základnej infraštruktúry
Zvýšiť dynamiku ekonomického rozvoja a zamestnanosť v meste.
A.1 Zlepšenie dopravnej dostupnosti mesta,
A.2 Podpora rozvoja podnikateľského prostredia a zvyšovania príležitostí
zamestnanosti, zvážiť možnosti prínosu kreatívneho priemyslu pre trendy na
pracovnom trhu
A.3 Rozvoj cestovného ruchu ako hospodárskeho odvetvia
B. Sociálny rozvoj a rozvoj kvality života
Zvýšiť počet trvale bývajúcich obyvateľov mesta, najmä vzdelaných mladých ľudí a
mladých rodín, vytvorením nových možností pre bývanie, ako aj skvalitnením služieb
a infraštruktúry občianskej vybavenosti, pre plnohodnotný život obyvateľov mesta
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5

Zlepšenie situácie v oblasti bývania, školstva a vzdelávania,
Sociálne a komunitné služby,
Zdravotné služby,
Voľnočasové aktivity a prímestská rekreácia, kultúra a šport,
Bezpečnosť v meste.

C. Skvalitnenie životného prostredia
Zlepšiť stav životného a prírodného prostredie mesta v nasledovných oblastiach:
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5

IV.

Dopravná infraštruktúra mesta,
Zložky životného prostredia a environmentálna infraštruktúra,
Prírodné prostredie a zeleň,
Odpadové hospodárstvo,
Energetika

Zber a analýza východiskových a strategických podkladov SR – Partnerská
dohoda, Operačné programy, a strategických podkladov VÚC a zapojenie
mesta Lučenec do týchto stratégií

Programy, v rámci ktorých je možné realizovať projekty v smart oblastiach
V rámci nasledovných programov môže mesto Lučenec realizovať svoje projekty v smart
oblastiach, a to na základe ďalej uvádzaných podkladov.
Pre komplexnú informáciu sú tu uvádzané všetky operačné programy, iba skrátene, aj keď sa
netýkajú možností samosprávy, ktoré však môžu slúžiť organizáciám mesta ako inšpirácia pre
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možnosti financovania ich činnosti. Tematické ciele v rámci strategických dokumentov SR a
ich financovanie je uvedené v Prílohe č. 1 tohto dokumentu.
Medzi základné strategické dokumenty SR, ktoré vychádzajú z programov EURÓPA 2020,
HORIZONT 2020 a COSME patria :


Partnerská dohoda 2014-2020 - bola v decembri 2014 schválená Európskou
komisiou v Bruseli



Operačné programy -- implementujú do praxe konkrétne riadiace orgány v
spolupráci so sprostredkovateľskými orgánmi

IV.1 Partnerská dohoda 2014-2020
Východiskom PD SR je stratégia EÚ 2020, špecifické odporúčania Rady pre SR na rok 2013,
Pozičný dokument EK k vypracovaniu PD SR a OP na roky 2014 - 2020 a Národný program
reforiem SR 2013 (ďalej „NPR“). NPR definuje prístup k zvyšovaniu kvality života
prostredníctvom budovania pilierov, postavených na základoch udržateľnosti. Inteligentný,
udržateľný a inkluzívny rast, teda hlavné priority stratégie Európa 2020 sú v kontexte NPR
predpokladom lepšej kvality života a nové pracovné miesta ich výsledkom. Jednotlivé piliere
a základy tohto konceptu budú budované prostredníctvom vybraných investičných priorít
implementovaných v rámci jednotlivých tematických cieľov, zoskupených do prioritných oblastí
a programov.
Hlavným cieľom PD SR je zvyšovanie kvality života obyvateľov SR prostredníctvom vytvárania
nových pracovných miest, inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.
Zámerom PD SR je definovať strategický prístup na riešenie identifikovaných disparít
a rozvojových potrieb, ktoré v súčasnosti bránia dostatočne napĺňať stratégiu inteligentného,
udržateľného, inkluzívneho rastu a zvyšovať kvalitu života. Pri rešpektovaní cieľov a priorít
stanovených na úrovni EÚ je dôležité uplatňovať aj nasledovné všeobecné princípy, ktorými
sa musí v podmienkach SR riadiť každý orgán zodpovedný za proces programovania
a implementácie EŠIF.




Rozpočtová neutralita
o Spoločným menovateľom takmer všetkých disparít a rozvojových potrieb štátu
ako aj regiónov je pri legitímnej snahe o konsolidáciu verejných financií nízka
efektivita až neudržateľnosť verejných financií a neschopnosť verejných
rozpočtov vytvárať dostatočné vlastné zdroje na produktívne investície do
infraštruktúry, služieb a ľudských zdrojov. Takmer celý objem výdavkov
rozpočtu verejnej správy spotrebujú obligatórne výdavky na prevádzku, osobné
náklady, nákup bežných tovarov a služieb.
o Uplatnenie tohto princípu znamená, že preferované budú len tie investičné
priority a opatrenia, ktoré trvalo znížia výdavky a/alebo trvalo zvýšia príjmy
rozpočtu verejnej inštitúcie, ktorá je prijímateľom pomoci z EŠIF.
o Cieľom je definovať nevyhnutnú podmienku implementácie EŠIF, ktorá z
dlhodobého hľadiska pri užívaní výsledkov projektov zabráni tomu, aby sa SR
dostalo do tzv. rozpočtovej pasce vo verejných zdrojoch.
Pracovné miesta a rast
o Vyplýva zo stratégie Európa 2020 a Spoločného strategického rámca EÚ;
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Tento princíp sa uplatní pri analýzach a príprave stratégií programov, ako aj ich
implementácií.
o V praxi to znamená, že prioritou sú len tie investičné priority a opatrenia, ktoré
budú reálne vytvárať nové a udržateľné pracovné miesta a generovať
inteligentný ekonomický rast.
o Pri prioritizácii aktivít sa následne musí brať do úvahy celkový prínos k
zamestnanosti a rastu v území, doba nevyhnutná na dosiahnutie výsledkov a v
neposlednom rade celkové výdavky.
Najjednoduchšie ako sa dá
o Vyplýva zo všeobecne akceptovanej požiadavky na zatraktívnenie,
debyrokratizáciu, zrýchlenie, sprehľadnenie a skvalitnenie procesov
implementácie a kontroly na všetkých úrovniach riadenia.
o Tento princíp sa uplatní hlavne pri tvorbe a implementácii systémov riadenia a
zavádzaní všetkých požiadaviek EK na riadenie a kontrolu na národnej úrovni.
o Jeho dodržiavanie je merateľné najmä na základe kvantifikácie počtu
subjektov, počtu vzájomných interakcií, počtu formulárov a pod.
o



Vo väzbe na riešenie identifikovaných disparít, rozvojových potrieb a investičných priorít EK
v pozičnom dokumente pre SR definovala nasledujúce prioritné oblasti financovania:






podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie,
infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť,
rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce,
trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov,
moderná a profesionálna verejná správa.

IV.2 Operačné programy
Jednotlivé tematické ciele ( financovanie zo ŠIF EÚ) budú podporované prostredníctvom
nasledovných Operačných programov:








Integrovaný regionálny operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Operačný program Efektívna verejná správa
Operačný program výskum a inovácie
Operačný program Ľudské zdroje

Ich finančná alokácia je uvedená v Tabuľke č.2. v Prílohe 3
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Mesto Lučenec v rámci jednotlivých operačných programov pripravuje projekty na základe
výziev v rôznych oblastiach, ktoré pokrývajú ciele stanovené v PHSR. Ciele a zámery mesta
Lučenec z Programu rozvoja mesta je možne tiež financovať z nižšie uvedených programov.
Priority mesta sa nachádzajú v jednotlivých prioritných osiach operačných programov a ich
investičných prioritách a opatrenia mesta na splnenie cieľov možno zosúladiť s jednotlivými
špecifickými cieľmi operačných programov.
Možnosť financovania prípadných konkrétnych projektov možno nájsť vo vymenovaných
aktivitách.
V ďalšom období by bolo vhodné zamerať sa prioritne na smart oblasti, a to hlavne na
modernizáciu verejného osvetlenia, s čím priamo súvisí bezpečnosť v meste a prínosy sa
premietnu aj do zlepšenia oblasti dopravy a s ňou úzko súvisiacich oblastí, ako je obnova
cestných komunikácií a rekonštrukcia zastávok verejnej dopravy, ako aj budovanie cyklotrás
prepájajúcich jednotlivé časti mesta navzájom a s centrom. V časti o realizovaných projektoch
sú zhrnuté projekty, ktoré sa týkajú týchto oblastí, rovnako aj využitie
možnosti
spolufinancovania aj v oblastiach, ktoré sa javia ako problémové - napríklad pasivita
obyvateľstva v účasti na verejnom živote v meste, lepšia komunikácia s občanmi
a najdôležitejšími zamestnávateľmi, zvýšenie podpory podnikania, spolupráca medzi
podnikateľmi a školami, využívanie alternatívnych druhov energie (geotermálnej energie,
slnečnej,…atď.)
Jednotlivé operačné programy umožňujú podporiť vzdelávacie projekty, projekty podpory
podnikania (podnikateľské inkubátory), projekty občianstva, projekty podporujúce rozvoj
infraštruktúry cestovného ruchu apod.

IV.2.1 Integrovaný regionálny operačný program
Je prioritne určený pre samosprávy, takže v rámci výziev je možné financovať ciele mesta
v smart oblastiach zo všetkých uvedených prioritných osí:
Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Cyklistické trasy prechádzajúce cez mesto
Investičná priorita č. 1.2: Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízko
hlukových, a nízko uhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných
ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej
infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
Špecifický cieľ č. 1.2.2: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
Navrhované aktivity:
- aktualizácia spracovaných komplexných strategických dokumentov pre oblasť
dopravy,
vrátane nemotorovej dopravy:
- spracovanie, resp. aktualizácia strategických dokumentov a
územnoplánovacích podkladov (plány mobility, generel dopravy – jeho
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aktualizácia a schválenie v MZ, ako aj jeho začlenenie do ÚP, plány dopravnej
obsluhy);
zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov,
zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a
oznamovacieho systému:
modernizácia existujúcich a zavádzanie nových integrovaných dopravných
systémov, technická podpora softvérového zabezpečenia ako aj hardvérového
vybavenia;
podpora informovanosti verejnosti s cieľom zvyšovania atraktivity verejnej
osobnej dopravy.
zavádzanie doplnkových služieb verejnej osobnej dopravy (napríklad požičovňa
mestských bicyklov);
zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy
rekonštrukcia cestných komunikácií a zvýšenia ich bezpečnosti
rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok cestnej verejnej osobnej
dopravy
a
integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy;
výstavba resp. modernizácia a záchytných parkovísk Park & Ride (P+R) –
zaparkuj a choď ďalej inak ako autom, Bike & Ride (B+R) a realizácia
navrhnutého systému parkovania;
zavádzanie opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy;
zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy:
nákup autobusov mestskej hromadnej dopravy a/alebo prímestskej
autobusovej dopravy vysoko environmentálnymi nízko podlažnými autobusmi
spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry;

Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita č. 2.1: Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré
prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z
hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom
lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z
inštitucionálnych služieb na komunitné
Špecifický cieľ č. 2.1.1: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a
zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v
zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti
o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni
Investičná priorita č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy,
zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a
výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ č. 2.2.1: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Navrhované aktivity:
- rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre
vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie
komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie
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rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich
zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze;
zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych
služieb sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“)
vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a
opatrení na podporu
zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu
náhradného rodinného prostredia;
investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení, vrátane
motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu
opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a
otvorenom prostredí;
opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Špecifický cieľ č. 2.2.2: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Prioritná os č. 3: Konkurencieschopné a atraktívne regióny pre podnikanie a zamestnanosť
Investičná priorita č. 3.1: Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním
vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane
konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja
špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov
Výsledkom tohto špecifického cieľa bude vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho
talentu a netechnologických inovácií. Podporené opatrenia umožnia kreatívnym profesionálom
získať za zvýhodnených podmienok pracovné priestory vrátane technologickej bázy, nové zručnosti
a know-how pre realizáciu inovácií, nové kontakty, podnikateľskú podporu a prístup k iniciačnému
kapitálu. Zámerom je taktiež lepšie pripraviť študentov a absolventov kreatívnych odborov na trh
práce, resp. na zakladanie podnikov, kde potrebujú získať predovšetkým praktické skúsenosti z
prostredia vývoja, produkcie a predaja kreatívnych výrobkov a služieb – čiže získať vedomosti a
zručnosti z prostredia podnikania.
Oprávnené aktivity:
– zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora);
– podpora dopytu po kreatívnej tvorbe;
– umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP (malé a stredné podniky) v kultúrnom
a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora).
Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 je
Ministerstvo kultúry SR.

Špecifický cieľ č. 3.1: Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby
pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia
priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.
Navrhované aktivity:
- Rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podpora
netechnologických inovácií s použitím informačných technológií
- Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe
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Umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a
kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná
podpora) 2

Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Investičná priorita č. 4.3: Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia,
revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít
(vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory
opatrení na zníženie hluku
Špecifický cieľ č. 4.3.1: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských
oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou
urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov
znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
Navrhované aktivity:
- opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí: akčné protihlukové plány
nad rámec legislatívy EÚ, podrobné hlukové mapy pre zaťažené obytné územia,
protihlukové steny a bariéry, protihluková výsadba, protihlukové izolácie na zdroji
hluku, resp. vibrácií;
- opatrenia pre zníženie znečistenia ovzdušia: príprava koncepčných dokumentov za
účelom návrhu realizácie systémových opatrení na znižovanie znečistenia ovzdušia
(napr. dokumentácia pre vymedzenie nízko emisných zón v mestách a pod.);
- prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, ktoré
môžu slúžiť ako eko-koridory, alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy;
- mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky,
zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom
umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a
vidieckych oblastí;
- aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv.
greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, ktoré
nielen spájajú mesto s
jeho zázemím, ale aj umožňujú pohodlnú a príjemnú
prepravu v rámci sídla, zelené steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové
pásy;
- zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú
zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných
dopravných koridorov);
- v regiónoch so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa zavedenie
osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávať dažďové
vody formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového
systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných
jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech;
2
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- multifunkčné zóny, kde sa preferuje využívanie krajiny, ktoré pomáha zachovať
alebo obnoviť zdravé ekosystémy s vysokou biodiverzitou, pred inými nezlučiteľnými
aktivitami;
- budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd (veľké parkoviská či
iné
dopravné, priemyselné a obchodné areály), ochladzovacie koridory v
urbanizovanom prostredí;
- regenerácia vnútro blokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a
ochrany zelene.
Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou
Pre túto prioritnú os sú oprávnení prijímatelia aj
- miestne akčné skupiny pri relevantných aktivitách v špecifickom cieli 5.1.1,
- združenia miest a obcí,
- mikro regionálne združenia
Investičná priorita č. 5.1: Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja
vedeného komunitou
Špecifický cieľ č. 5.1.1: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou
podnikania inovácií
Špecifický cieľ 5.1.2 : Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi
rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných
infraštruktúrach
Navrhované aktivity:
- financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a
uskutočňovaním stratégií CLLD:
o personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné,
poistenie),
o vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie,
semináre, workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov
projektov), ktorí sa podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD.
o náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS
na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a
európskych sietí, ako aj poplatky za členstvo v regionálnych,
národných alebo európskych sieťach MAS,
o finančné náklady (napr. bankové poplatky),

IV.2.2 Operačný program Kvalita Životného prostredia
V rámci tohto OP je možné financovať ciele mesta z nasledovných prioritných osí :
Prioritná os č.1 : Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej Infraštruktúry
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Investičná priorita č. 1 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom
splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty
špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
Špecifický cieľ 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Investičná priorita č. 2 Prioritnej osi 1: 1.2 Investovanie do sektora vodného
hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť
potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec
uvedených požiadaviek
Špecifický cieľ č. 1.2.1: Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd
v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
Špecifický cieľ č. 1.2.2: Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z
veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky
pitnej vody verejnými vodovodmi
Investičná priorita č. 3 Prioritnej osi 1: 1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a
podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a
zelenej infraštruktúry
Špecifický cieľ č. 1.3.1: Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie
biodiverzity, najmä rámci sústavy Natura 2000
Investičná priorita č. 4 Prioritnej osi 1: 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského
prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných
areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia
ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku
Špecifický cieľ č.1.4.1: Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality
Špecifický cieľ č.1.4.2: Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom
prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré
prechádzajú zmenou)
Navrhované aktivity:
- Podpora nástrojov informačného charakteru so zameraním na predchádzanie
vzniku odpadov, na podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania
odpadov
- Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu
nie nebezpečných
odpadov, vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov
a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov
- Príprava na opätovné použite a recyklácia nebezpečných odpadov
- Zlepšenie informovanosti a zapojenia kľúčových sektorov a verejnosti na úseku
ochrany prírody a krajiny
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Informovanie o ochrane ovzdušia a integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania
Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

Prioritná os č. 2:

Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na
ochranu pred povodňami

Investičná priorita č. 1 Prioritnej osi 2: 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa
zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov
Špecifický cieľ č. 2.1.1: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Navrhované aktivity:
- Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach
proaktívnej adaptácie
Prioritná os č.3: Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti
mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Špecifický cieľ č. 3.1.1: Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych
udalostí ovplyvnených zmenou klímy
Špecifický cieľ č. 3.1.3: Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí
ovplyvnených zmenou klímy
Prioritná os č.4: Energeticky efektívnejšie nízko uhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch
Investičná priorita č. 1 Prioritnej osi 4: 4.1 Podpora výroby a distribúcie energie z
obnoviteľných zdrojov
Špecifický cieľ č. 4.1.1: Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej
spotrebe SR
Investičná priorita č. 3 Prioritnej osi 4: 4.3 Podpora energetickej efektívnosti,
inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo
verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania
Špecifický cieľ č. 4.3.1: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Investičná priorita č. 4 Prioritnej osi 4: 4.4 Podpora nízko uhlíkových stratégií pre
všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej
multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie
zmeny klímy
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Špecifický cieľ č. 4.4.1: Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich
s nízko uhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Investičná priorita č. 5 Prioritnej osi 4: 4.5 Podpora využívania vysoko účinnej
kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom
teple
Špecifický cieľ č. 4.5.1: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania
teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

IV.2.3 Operačný program Ľudské zdroje
V rámci tohto OP je možné financovať ciele mesta z nasledovných prioritných osí :
Prioritná os č. 1: Vzdelávanie
Investičná priorita č. 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej
dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a
stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov
vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy
Špecifický cieľ č. 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému
vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
Investičná priorita č. 1.2 Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov
vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k
zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality,
a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania zručností, úpravy učebných
plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov
duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania
Špecifický cieľ č. 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc
potreby trhu práce ale aj trendov trhu práce
Investičná priorita č. 1.4 Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu
pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania,
zvyšovania vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpory flexibilných
spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a
potvrdzovania nadobudnutých kompetencií
Špecifický cieľ č. 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s
dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie
Prioritná os č. 2: Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Investičná priorita č. 2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí
nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh
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práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z
marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí
Špecifický cieľ č. 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí, ktorí
patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu
práce
Prioritná os č. 3: Zamestnanosť
Investičná priorita č. 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k
zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu
práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej
sily
Špecifický cieľ č. 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť
nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko
kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby
Špecifický cieľ č. 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na
podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania,
samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach
Investičná priorita č. 3.2 Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach,
vrátane v oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia
pracovného a súkromného života a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu
Špecifický cieľ č. 3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného
života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien
Špecifický cieľ č. 3.2.2 Znížiť horizontálnu a vertikálnu rodovú segregáciu na
pracovnom trhu a v príprave na povolanie
Prioritná os č 4: Sociálne začlenenie
Investičná priorita č. 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké
príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti
Špecifický cieľ č. 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v
spoločnosti, vrátane na trhu práce
Špecifický cieľ č. 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Investičná priorita č. 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a
kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného
záujmu
Špecifický cieľ č. 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
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Špecifický cieľ č. 4.2.2 Vytvoriť štandardné klinické postupy a štandardné postupy pre
výkon prevencie a začleniť ich do celoštátneho systému zdravotnej starostlivosti
Prioritná os č. 5: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita č. 5.1 Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít,
ako sú Rómovia
Špecifický cieľ č. 5.1.1 Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných
komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na pred
primárne vzdelávanie
Špecifický cieľ č. 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť
marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov
Špecifický cieľ 5.1.3 Podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu
vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu
štandardov hygieny bývania
Prioritná os č. 6: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít
Investičná priorita č. 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej
regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach
Špecifický cieľ č. 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným
podmienkam bývania
Špecifický cieľ č. 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania
a starostlivosti v ranom detstve
Špecifický cieľ č. 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre
Investičná priorita č. 6.2 Poskytovanie podpory sociálnych podnikov
Špecifický cieľ č. 6.2.1 Zvýšiť mieru zamestnanosti MRK v subjektoch sociálnej
ekonomiky v územiach s prítomnosťou MRK

IV.2.4 Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického
samosprávneho kraja
Tieto ciele, na ktorých sa môže podieľať mesto, sú súčasťou Integrovaného
operačného programu, do ktorého sa mesto zapája podľa svojich cieľov a priorít.
Špecifický cieľ 1.1: Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I.
triedy.
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Špecifický cieľ 1.2.1: Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej
dopravy
Špecifický cieľ 1.2.2: Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Špecifický cieľ 2.1.1: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a
zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v
zariadení BBSK z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb
starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni
Špecifický cieľ 2.1.2: Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie
primárnej zdravotnej starostlivosti
Špecifický cieľ 2.2.1: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Špecifický cieľ 2.2.2: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Špecifický cieľ 2.2.3: Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom
vyučovaní
Špecifický cieľ 3.1: Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby
pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia
priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií
Banskobystrického samosprávneho kraja.
Špecifický cieľ 4.2.1: Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou
vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych
dopadov na životné prostredie
Špecifický cieľ 4.3.1: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských
oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou
urbanizovaného prostredia na zmeny klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov
znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
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Realizované a pripravované projekty mesta Lučenec v oblasti kultúry, športu
a rekreácie, verejného priestoru, dopravy a iné v rokoch 2015 - 2018
V.1

Rok

Investičné akcie a projekty mesta v jednotlivých rokoch – súhrn
(nad 10 tis. EUR )
Názov projektu a zdroj FP

príspevok

vlastné zdroje

Nákup služobných motorových vozidiel

€ 42 900,00

TV Ul. Cintorínska, Jarková

€ 87 090,00
€ 2 380 500,00

Prestavba synagógy na multikultúrne priestory
Plynová prípojka synagóga
Rekonštrukcia Detského ihriska Námestie a Park - Mesto

€ 11 316,00
€ 30 000,00
€ 14 019,00

PD rekonštrukcia budovy OÚ
ROP - Radnica dotácia

2015

Cyklotrasa Lučenec-Halič - PD - Euroregionálne aktivity

2016

V.

€ 2 274 594,64

€ 117 771,54

€ 26 500,00

Futbalový štadión Lučenec - zmena stavby ku kolaudácii

€ 25 501,00

Priemyselný park - el. prípojka, rozvádzač a rigol

€ 60 913,00

Multifunkčné ihrisko Rúbanisko II

€ 40 000,00

€ 259,00

Ul. Begova - rekonštrukcia

€ 89 046,00

Ul. Športová - vybudovanie chodníka

€ 22 205,00

Ul. Borhyho – výstavba

€ 28 757,00

Kontajnerové stanovištia

€ 33 442,00

Sieň významných osobností – dokončenie

€ 15 181,00

Detské ihriská MŠ

€ 19 798 ,00

ZŠ M.R.Štefánika - rekonštrukcia kotolne

€ 60 000,00

ZŠ M.R.Štefánika - rozšírenie výdajnej jedálne

€ 20 000,00

Futbalový štadión Lučenec - rekonštrukcia strechy

€ 74 064,00

Cyklotrasa Rapovce-LC-Tomášovce, Neogradiensis

€ 38 000,00

€ 1 186,00

Workoutové ihrisko Rúbanisko II

€ 10 000,00

€ 1 775,00

Kúpa bytového domu Ul. Lúčna
Prestavba synagógy – naviac práce

€ 1 792 916,00
€ 287 415,00
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Radnica – zariadenie interiéru, hlasov.zariadenie, MIC

€ 44 074,00

Futbalový štadión Lučenec – stav.práce, kosačka, vybavenie

€ 44 630,00

PD MŠ, ŠJ, telocvičňa ul. Lehára

€ 19 500,00

PD rekonštrukcia budovy MŠ Rázusa integrov.

€ 11 635,00

PD SSS ul. Herza

€ 19 760,00

PD zimný štadión III. etapa

€ 36 000,00

PD k rekonštrukciám MK, vianočná výzdoba, zvonkohra

€ 10 292,00

Generel dopravy – 1. časť

€ 30 360,00

Ul. Dr. Herza - rekonštrukcia

€ 229 929,00

Ul. Adyho-prepoj pri synagóge

€ 139 914,00

Okolie kamenné kvety

€ 37 757,00

Multifunkčné ihrisko – Rúbanisko II

€ 49 259,00

Ul slepá - výstavba

€ 38 997,00

Chodník ul Vajanského

€ 50 685,00

Chodník ul Novohradská

€ 35 616,00

Chodník ul Partizánska

€26 265,00

Kontajnerové stanovištia

€ 49 253,00

Kompostáreň – doplnenie techniky

2017

€ 209 000,00

Vybudovanie detských ihrísk – verejné priestranstvá

€ 80 077,00

Detské ihriská MŠ

€ 24 980,00

Vybavenie ŠJ pri MŠ, vzduchotechnika

€ 17 841,00

ZŠ vybavenie ŠJ - spolu

€ 17 530,00

ZŠ M.R.Štefánika - rozšírenie výdajnej jedálne

€ 10 512,00

ZŠ Vajanského – multifunkčné ihrisko - časť

€ 17 000,00

Rekonštrukcia hrobky r. Ráday

€ 12 639,22

Veolia - ihrisko Osloboditeľov

€ 10 000,00

Rekonštrukciu námestia, vybudovanie parkoviska, verejné
osvetlenie pri radnici, ul. Dr. Herza
Nákup zberového vozidla - Envirofond

€ 2 934,57

€ 361 929,00
€ 24 150,00

Rozšírenie kamerového systému MsP
Rekonštrukcie Ul. Mocsáryho a časti chodníka ul.
Novohradská

€ 12 232,00
€ 169 179,00
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Náučný chodník v mestskom parku "Poznaj svoj park - flóru a
faunu" I.
Kontajnerové stanovištia

€ 14 510,00

€ 73 127,00

II. etapa urnový háj

€ 55 989,00

Zimný štadión – výmena kompresora

€ 114 053,00

Motorové vozidlo pre MsP

€ 13 629,00

Detské ihriská, workoutové ihrisko, nové prvky

€ 59 983,00

Modré zeme – prekládky sietí

€ 29 662,00

Generel dopravy II etapa

€ 28 200,00

PD -zníženie energ.náročnosti MŠ Rúbanisko II a Partizánska

€ 28 250,00

PD – revitalizácia Ul.osloboditeľov - vnútroblok

€ 17 400,00

PD k miestnym komunikáciám

€ 16 524,00

PD revitalizácia chodníkov a priestr. v parku

€ 10 320,00

PD protipovodňové opatrenia

€ 11 460,00

BD Komenského 24 – výmena okien

€ 28 312,00

Prestrešené pódium

€ 13 132,00

Kompostáreň – doplnenie techniky

€ 209 000,00

ZŠ vybavenie ŠJ - spolu

€ 22 444,00

ZŠ M.R.Štefánika - rozšírenie výdajnej jedálne

€ 10 512,00

ZŠ Vajanského – multif.ihrisko – mesto+škola vlast.príjmy

€ 45 890,00

Výkup pozemkov pre Cyklotrasu

€ 40 000,00

2 ks server (MS Windows server 2016 a vyššie)

€ 45 000,00
€ 126 000,00

TV Ul. Cintorínska - Jarková
Medzinárodný novohradský folklórny festival 2018
2018

€ 6 267,00

AP - Regionálna plaváreň
AP - Tržnica

€ 15 000,00

€ 1 482,25

€ 370 000,00
€ 95 000,00

Kúpa nájomných bytov RIII C,D

€ 2 173 660,00

Kúpa nájomných bytov Fándlyho

€ 1 980 000,00

Medzinárodný novohradský folklórny festival 2018
Zavedenie zberu BRO z rodinných domov v meste Lučenec
Skvalitnenie vzdelávania žiakov Základnej školy M.R.
Štefánika Lučenec prostredníctvom zariadenia jazykovej
učebne a dovybavenia knižnice

€ 15 000,00
€ 352 887,07

€ 23 222,86

€ 18 573,00
€ 1 222,26
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Vytvorenie interaktívneho detského ihriska na námestí - ÚV

€ 15 000,00

Revitalizácia vnútrobloku Ul. osloboditeľov

€ 800 000,00

Obnova bytového domu na Ul. Komenského 24 - 16 b.j.

€ 115 188,00

PD + realizácia cyklotrasy Lučenec – Halič

€ 334 220,00

Zariadenie sociálnych služieb

€ 2 000 000,00

Krytá plaváreň PD + realizácia

€ 1 720 000,00
€ 34 000,00

PD Priemyselný park - komunikácia
Vytvorenie interaktívneho detského ihriska - Nám. Republiky

€ 15 000,00

Podpora opatrovateľskej služby v meste Lučenec

€ 452 010,00

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ, Rúbanisko II/39

€ 948 892,61

€ 49 941,72
€ 35 000,00

Obnova bytového domu na Ul. Komenského 26 16 b.j.

2018

€ 2 079,44

Rekonštrukcia Ulice Železničnej

€ 679 413,00

Rekonštrukcia Ulice Továrenskej

€ 596 733,00

Rekonštrukcia Ulice Maloveskej

€ 40 000,00

Rekonštrukcia Ulice Maloveskej

€ 234 033,00

Rekonštrukcie MK a chodníkov

€ 230 000,00
€ 63 000,00

Rekonštrukcie vnútroblok komunikácií R II K,l,M

66 000,00

Rekonštrukcia chodníka ul. Vajanského

€ 280 000,00

Rekonštrukcia ul Jókaiho vetva A

€ 41 000,00

In-line dráha – park
Kontajnerové stanovištia - polopodzemné a klasické

€ 200 000,00

PD + realizácia detské ihriská na sídliskách

€ 200 000,00

Detské ihriská park a M.R.Štefánika

€ 200 000,00

MIC - 2 ks elektronický informačný panel pre turistov

€ 22 000,00

kino Apollo žalúzie

€ 13 000,00

PD K investičným akciám

€ 25 000,00

PD predstaničné námestie

€ 30 000,00

PD k rekonštrukciám MK

€ 25 000,00

Detské ihriská VEOLIA ( sídliská Svobodu a Hurbana)
SPOLU

€ 20 000,00

€ 10 145,40

€ 4 802 406,40

€ 20 209 039,78
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Spolu zrealizované investície a projekty 2015 – 2018

4 802 406,40 + 20 209 039,78
=

25 011 446,18 euro

Zoznam plánovaných investičných akcií na roky 2019 a 2020:














V.2

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Rúbanisko II/39
Projektová dokumentácia – Predstaničné námestie
Cyklistická cestička Lučenec – Vidiná
Regionálna plaváreň
Rekonštrukcia Tržnice
Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality – kamerový systém
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) v meste Lučenec – kuchynský odpad
Projektová dokumentácia - Revitalizácia Tuhárskeho námestia
Zhotovenie ďalších prekrytých uzamykateľných a polopodzemných kontajnerových stanovíšť
Tematický zábavný park v mestskom parku
Bike-sharing
Vybudovanie MŠ na Ulici F. Lehára
Ďalšie rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev (Ulica Jókaiho, Ulica
krátka, Rúbanisko III, Mocsáryho ...)

Investičné akcie a projekty mesta, realizované alebo schválené podľa
oblastí Smart City za roky 2015 – 2018
(nad 10 tis. EUR)

Život v meste
Kultúra, cestovný ruch, bývanie, bezpečnosť, zdravie, vzdelávanie, sociálne zabezpečenie, šport
Prestavba synagógy na multikultúrne priestory

€ 2 380 500,00

Plynová prípojka synagóga
ROP - Radnica dotácia
Rekonštrukcia Detského ihriska Námestie a Park - Mesto
Rekonštrukcia Detského ihriska Námestie a Park - Mesto
Futbalový štadión Lučenec - zmena stavby ku kolaudácii
Multifunkčné ihrisko Rúbanisko II
Sieň významných osobností – dokončenie

€ 11 316,00
€ 117 771,54

€ 2 274 594,64
€ 30 000,00
€ 30 000,00
€ 40 000,00

Workoutové ihrisko Rúbanisko II
Detské ihriská MŠ
Kúpa bytového domu Ul. Lúčna

€ 10 000,00

Rekonštrukcia hrobky r. Ráday
Prestavba synagógy – naviac práce

€ 12 639,22

€ 25 501,00
€ 259,00
€ 15 181,00
€ 1 775,00
€ 19 798 ,00
€ 1 792 916,00
€ 287 415,00
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Radnica – zariadenie interiéru, hlasov.zariadenie, MIC

€ 44 074,00

Futbalový štadión Lučenec – stav.práce, kosačka, vybavenie

€ 44 630,00

PD MŠ, ŠJ, telocvičňa ul. Lehára

€ 19 500,00

PD SSS ul. Herza

€ 19 760,00

PD zimný štadión III. etapa

€ 36 000,00

PD k rekonštrukciám MK, vianočná výzdoba, zvonkohra

€ 10 292,00

Vybudovanie detských ihrísk – verejné priestranstvá

€ 80 077,00

Multifunkčné ihrisko – Rúbanisko II

€ 49 259,00

Veolia - ihrisko Osloboditeľov
Detské ihriská MŠ

€ 10 000,00
€ 24 980,00

ZŠ Vajanského – multifunkčné ihrisko - časť
Rekonštrukcia hrobky r. Ráday
Rozšírenie kamerového systému MsP
AP - Regionálna plaváreň

€ 17 000,00
€ 12 232,00

€ 370 000,00

AP - Tržnica

€ 95 000,00

Rozšírenie kamerového systému MsP
Vytvorenie interaktívneho detského ihriska - Nám. Republiky

€ 15 000,00

Podpora opatrovateľskej služby v meste Lučenec
Detské ihriská VEOLIA ( sídliská Svobodu a Hurbana)

€ 2 934,57

€ 12 639,22

€ 12 232,00

€ 452 010,00
€ 20 000,00

II. etapa urnový háj
Zimný štadión – výmena kompresora
Motorové vozidlo pre MsP
Detské ihriská, workoutové ihrisko, nové prvky
Modré zeme – prekládky sietí
PD – revitalizácia Ul.osloboditeľov - vnútroblok
Prestrešené pódium
ZŠ Vajanského – multif.ihrisko – mesto+škola vlast.príjmy
2 ks server (MS Windows server 2016 a vyššie)
Kúpa nájomných bytov RIII C,D
Kúpa nájomných bytov Fándlyho
Medzinárodný novohradský folklórny festival 2018
Revitalizácia vnútrobloku Ul. osloboditeľov
Zariadenie sociálnych služieb
Krytá plaváreň PD + realizácia
Vybavenie ŠJ pri MŠ, vzduchotechnika
ZŠ vybavenie ŠJ - spolu
ZŠ M.R.Štefánika - rozšírenie výdajnej jedálne
ZŠ vybavenie ŠJ - spolu
ZŠ M.R.Štefánika - rozšírenie výdajnej jedálne
Podpora opatrovateľskej služby v meste Lučenec
In-line dráha – park

€ 55 989,00
€ 114 053,00
€ 13 629,00
€ 59 983,00
€ 29 662,00
€ 17 400,00
€ 13 132,00
€ 45 890,00
€ 45 000,00
€ 2 173 660,00
€ 1 980 000,00
€ 15 000,00
€ 800 000,00
€ 2 000 000,00
€ 1 720 000,00
€ 17 841,00
€ 17 530,00
€ 10 512,00
€ 22 444,00
€ 10 512,00
€ 452 010,00
€ 41 000,00
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PD + realizácia detské ihriská na sídliskách
Detské ihriská park a M.R.Štefánika
MIC - 2 ks elektronický informačný panel pre turistov
kino Apollo žalúzie
PD K investičným akciám
Detské ihriská VEOLIA ( sídliská Svobodu a Hurbana)
Životné prostredie
voda, ovzdušie, energie, odpady, environmentálne vzdelávanie
PD rekonštrukcia budovy OÚ
Zavedenie zberu BRO z rodinných domov v meste Lučenec
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ, Rúbanisko II/39
Kontajnerové stanovištia
ZŠ M.R.Štefánika - rekonštrukcia kotolne
PD rekonštrukcia budovy MŠ Rázusa integrov.
Okolie kamenné kvety
Kontajnerové stanovištia
Kompostáreň – doplnenie techniky
ZŠ M.R.Štefánika - rekonštrukcia kotolne
Kontajnerové stanovištia
PD -zníženie energ.náročnosti MŠ Rúbanisko II a Partizánska
PD protipovodňové opatrenia
BD Komenského 24 – výmena okien
Kompostáreň – doplnenie techniky
Zavedenie zberu BRO z rodinných domov v meste Lučenec
Obnova bytového domu na Ul. Komenského 24 - 16 b.j.
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ, Rúbanisko II/39
Obnova bytového domu na Ul. Komenského 26 16 b.j.
Kontajnerové stanovištia - polopodzemné a klasické

€ 200 000,00
€ 200 000,00
€ 22 000,00
€ 13 000,00
€ 25 000,00
€ 10 145,40

€ 20 000,00

€ 14 019,00
€ 352 887,07
€ 948 892,61

€ 352 887,07
€ 948 892,61

€ 33 442,00
€ 60 000,00
€ 11 635,00
€ 37 757,00
€ 49 253,00
€ 209 000,00
€ 60 000,00
€ 73 127,00
€ 28 250,00
€ 11 460,00
€ 28 312,00
€ 209 000,00
€ 18 573,00
€ 115 188,00
€ 49 941,72
€ 35 000,00
€ 200 000,00

Podnikateľské prostredie (smart economy)
podpora podnikania, inovatívny duch, image, pracovný trh, medzinárodná integrácia
Priemyselný park - el. prípojka, rozvádzač a rigol
PD Priemyselný park - komunikácia

€ 60 913,00
€ 34 000,00

Ľudské zdroje (smart people )
vzdelávanie, pluralita, celoživotné vzdelávanie, otvorená myseľ
Náučný chodník v mestskom parku "Poznaj svoj park - flóru a
faunu" I.

€ 14 510,00

Skvalitnenie vzdelávania žiakov Základnej školy M.R. Štefánika
Lučenec prostredníctvom zariadenia jazykovej učebne a
dovybavenia knižnice

€ 23 222,86

Vytvorenie interaktívneho detského ihriska na námestí - ÚV

€ 15 000,00

€ 6 267,00

€ 1 222,26
€ 2 079,44
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Doprava

stav komunikácií, parkovanie, generel dopravy
Nákup služobných motorových vozidiel
TV Ul. Cintorínska, Jarková
Cyklotrasa Lučenec-Halič - PD - Euroregionálne aktivity
Ul. Begova - rekonštrukcia
Ul. Športová - vybudovanie chodníka

€ 42 900,00
€ 87 090,00
€ 26 500,00
€ 89 046,00
€ 22 205,00

Ul. Borhyho – výstavba
Cyklotrasa Rapovce-LC-Tomášovce, Neogradiensis

€ 28 757,00
€ 1 186,00

€ 38 000,00

Generel dopravy – 1. časť
Ul. Dr. Herza - rekonštrukcia
Ul. Adyho-prepoj pri synagóge
Ul slepá - výstavba

€ 30 360,00
€ 229 929,00
€ 139 914,00
€ 38 997,00

Chodník ul Vajanského

€ 50 685,00

Chodník ul Novohradská

€ 35 616,00

Chodník ul Partizánska
Rekonštrukciu námestia, vybudovanie parkoviska, verejné
osvetlenie
radnici, ul. Dr.
Herza
Cyklotrasa pri
Lučenec-Halič
- PD
- Euroregionálne aktivity
Generel dopravy II etapa

€26 265,00
€ 361 929,00
€ 26 500,00
€ 28 200,00

PD k miestnym komunikáciám
PD revitalizácia chodníkov a priestr. v parku
Výkup pozemkov pre Cyklotrasu
TV Ul. Cintorínska - Jarková
PD + realizácia cyklotrasy Lučenec – Halič

€ 16 524,00
€ 10 320,00
€ 40 000,00
€ 126 000,00
€ 334 220,00

Rekonštrukcia Ulice Železničnej

€ 679 413,00

Rekonštrukcia Ulice Továrenskej

€ 596 733,00

Rekonštrukcia Ulice Maloveskej

€ 40 000,00

Rekonštrukcia Ulice Maloveskej

€ 234 033,00

Rekonštrukcie MK a chodníkov

€ 230 000,00

Rekonštrukcie vnútroblok komunikácií R II K,l,M

€ 63 000,00

Rekonštrukcia chodníka ul. Vajanského

66 000,00

Rekonštrukcia ul Jókaiho vetva A

€ 280 000,00

PD predstaničné námestie

€ 30 000,00

PD k rekonštrukciám MK

€ 25 000,00
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Z uvedených údajov vyplýva, že mesto Lučenec v uplynulých rokoch financovalo predovšetkým projekty v oblasti
slúžiace rozvoju mesta (život v meste ), týkajúce sa hlavne podpory mládeže a športu, zvýšenia bezpečnosti
(budovanie kamerového systému, obnova vozového parku MsP), do zlepšenia poskytovania sociálnych služieb
(opatrovateľská služba, nájomné byty), obnovy športových a kultúrnych zariadení, do dopravy (obnova
komunikácií a budovanie cyklotrás) ako aj do životného prostredia (odpadové hospodárstvo, znižovanie
energetickej náročnosti).
Rovnako aj návrhy projektov, podaných resp. realizovaných v roku 2018 a 2019 sa týkajú hlavne týchto
uvedených oblastí – viď str. 40-49.
Väčšinu realizovaných projektov( cca 80%) financovalo mesto z vlastných zdrojov, zvyšok z dotácií resp.
z operačných programov a iných finančných zdrojov.
V porovnaní s hore uvedenými oblasťami, mesto investovalo do rozvoja podnikateľského prostredia a rozvoja
ľudských zdrojov v rámci viacerých menej nákladných projektov (do 10 tis. Euro) . V rámci podpory rozvoja
cestovného ruchu investovalo mesto Lučenec prostriedky do obnovy kultúrnych pamiatok (synagóga, radnica,
atď), ako aj do vydávania rôznych informačných materiálov (brožúry, knižné publikácie), do vytvorenia a zavedenia
lokálnej produktovej značky, do inštalácie interaktívnych informačných tabúľ, a pod.

VI.

Analýza doterajšieho zapojenia mesta do medzinárodnej spolupráce
a medzinárodných projektov, konkurenčné projekty EÚ

Z nasledovných medzinárodných a konkurenčných programov EÚ je rovnako možné financovať ciele mesta.
Zároveň z týchto programov možno spolufinancovať aj medzinárodnú spoluprácu (napr. so súčasnými ale i novými
partnerskými mestami) v oblasti vzdelávania, kultúry, cestovného ruchu, rovnako tak i v rámci cezhraničnej
spolupráce.
Mesto Lučenec má nasledovné partnerské mestá :

-

Louny, Česká republika
Mělník, Česká republika
Pápa, Maďarsko
Salgótarján, Maďarsko
Polesella, Taliansko
Zolotonosha, Ukrajina
Bogorodick, Rusko – v príprave.
Správa Admiralitného obvodu Sankt Peterburgu

s ktorými sa spolupráca uskutočňuje osvedčenými formami, a to oblastiach spoločenského, kultúrneho,
športového života, v oblastiach spolupráce samospráv i podnikateľského prostredia. Cieľom spolupráce aj
vybudovanie širokých kontaktov v týchto oblastiach medzi mestami, výmena skúseností v jednotlivých oblastiach.
Vytváraním spoločných aktivít je cieľom rozvinúť vzájomné vzťahy, ktoré umožnia obyvateľom jednotlivých miest
spoznávať partnerské mestá navzájom. Zástupcovia jednotlivých miest sa vzájomne zúčastňujú podujatí, najmä
kultúrnych, spoločenských a športových v partnerských mestách.

Smart Cities klub, Palisády 1, 811 01 Bratislava, Slovakia
Registrácia: VVS/1-900/90-34852, IČO: 42174775, DIČ : 2022942779
IBAN: SK22 5600 0000 0005 9730 6001
50

Mesto môže na aktivity v oblasti medzinárodnej spolupráce realizovať projekty aj z nasledovných troch
programov:

VI.1

EUROPE FOR CITIZENS

Európa pre občanov si kladie za cieľ podporu aktívneho európskeho občianstva s hlavným rozsahu preklenutie
priepasti medzi občanmi a Európskou úniou prostredníctvom finančných nástrojov, ktoré propagujú aktívne
európske občianstvo. Má v úmysle podporovať spoluprácu medzi občanmi a organizáciami z rôznych krajín a
uľahčiť rozvoj pocitu príslušnosti k spoločným európskym ideálom, a podporovať proces európskej integrácie.
Cieľom programu je riešiť potrebu ďalších skutočných diskusií o otázkach týkajúcich sa Únie na miestnej,
regionálnej a národnej úrovni, ktoré môžu byť preložené do celoeurópskeho hľadiska.
PROJEKTOVÉ GRANTY sa delia na :
Akcia 1 - Európska pamäť
Podpora sa zameriava na financovanie projektov zaoberajúcich sa príčinami totalitných režimov v moderných
dejinách Európy (predovšetkým, ale nie výlučne, nacizmu, ktorý viedol k holokaustu, fašizmu, stalinizmu a
totalitných komunistických režimov) a na pripomínanie si obetí ich zločinov. Oblasť tiež zahŕňa činnosti týkajúce sa
iných určujúcich okamihov a prelomových bodov v nedávnych dejinách Európy. Uprednostnia s v nej najmä akcie
na podporu tolerancie, vzájomného porozumenia, medzi kultúrneho dialógu a zmierenia ako spôsob preklenutia
minulosti a budovania budúcnosti, predovšetkým s cieľom osloviť mladšiu generáciu.
Akcia 2
Opatrenie 2.1. Družobné mestá
Toto opatrenie je zamerané na podporu projektov, ktoré spájajú občanov z partnerských miest prostredníctvom
tém v súlade s cieľmi programu.
Uprednostňujú sa projekty zamerané na každoročne určené priority pre toto opatrenie. Cieľom tohto opatrenia je
snaha mobilizovať občanov na miestnej úrovni a na úrovni Únie, aby sa zapájali do diskusií o konkrétnych
otázkach európskej politickej agendy, a presadzovať tak občiansku účasť v procese tvorby politiky Únie a rozvíjať
možnosti spoločenskej angažovanosti a dobrovoľníctva na úrovni Únie.
Opatrenie 2.2 – Siete medzi obcami
Obce a združenia, ktoré dlhodobo spolupracujú na spoločnej téme, môžu mať záujem o vytvorenie siete medzi
mestami s cieľom zabezpečiť väčšiu udržateľnosť svojej spolupráce. Vytváranie sietí medzi partnerskými
obcami/mestami na témy spoločného záujmu je dôležitým prostriedkom umožňujúcim kvalifikované diskusie a
výmenu osvedčených postupov. Partnerstvo je pevný zväzok, ktorý spája obce. Z tohto dôvodu by sa mal
potenciál sietí tvorený radom partnerských zväzkov medzi mestami využiť na rozvoj tematickej a dlhodobej
spolupráce medzi mestami.
Opatrenie 2.3.- projekty občianskej spoločnosti
Toto opatrenie podporuje konkrétne projekty organizácií občianskej spoločnosti, ktoré sú zriadené v účastníckych
krajinách a zaoberajú sa na európskej, národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni témami spoločného záujmu,
súvisiacimi s prioritami a cieľmi programu.
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VI.2 HORIZONT 2020
Všeobecným cieľom Horizontu 2020 je prispieť k budovaniu spoločnosti a ekonomiky založenej na znalostiach a
inováciách v celej Únii využitím ďalšieho financovania výskumu, vývoja a inovácií, a tým prispievajú k dosiahnutiu
výskumných a rozvojových cieľov vrátane cieľa 3% HDP na výskum a vývoj v celej Únii do roku 2020.
Tu uvádzame iba možnosti účasti na programe, ktoré môže využiť aj mesto.
Predovšetkým ide o III pilier Horizontu 2020 – Spoločenské výzvy:









Zdravie, demografické zmeny
Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, námorný a
vodný
výskum a bio hospodárstvo
Bezpečná, čistá a efektívna energia
Inteligentná, zelená a integrovaná doprava
Životné prostredie, účinné využívanie zdrojov a suroviny
Európa v meniacom sa svete - inkluzívne, inovatívne a reflexné spoločnosti
Bezpečné spoločnosti - ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov

Výzvy Bezpečná, čistá a efektívna energia, Inteligentná, zelená a integrovaná doprava
a Životné prostredie, účinné využívanie zdrojov a suroviny je možné využiť i pre mestá, kde jednou
z prierezových tém sú aj inteligentné a udržateľné mestá (Smart Cities).

VI.3 INTERREG SK –HU
V období 2014-2020 je Európska územná spolupráca popri cieli Rast a zamestnanosť, jedným z dvoch cieľov
Kohéznej politiky. V priebehu rokov sa stal INTERREG kľúčovým nástrojom Európskej únie na podporu spolupráce
medzi partnermi z rôznych krajín. Cieľom je spoločne riešiť problémy a hľadať spoločné riešenia, či už v oblasti
zdravotníctva, výskumu a vzdelávania, dopravy alebo udržateľnej energie.
Prioritná os č. 1: Príroda a kultúra

Cieľom priority je zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti zachovaním, ochranou, podporou a rozvojom prírodného
a kultúrneho dedičstva.
Prioritná os č. 2: Posilnenie cezhraničnej mobility
Priorita sa sústreďuje na zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko-maďarskej hranice s napojením
regionálnych a subregionálnych centier ku koridorom TEN-T vrátane multimodálnych uzlov a na zdokonaľovanie
cezhraničných dopravných/logistických služieb rozvojom a vylepšením systémov šetrných k životnému prostrediu
a znížením emisií skleníkových plynov za účelom podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility.
Prioritná os č. 3: Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti
Priorita je zameraná na znižovanie nerovností v zamestnanosti medzi regiónmi zlepšením úrovne
zamestnanosti v rámci programovej oblasti integráciou cezhraničných trhov práce vrátane cezhraničnej
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mobility, spoločných miestnych zamestnaneckých iniciatív, informačných a poradenských služieb
a spoločných tréningov.
Prioritná os č. 4: Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej
oblasti
Priorita je sústredená na posilnenie úrovne cezhraničnej medzi inštitucionálnej spolupráce a na rozšírenie
cezhraničnej spolupráce medzi občanmi podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce
medzi občanmi a inštitúciami.

VII.

Analýza súčasného stavu verejného osvetlenia v meste Lučenec

Východiská z pohľadu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec na roky 2015 –
2020
PHSR 2016-2025 uvádza ciele, ktoré sa vzťahujú ku kvalite bezpečnosti, avšak Ich formulácia je veľmi všeobecná
a navrhované opatrenia nemôžu uvedené ciele naplniť. Preto posledná kapitola uvádza koncepčný prístup, ktorý
navrhuje konkrétny postup, vrátane číselne vyjadrených, tj. merateľných cieľov.

VII.1 Analýza stavu verejného osvetlenia v meste Lučenec
VII.1.1 Základné údaje
VII.1.1.1 Ciele analýzy stavu verejného osvetlenia
Cieľom tejto analýzy je získať komplexný pohľad na súčasný stav vnímania bezpečnosti na verejných
komunikáciách a priestranstvách a vplyvu osvetlenia na bezpečnosť v meste Lučenec.
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Analýza verejného osvetlenia posudzuje súčasný stav celej osvetľovacej sústavy na základe analýzy podkladov
získaných od mesta v súlade s územným plánom, ako aj skutkovým stavom osvetľovacej sústavy verejného
osvetlenia a zároveň aj iných aspektov, ktoré významne ovplyvňujú kvalitu života občanov v meste. A to s ohľadom
na implementáciu moderných technológií, založených na koncepte „Smart City" s možnosťou inštalácie tejto
technológie do všetkých častí základných pilierov infraštruktúry „Smart City". Pokrýva sa to hlavne oblasti
inteligentnej mobility, inteligentnej energetiky a služieb a informačnej a komunikačnej technológie (ICT), kam oblasť
inteligentného verejného osvetlenia mesta patrí. Na základe poskytnutých podkladov zo strany mesta naviac
poukazuje na hlavné chyby, nedostatky existujúcej osvetľovacej sústavy, pričom ich analýzou sú uvedené
odporúčania pre ďalší rozvoj verejného osvetlenia ako súčasť inteligentného mesta. Potrebné sú investičné
prostriedky na modernizáciu a rekonštrukciu. Tento audit má odporúčací charakter a nie je projektom novej
osvetľovacej sústavy. Slúži ako podklad pre budúce vypracovanie projektu na rekonštrukciu a modernizáciu
verejného osvetlenia ako aj implementácie nových technológií v rámci oblasti inteligentného osvetlenia v
infraštruktúre „Smart City".
VII.1.1.1.2. Základné údaje o verejnom osvetlení v meste
Sústava VO mesta Lučenec prechádza pozvoľným vývojom od 50 rokov minulého storočia po súčasnosť malým
podielom rekonštrukcii zariadení.
Základné informácie o sústave VO mesta Lučenec:
Vlastník verejného osvetlenia:
Správca verejného osvetlenia:
Počet svetelných bodov:
Počet rozvádzačov verejného osvetlenia:
Inštalovaný príkon na svetelný bod
Celkový inštalovaný príkon:
Priemerný vek sústavy

Mesto Lučenec
Mesto Lučenec od roku 2018
2800 ks
86 ks
175 W vrátane strát
490 kW
28 rokov.

VII.1.2 Skutková a právna analýza stavu verejného osvetlenia
Zákon č. 369/1990 stanovuje v § 4 (Samospráva obce) odstavec 3f) povinnosť obcí náležite sa starať o verejné
osvetlenie. Citácia znenia uvedeného odseku: „Obec pri výkone samosprávnych funkcií najmä zabezpečuje
verejnoprospešné služby (odvoz komunálneho odpadu a čistenie obce, správu a údržbu verejnej zelene a
verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a pod.) a verejnú dopravu." Odporúčanie
osvetľovať miestne komunikácie je zakotvená v norme STN 73 6110: „V zastavanom území sa miestne
komunikácie majú osvetľovať." Osvetľovacie stožiare pritom nesmú zasahovať do hlavného dopravného priestoru
miestnej komunikácie.
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Súbor technického zariadenia potrebného pre výstavbu, prevádzku, údržbu a kontrolu verejného osvetlenia
zahrňuje:
- vlastnú osvetľovaciu sústavu (svietidlá, svetelné zdroje, stožiare verejného osvetlenia),
- napájaciu sústavu (elektrický rozvod verejného osvetlenia od pripojenia na verejnú rozvodnú sieť v napájačom
mieste),
- poprípade ovládací systém, slúžiaci k zapínaniu a vypínaniu verejného osvetlenia, k jeho riadeniu a ku kontrolnej
činnosti.
V roku 2017 bol vykonaný v meste Lučenec posúdenie súčasného stavu verejného osvetlenia. Posúdenie stavu
bolo zamerané na súčasný stav svietidiel, výložníkov, stožiarov vedení a rozvádzačov verejného osvetlenia bol
popísaný podrobne v existujúcom technickom audite, kde boli poukázané viaceré nedostatky osvetľovacej sústavy
ako celku.
Na základe poskytnutých podkladov a situácie verejného osvetlenia vyplýva, že na území mesta sa nachádza
celkom približne 2800 ks svietidiel umiestnených na stožiaroch rôznej konštrukcie napájaných zo 86 ks
rozvádzačov a odberných miest. Osvetľovacia sústava je tvorená zo svietidiel staršieho typu, prevažne s
vysokotlakovými sodíkovými výbojkami a nízkotlakovými ortuťovými výbojkami – žiarivkami PLL 36W.
V súčasnosti podľa poskytnutých informácií prevádzkuje verejné osvetlenie v meste Mesto Lučenec. Zabezpečenie
správy verejného osvetlenia je predovšetkým úlohou mesta a je nevyhnutné, aby mesto malo informácie o
aktuálnom stave všetkých súčastí osvetľovacej sústavy verejného osvetlenia, nachádzajúcich sa pod jeho
správou. To je podľa dostupných informácií v súčasnosti zabezpečené detailným pasportom osvetľovacej sústavy
verejného osvetlenia s podrobným zdokumentovaním inventarizácie osvetľovacích telies s geografickým
umiestnením jednotlivých svietidiel do katastrálnej mapy, priebežne dopĺňaným o nové svetelné miesta v
kombinácii s definovaním vlastníckych vzťahov ku všetkým súčastiam a zariadeniam verejného osvetlenia.
Ostatná modernizácia verejného osvetlenia podľa požiadaviek mesta by mala byť realizovaná v nasledujúcich
rokoch na základe investičných zámerov, vypracovaných vedením mesta. V rámci vykonaného auditu VO
skutkového stavu bolo za pomoci terénnych meraní a jasových analýz na mieste vybraných úsekov s
nevyhovujúcim stavom s rešpektovaním normatívnych požiadaviek verejného osvetlenia. Tak isto meranie
elektrickej spotreby v rozvádzačoch verejného osvetlenia pred modernizáciou môže byť súčasťou
terénnych meraní pre zistenie skutkovej spotreby elektrickej energie pre potvrdenie teoretických odhadov
spotreby elektrickej energie verejného osvetlenia.
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Údržba sústavy VO je vykonávaná od roku 2018 vlastnými kapacitami. Údržba prevažne spočíva v odstránení
bežných porúch na svietidlách, ako sú napríklad výmena nefunkčných výbojok, zhorených tlmiviek, kondenzátorov
a zapaľovačov, nastavenie časových spínačov a pod. Vzhľadom na to, že svetelné zdroje nie sú vymieňané naraz
v jednom čase, nie je možné odhadnúť a naplánovať reálne náklad na výmenu svetelných zdrojov v jednotlivých
rokoch. Vzhľadom k tomu, že je údržba vykonávaná po hlásení jednotlivých porúch identifikovaných rôznymi
spôsobmi a s určitým časovým odstupom sú poruchy čiastočne odstraňované, dochádza k častým výjazdom
pracovníkov údržby k jednotlivým poruchám, bez znalosti skutočnej príčiny poruchy, typu svietidla, potrebného
materiálneho vybavenia. Tým dochádza k tomu, že konkrétne situácie sa riešia priamo na mieste s technickými a
materiálnymi prostriedkami, aké sú práve k dispozícii.
Poruchy na zemných a vzdušných káblových vedenia sú v starej topológii sústavy verejného osvetlenia veľmi
ťažko odhaliteľné a ich odstránenie je časovo a finančne náročné. Takýto stav sústavy vedie k opakovaným
poruchám a zhoršovaniu technických parametrov sústavy a bezpečnosti elektrických zariadení.

VII.1.3 Generel verejného osvetlenia
VII. 1.3.1. Normatívne požiadavky na osvetlenie
Parametre osvetľovacej sústavy verejného osvetlenia sú zakotvené vo viacerých medzinárodných normatívnych
dokumentoch. V Európe je to súbor harmonizovaných noriem STN EN, ktoré stanovujú kvantitatívne parametre
pričom najviac definujú taktiež kvalitatívne požiadavky osvetľovacej sústavy pre verejné osvetlenie, aby boli
osvetľovacia sústava verejného osvetlenia poskytovala užívateľom vizuálny komfort spolu so zabezpečením
zrakového výkonu s ohľadom na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. V roku 2015 a 2016 bol
vydaný nový súbor noriem STN EN 13201-2 až STN EN 13201-5 Osvetlenie pozemných komunikácií, rozdelená
na 4 časti:
STN EN13201-2 Časť 2: Svetelnotechnické požiadavky;
STNEN 13201-3 Časť 3: Svetelnotechnický výpočet;
STN EN 13201-4 Časť 4: Metódy merania svetelnotechnických vlastností;
STN EN 13201-5 Časť 5: Ukazovatele energetickej účinnosti;
Tento súbor noriem je doplnený technickou normalizačnou správou, označenou ako Časť 1: Výber tried osvetlenia,
ktorá má predovšetkým slúžiť ako odporúčanie jednotlivým príslušným orgánom a ako návod pre zatriedenie
jednotlivých komunikácií, ktorými sú prevádzkovatelia komunikácií. Táto časť nie je vydaná ako norma z dôvodu
rôznorodej povahy pozemných komunikácií v jednotlivých členských európskych štátoch normalizačnej komisie
CEN, v ktorých tieto harmonizované normy sú akceptované. Výber príslušnej triedy osvetlenia pozemnej
komunikácie zohľadňuje viacero faktorov, ktorými sú napr. okamžitá jazdná rýchlosť hlavného používateľa, typy
užívateľov, priestorové usporiadanie, vplyv dopravy (počet áut za deň, intenzita chodcov, cyklistov, obťažnosť
jazdného úkonu, parkujúce vozidlá, ...), riziko kriminality, vonkajšie vplyvy, rizikové a konfliktné úseky na pozemnej
komunikácií a iné.
Účelom osvetlenia miestnych komunikácií ako aj ostatných miest (lávky pre chodcov a cyklistov, podchody, schody,
pešie zóny a pod.) je zabezpečiť dobrú viditeľnosť a zrakovú pohodu všetkým užívateľom, a tým prispieť k
zvýšeniu bezpečnosti cestnej ako aj pešej premávky.
Na pozemných komunikáciách s motorovými vozidlami je nutné zohľadniť zrakový výkon vodiča, ktorý počas jazdy
musí dobre vidieť nielen celý jazdný pás, ale aj krajnicu a časť pridruženého priestoru pozemnej komunikácie. Na
komunikáciách, kde motorové vozidlá nie sú prítomné, je nutné zabezpečiť vhodné osvetlenie tak, aby osvetľovacia
sústava ako celok, okrem zabezpečenia vizuálnej pohody s ohľadom na dobrú viditeľnosť, musí takisto
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rešpektovať aj celkové urbanistické riešenie daného priestoru. Všeobecné požiadavky kladené na osvetlenie
môžeme rozdeliť na:

-

-

sociálne: uplatňujú sa na všetkých verejne prístupných miestach. Verejné osvetlenie
musí zaistiť bezpečný odchod a návrat obyvateľov zo zamestnania, detí zo škôl a pod.
V jesenných a zimných mesiacoch musí umožniť nerušenú prevádzku mestských
aglomerácií, t.j. nákupy, prechádzku, kultúrny život a pod.
hygienické: uplatňujú sa hlavne na komunikáciách slúžiacich automobilovej doprave.
Osvetlenie komunikácií musí všetkým účastníkom cestnej premávky zabezpečiť včas a
spoľahlivo spozorovať dopravnú prekážku na jazdnom pásme.
- psychologické: dobré osvetlenie miestnych komunikácií a ostatných mestských plôch
zvyšuje zrakovú pohodu, spríjemňuje daný priestor, vytvára pocit bezpečia a celkovo
pôsobí upokojujúco na ich užívateľov. V nemalej miere tiež prispieva k zníženiu
nežiaducich javov ako pouličná kriminalita, vandalizmus, násilníctvo, krádeže a pod.

Okrem kvantitatívnych parametrov osvetľovacej sústavy musí návrh zohľadňovať aj kvalitatívne ukazovatele
konkrétnej komunikácie, čo musí byť splnené nezávisle od iného osvetlenia, ktoré sa môže nachádzať v blízkosti
pozemnej komunikácie ako návestidlá, reklamné zariadenia a pod. Osvetľovaciu sústavu na komunikáciu nie
je možné nahrádzať iným osvetlením ako napr. osvetlenie od výkladných skríň obchodov, reklamných zariadení
a iné. Naopak tieto a ďalšie druhy osvetlenia sa musia prispôsobiť zákonitostiam platným pre spoľahlivé videnie
podľa vyhlášky pre cestnú premávku tak, aby boli zabezpečené vhodné podmienky videnia u všetkých užívateľov
komunikácie a zároveň pre zabezpečenie bezpečnosti sa musí zabrániť oslneniu vodičov ako aj zhoršeniu
rozlíšiteľnosti dopravných značiek.
To musí zabezpečiť vhodnou osvetľovacou sústavou a vhodnými svietidlami s ohľadom na ich priestorové
charakteristiky tak, aby sa prekážka vyskytujúca sa v jazdnom páse javila svetlejšie voči tmavšiemu pozadiu.
Takéto osvetľovacie sústavy sa používajú hlavne na miestach so zvýšeným rizikom a v potenciálne konfliktných
zónach, ako napr. prechody pre chodcov, železničné prejazdy a pod.
Návrh verejného osvetlenia v neposlednej miere musí zohľadňovať okrem vyššie popísaných skutočností aj
energetické aspekty s ohľadom na kvantitatívne aj kvalitatívne parametre osvetľovacej sústavy verejného
osvetlenia. Nemožno podceňovať rolu verejného osvetlenia v súvislosti s bezpečnosťou cestnej premávky.
Dobré verejné osvetlenie slúži zároveň aj ako prevencia pred kriminalitou v osvetľovaných priestorov.
VII.1.3.2. Koncepcia rozvoja verejného osvetlenia mesta Lučenec
Na základe osobných stretnutí s vedením mesta v rámci koncepcie a pripravenosti rozvoja verejného osvetlenia
nebol predložený žiaden dokument rozvoja verejného osvetlenia do budúcnosti. Hoci boli predložené dokumenty v
rámci investičných zámerov, ako boli realizované jednotlivé ulice, je nutné podotknúť, že zo strany vedenia mesta
je nutné zvoliť stratégiu rozvoja verejného osvetlenia, a to v určitých časových horizontoch. Preto vypracovanie
Generelu verejného osvetlenia mesta by malo slúžiť ako podklad k vytvoreniu tejto stratégie, pretože tento plán sa
zaoberá problematikou verejného osvetlenia komplexne s ohľadom na všetky aspekty verejného osvetlenia v
danom územnom celku a na základe ktorého možno špecifikovať ciele stratégie verejného osvetlenia v určenom
časovom horizonte.
Ako príklad možno uviesť strednodobú stratégiu, podrobne uvedené ciele v Generele, kde by mali byť' jasne
vytýčené procesy trvajúce v horizonte niekoľkých rokov, a to za pomoci nových návrhov osvetľovacej sústavy,
komplexne rozpracovaných na základe existujúcich podkladov, aby bolo možné zareagovať na zmeny potrieb
mesta v oblasti novovznikajúcich technológii v koncepcii inteligentného mesta. Verejné osvetlenie príchodom tejto
novej a stále dynamicky sa rozvíjajúcej sa technológie už neplní iba úlohu osvetlenia verejných priestranstiev
(námestia, pozemné komunikácie atď.), ale zároveň slúži k zlepšeniu kvality života, komfortu a v neposlednej
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miere aj bezpečnosti občana či návštevníka mesta za pomoci konceptu „Smart City", akými sú parkovanie,
dopravná situácia v meste atď. Naviac sústava verejného osvetlenia môže slúžiť prevádzkovateľovi,
zodpovednému za túto technológiu t.j. mestu, poskytovať informácie, ktoré môžu slúžiť k optimalizácií ostatných
procesov v pôsobnosti mesta, ako je odpadové hospodárstvo, energetická hospodárnosť, riadenie verejného
osvetlenia a pod. V dnešnej dobe je možné nájsť takéto riešenia, aby do tejto koncepcie novej technológie bolo
zahrnuté aj verejné osvetlenie s možnosťou pripojenia na internet, kamerové systémy, informačné systémy,
detekcie pohybu a takisto, aby slúžilo viac ako len osvetľovacia sústava, poskytujúca dostatočné osvetlenie pre
zabezpečenie kvality, pocit pohodlia no najmä bezpečnosti v rámci jednotlivých častí mesta zapojením internetu
do koncepcie „internetu vecí"
Táto technológia sa dá v súčasnej dobe implementovať do osvetľovacích zariadení verejného osvetlenia
(svietidiel), ktoré slúžia k vytvoreniu tejto komplexnej informačnej siete v danom prostredí prostredníctvom
inovatívnych komunikačných technológií. To je do budúcna možné vybudovaním vhodnej komunikačnej siete,
prostredníctvom ktorej by sa dáta z osvetľovacej sústavy prenášali do centrálneho bodu, kde možno efektívne riadiť
a využívať verejné osvetlenie z hľadiska viacerých aspektov koncepcie Smart City. Podmienkou je
vybudovanie optickej siete v meste Lučenec s plánovanou prípravou pripojenia verejného osvetlenia pri každom
svetelnom bode osvetľovacej sústave, čo by umožnilo plnú implementáciu osvetľovacej sústavy do koncepcie
Smart City, ako bolo popísané vyššie.
Zároveň je potrebné, aby táto príprava bola robená na jednej úrovni s prípravou zariadenia pre túto komunikáciu
pre vytypované stožiare verejného osvetlenia, a to na základe vypracovanej komplexnej koncepcie verejného
osvetlenia mesta v rámci „Generelu" popísaného nižšie pre zapojenie osvetľovacej sústavy do tzv. „internetu vecí",
prostredníctvom ktorého možno využiť osvetľovaciu sústavu nie len na účely osvetlenia ale takisto možno efektívne
riadiť osvetľovaciu sústavu, umožniť dostupnosť internetového pripojenia obyvateľom a návštevníkom mesta,
využívať na prenos užitočných informácií v rámci plánovanej parkovacej politiky mesta a iných súčastí v rámci
koncepcie Smart City mesta. V spojení s plánovanou výstavbou a modernizáciou verejného osvetlenia je jedným
z hlavných strategických zámerov zlepšenie bezpečnosti dopravy osvetlením kritických priechodov pre chodcov
v najbližšej budúcnosti z dôvodu vysokej nehodovosti monitorovanej a vyhodnotenej zástupcami mesta. V súčasnej
dobe sa to snaží prevádzkovateľ verejného osvetlenia zabezpečiť svietidlami s vyšším svetelným tokom, čo však
bez dôkladnej analýzy polohy a povahy priechodu v rámci dopravnej situácie nie je vždy možné.
Preto osvetlenie priechodu pre chodcov by malo rešpektovať takisto zásady, popísané na zabezpečenie
vizuálnych podmienok účastníkov cestnej premávky s ohľadom nielen na energetickú náročnosť ale takisto
pre zabezpečenie vhodných svetelných podmienok každého prechodu pre chodcov, ktorý bude predmetom
modernizácie alebo vybudovania novej osvetľovacej sústavy.
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Grafické znázornenie princípu technológie SMART CITY v rámci verejného osvetlenia

V prípade potreby je nutné prehodnotiť už existujúce rozhodnutia a zaujať k nim stanovisko, a to na základe
existujúcej pasportizácie osvetľovacej sústavy, so zakreslením polohy osvetľovacích zariadení a príslušenstva
verejného osvetlenia v digitálnej forme katastrálnej mapy s geografickou polohou svetelných miest, čo je v
súčasnosti na území mesta už vykonané. Na základe tohto dokumentu možno zadefinovať požiadavky Generelu,
ktorý by mal vo veľkej miere tvoriť základ rozvoja verejného osvetlenia v rámci koncepcie inteligentného mesta,
ako aj podklad pre štúdiu realizovateľnosti tejto časti konceptu Smart City.
VII.1.3.3. Predmet vypracovania Generelu
Generel by mal byť vypracovaný podľa týchto bodov a mal by slúžiť k týmto základným cieľom
potencionálnych návrhov modernizácie:
 Verejné osvetlenie (verejné priestranstvá ako aj súkromné pozemky určené pre využívanie verejnosťou,
cesty, námestia, parky, v rámci koncepcie Smart City a pod.)
 Iluminácia historických objektov
 Osvetlenie zábavných miest na verejnom priestranstve/podnikov
o Reklamné zariadenia
o Rušivé osvetlenie spôsobené osvetľovacou sústavou
o Dekoratívne a dizajnové osvetlenie
o Osvetlenie výkladov, Vonkajšie osvetlenie domov v osobnom vlastníctve
o Bezpečnostné osvetlenie
o Osvetlenie pre kamerové monitorovanie
Energetická náročnosť osvetľovacích zariadení ako aj ekonomická návratnosť Časové obdobia harmonogramu
pre splnenie cieľov by mali byť spracované v rámci odbornej komunity, ktorej sa jednotlivé body vypracovania
štúdie týkajú v rámci mestského zastupiteľstva, ale aj externých poradcov, napr. v oblasti dopravy, pamiatkového
úradu a pod.
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VII.1.3.4. Rozsah a koncepcia Generelu mesta
Pre rozsah vypracovania Generelu by mali byť zohľadnené nasledovné aspekty
 pohľad mesta ako ucelený celok - na základe tzv. „zonácie" územného celku v rámci vytýčených oblastí
na základe pasportizácie osvetľovacích telies verejného osvetlenia
 odborná garancia a spôsobilosť spracovateľov ako aj osôb, ktorý sa v rámci procesu vypracovania
Generelu podieľajú
o základy inovačných rozhodnutí
o zosúladenie úloh mesta ako prevádzkovateľa verejného osvetlenia
o zvýšenie bezpečnosti (verejnosť, majetok a doprava), optimalizácia svetelných miest
o zníženie vplyvu rušivého svetla
o ochrana vzhľadu a identity miesta („farebnosť", architektúra)
o zníženie energetických nákladov na verejné osvetlenie
Cieľom je, aby sa presvedčivými argumentmi docielilo to, že potrebné je verejné osvetlenie s vyššou kvalitou,
a je nevyhnutné, aby sa vedeli vhodne naplánovať finančné zdroje, či už vlastné alebo finančné zdroje z budúcich
výziev v rámci štrukturálnych fondov EÚ v čo najväčšej miere z rozpočtu pre oblasť verejného osvetlenia v rámci
koncepcie Smart City.
Koncepcia dokumentu Generelu verejného osvetlenia je postavená na týchto základných aspektoch zohľadňujúc
kvalitu, ale v žiadnom prípade nie na úkor kvantity alebo neplánovaného rozvoja do budúcnosti rozvoja mesta v
rámci koncepcie Smart City.
VII.1.3.4.1.

Aplikovanie ekologických systémov verejného osvetlenia, v nadväznosti na
investície s ekonomickou návratnosťou
Vyčíslenie zníženia spotreby a výdavkov za energie v rámci vypracovania nových návrhov ako súčasti štúdie spolu
s výkazom a výmerom všetkých súčastí navrhovaného stavu s ekonomickou návratnosťou, vyjadrenou
ekonomickým dosahom, ktorý vyplýva zo zníženia energetických nákladov pri výmene neefektívnych svetelných
bodov označených v štúdií. Optimalizácia energetických, prevádzkových a investičných nákladov.
Normatívy pre zonáciu z hľadiska osvetlenia

Zóny osvetlenia
Centrum mesta

Popis a ciele riadenia v jednotlivých zónach, základné
normatívne parametre. Cieľom je zabezpečenie osvetlenia,
farby svetla, rovnomernosti, možnosti riadenia, zatriedenie
komunikácii, ekonomický a energetické zhodnotenia

Mestskými architektmi a pamiatkovým úradom
zadefinovaná centrálna zóna. Zadefinovanie tvaru a dizajnu
svietidiel, vyzdvihnutie zón z hľadiska turizmu, bezpečnosti

(Náhradná) teplota chromatickosti

3000 K pre historické centrum a obytné zóny, 3500 K pre
komunikácie pre motorové vozidlá

Kategorizácia komunikácií z hľadiska osvetlenia
Riadiace systémy verejného osvetlenia (pohyb/čas)

pre triedy M5, M6, C1, P6
max. 5 hodín za dobu dennej prevádzky z celkového
predpokladaného času svietenia 3900 h/rok

Dizajn osvetľovacích zariadení a ich umiestnenie, možnosť
ich výmeny

len v základných parametroch (rovnomernosť, dizajn stĺpov,
dizajn svietidiel

Dizajn osvetľovacích zariadení a ich umiestnenie v prípade
budúcej výstavby danej oblasti

V prípade nových inštalácií je možné umiestňovať len
schválené typy. Je nutné pri nových inštaláciách zohľadniť
výšku, ornamenty, kontúry. Zmena môže byť len v počtoch
svietidiel

Normatívy pre umiestnenie výložníka na stenu

Je možné použiť nástenný výložník len v prípade
odsúhlasenia pamiatkového úradu a mestského architekta
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Normatívy pre farbu chromatickosti

V nadväznosti na danú zónu na predmetný dizajn svietidiel
je nutné uplatniť rovnakú farbu svetla

Normatívy pre rozmiestnenie a umiestnenie a svietidiel

Rozmiestnenie a umiestnenie je možné len na miesta
odsúhlasené pamiatkovým úradom a architektom mesta

Normatívy pre rozptyl svetla

Typy svietidiel a ich príkony je nutné vybrať s takou svetelnotechnickou krivkou, aby osvetľovali aj priľahlé chodníky

Normatívy pre rozptyl svetla

VII.1.3.4.2. Prispôsobenie potrieb osvetlenia k hierarchii mestských častí
Vytvorenie systému zonácie mesta, špecifikácia hierarchie verejného osvetlenia podľa štruktúry a topografickej
mapy mesta. Špecifikácia hierarchie verejného osvetlenia na základe budúcich plánov rozvoja mesta (územný
plán).
VII.1.3.4.3. Zabezpečenie ekologických hľadísk - rušivé svetlo
Vhodným smerovaním svetelného toku za pomoci vhodných osvetľovacích telies v rámci verejného osvetlenia je
možné dosiahnuť optimálne ekologické riešenie z hľadiska rušivého svetla produkovaného osvetľovacou sústavou.
Príklady z hľadiska časového horizontu sú uvedené nižšie.



Horizont najbližších rokov (napr. 10 rokov) od vypracovania štúdie: zníženie úrovne svetelného
znečistenia, spôsobeného osvetľovacími zariadeniami sústavy verejného osvetlenia na územnom celku.
Zlepšenie podmienok pozorovania oblohy pre astronómov.
Horizont nasledujúcich rokov (napr. 20 rokov): redukcia rušivého svetla na minimálnu úroveň

VII.1.3.4.4. Uplatnenie očakávaní z hľadiska panorámy mesta
Normy platné pre verejné osvetlenie. Osvetľovacie zariadenia (svietidlá, stožiare, rozvádzače) komplexné
usporiadanie na základe funkcie a obrazu mesta, výber konkrétnych typov. V prípade mesta Lučenec je plánovaný
VII.1.3.5. Ciele Generelu
V rámci tvorby dokumentu, týkajúceho sa svetelno-technickej štúdie VO samostatného samosprávneho územného
celku, sa vytýčia ciele pre konkrétnu už jestvujúcu osvetľovaciu sústavu. Na základe toho je potom následne možné
realizovať tieto navrhnuté ciele, v súlade so všeobecnými záväznými predpismi, legislatívnymi predpismi ako aj
normatívnymi predpismi.
VII.1.3.5.1. Vylepšenie podmienok dopravy a ochrany majetku
Realizácia na základe návrhu kvalitného verejného osvetlenia slúžiaceho občanom ako aj návštevníkom mesta s
ohľadom na zrakovú pohodu, čo má slúžiť pre zvýšenie bezpečnosti na verejných priestranstvách osvetlených
pomocou verejného osvetlenia
Okrem verejných priestranstiev pre zlepšenie bezpečnosti dopravy v meste by mali byť uvážené svetelné pomery
na priechode pre chodcov na komunikáciách, kde pri návrhu sa musia brať všetky vlastnosti budovania osvetlenia
konkrétneho priechodu. Pri budovaniu osvetlenia na prechodoch je hlavnou myšlienkou, aby vodič
prichádzajúceho automobilu videl chodca na priechode, ktorý sa samozrejme spolieha že je viditeľný. Totiž ak
ho vodič veľmi slabo vidí alebo nevidí takýto priechod sa stáva nebezpečným, pretože chodec sa stáva v dôsledku
nevhodných svetelných pomerov (obr.3.5.1 a obr. 3.5.2) pre vodiča nevidí.

Smart Cities klub, Palisády 1, 811 01 Bratislava, Slovakia
Registrácia: VVS/1-900/90-34852, IČO: 42174775, DIČ : 2022942779
IBAN: SK22 5600 0000 0005 9730 6001
61

Obr. 1 Zle osvetlený chodec

Obr. 2 Neosvetlený chodec

Preto na zvýraznenie postavy chodca prechádzajúcej na priechode je možno použiť dva spôsoby, aby bol viditeľný.
Prvou možnosťou je dosiahnutie negatívneho kontrastu, kedy je chodec videný ako tmavá postava na svetlom
pozadí.
Druhou možnosťou je použitie tzv. pozitívneho kontrastu kedy je chodec videný ako svetlá postava na tmavom
pozadí (obr. 1 a obr. 2).

Obr. 3 Zle osvetlený chodec

Obr. 4 Neosvetlený chodec

V súlade so vzťahom medzi intenzitou osvetlenia a jasom vnímaným vodičom automobilu je nutné, aby sa dodržali
nasledovné hodnoty pre rôzne jasy na komunikáciách s ohľadom na ich triedy osvetlenia, ktorá zohľadňuje nielen
kvantitatívnu úroveň intenzity osvetlenia ale aj jej priestorovú charakteristiku t.j. kde má byť osvetlenie smerované.
Tab.
Ls

Udržiavaná hodnota
Eh
-2
(cd.m )
(lx)

viac ako 1,5
menej ako 50
1,0 až 1,5
30 až 50
0,75 až 1,0
20 až 30
0,5 až 0,75
10 až 20
menej ako 0,75 menej ako 10
kde Ls je priemerná hodnota jasu povrchu vozovky,
Eh je horizontálna intenzita osvetlenia a
Ev je priemerná vertikálna intenzita osvetlenia.

Ev (lx)
minimálna
maximálna
priestor základný
priestor
všetky priestory
doplnkový
osvetlenie sa nepožaduje
75
50
200
50
30
150
30
20
100
15
10
50
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Požiadavky z vyššie uvedenej tabuľky má osvetlenie priechodu pre chodcov spĺňať v jednotlivých priestoroch, ktoré
sú zadefinované pre konkrétny prípad na komunikácií. Pri dlhších priechodoch pre chodcov musia byť pri návrhu
osvetlenia uvážené ďalšie špecifické požiadavky tak, aby boli splnené požiadavky viditeľnosti chodca
prechádzajúceho vozovku v danom mieste.
VII.1.3.5.2. Zatriedenie osvetlenia komunikácií a verejných priestranstiev podľa platných
noriem a predpisov
Zatriedením komunikácií na základe Generelu ako aj zatriedenie ostatných priestranstiev sa zabezpečí okrem
iného:
 adekvátna úroveň osvetlenia, vrátane úrovni osvetlenia pozemných komunikácií a verejných
priestranstiev s intenzívnym výskytom peších chodcov,
 osvetlenie s vhodným podaním farieb osvetľovacích telies
 zabezpečenie osvetlenia územia svetelným tokom vhodným smerovaním z osvetľovacích zariadení
verejného osvetlenia a vhodnou rovnomernosťou
 dostatočný zrakový výkon pre vodičov ako aj účastníkov cestnej premávky
 technologické požiadavky: normatívne požiadavky
 pešie zóny, prechody pre chodcov, cesty: teplé biela farba (spoznávanie tváre)
 úroveň osvetlenia umožňujúca prevádzku kamerových systémov
 vyznačenie zón ciest s najnižšou triedou osvetlenia
 regulovanie maximálnej hodnoty svetelného toku
 riešenie konfliktných oblastí: nebezpečné úseky ciest, zmena osvetlenia v križovatkách, systematické
umiestnenie svietidiel, potreba vizuálnej orientácie kvôli bezpečnosti vodnej premávky na cestách pri
brehoch vodných plôch
 montážna výška svietidiel, svietidlá s asymetrickým rozložením svetla
 regulovanie svetla padajúceho na koryto v prípade mostov, predmostí
 pravidlá umiestnenia zariadení
VII.1.3.5.3 Ekonomické systémy verejného osvetlenia, aplikácie s ekonomickou
návratnosťou
Vhodný návrh novej osvetľovacej sústavy v rámci koncepcie Smart City by mal takisto zohľadňovať
nasledovné aspekty
 nízko nákladové svetelné zdroje na báze najnovších technológií
 používanie svetelných zdrojov a svietidiel s nízkymi prevádzkovými nákladmi
 zabezpečenie ekonomickej návratnosti v danom časovom intervale
 maximalistická verzia návrhu - Návrh podľa normy
 minimálna hodnota prijateľnej energetickej efektívnosti
 maximálna účinnosť osvetlenia (priame osvetlenia: svetlo sa dostáva cielene na plánovanú plochu
osvetlenia)
 nepresvetľovanie miest z pohľadu dopravno-bezpečnostných noriem
 zachovanie zostávajúcich zariadení, vylepšenie ich výkonu

stávajúce svetelné body by mali byť zachované
VII.1.3.5.4. Projekt zohľadňujúci hierarchiu mestskej štruktúry
Projekt novej osvetľovacej sústavy by mal zohľadňovať nasledovné, a to na základe vytvoreného Generelu:



vymedzenie odlišných nárokov svietenia z dôvodu topografických a štrukturálnych odlišností mesta
zabezpečenie osvetlenia mestských križovatiek a miest so zhromažďovaním osôb (napr. námestia)
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zabezpečenie osvetlenia okrajových častí miest, mimo centier a taktiež unikátnych vonkajších galérii.
limitujúce faktory osvetlenia pre dekoratívne a dizajnové osvetlenie (napr. okolie pamiatok).
všetky legislatívne ako aj normatívne pravidlá je potrebné vymedziť podľa zón na základe územného
rozhodnutia
podľa typu a intenzity dopravy v rámci samosprávy je potrebné zaradiť komunikačnú sieť do svetelnotechnických kategórií
používanie historických osvetľovacích telies je odporúčané len na historicky chránených miestach
v prípade križovatiek a významných miest mesta je nutné zachovať unikátny výzor, resp. jedinečný
návrh (zachovanie historického vzhľadu mesta)

Uplatnenie očakávaní z hľadiska panorámy mesta









náhradná teplota chromatickosti svetelných zdrojov
zabezpečenie osvetlenia hlavných cestných ťahov
vymedzenie všeobecných nárokov vo vzťahu s estetickými požiadavkami
design svietidiel, technické vyhotovenie
dekoratívne osvetlenie
limity pre náhradnú teplotu chromatickosti použitých svietidiel, ustanovenie maximálnych hodnôt podľa
vytvorenej koncepcie zonácie mesta
topológia osvetľovacej sústavy (jednostranná, obojstranná, striedavá, centralizovaná na vozovke, zvisle
centralizované na vozovke)
špecifikácia typov svietidiel podľa zón (typové schémy, graficky znázornené)

Z hľadiska návrhu je nutné dodržať zjednodušené čisté línie, z dôvodu optimálneho integrovania do viacerých
prostredí a voľba typu vyplýva z funkcie verejného osvetlenia. Ako prvé je treba mať na zreteli svetelný výkon
svetelného zdroja. V oblastiach s rovnakou štruktúrou je potrebné použiť typovo zhodné svietidlá
 umiestnené do priamej blízkosti pamiatkovej zóny alebo na budovu namontovaný výložník: je nutné
estetické zladenie (buď zo štýlom budovy, alebo so súčasným typom svietidla)
 mestské podskupiny: typ je doladený k unikátnosti miesta, aby posilnilo identitu danej časti.
 nie je možné inštalovať napájaciu sieť s vedením vo vzduchu, len v nutných a inak neriešiteľných situácií
 minimalizovanie počtu stĺpov, racionálne využitie už existujúcich stĺpov
 je potrebné vynaloženie snahy pre unifikáciu typov svietidiel pre rôzne výšky, aby vedeli osvetliť rôzne
dopravné situácie
 dekoratívne osvetlenie musí harmonizovať s architektonickým štýlom osvetleného objektu, vyzdvihujúc
či posilňujúc isté detaily celku. Rušivé a menej účinné technológie sa obmedzia pri kvalitnom
dekoratívnom osvetlení (pamiatkový ústav). Náhradná teplota chromatickosti: nemôže prekročiť
maximálne hodnoty pre osvetlenie danej zóny. Aplikovanie farieb
 dekoratívne osvetlenie mostov
 statické/dynamické dekoratívne osvetlenie /iluminácia objektu)
 potvrdenie o ochrane charakteru a vzhľadu musí mať súlad s nočnou panoramatickou snímkou,
sledovať na základe daných kontrolných bodov.
 na jednom území istého celku a pri viacerých zariadeniach podľa fotodokumentácie, a so súhlasom
hlavného architekta samosprávy je potrebné vybrať vhodné osvetľovacie telesá. Potvrdenie o súlade:
vizualizácia cesty, alebo územný plán verejného priestranstva (vývoj budúceho vzhľadu mesta - mestský
architekt)
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VII.1.3.5.5. Zabezpečenie ekologických hľadísk
Z hľadiska ekologickej stránky návrhu musí byť v rámci tvorby Generelu rešpektované nasledovné
 zníženie rušivého svetla
 zníženie emisií CO2 do ovzdušia znížením energetickej náročnosti verejného osvetlenia
 zníženie spotreby elektrickej energie osvetľovacej sústavy ako celku
 recyklovanie, manažovanie kovového a elektrického odpadu
 zabezpečenie harmónie medzi stromovou výsadbou a zelenými plochami
VII.1.3.5.6. Implementácia koncepcie Smart City v rámci infraštruktúry verejného
osvetlenia
Z hľadiska začlenenia do infraštruktúry koncepcie Smart City by mal Generel zohľadňovať nasledovné aspekty
 zvýšená zraková pohoda a bezpečnosť pre všetkých
 parkovacia politika mesta
 uchovávanie architektonického dedičstva
 zabezpečenie sociálnej interakcie pre potreby obyvateľov mesta
 dopravný informačný systém s detekciou osôb a účastníkov cestnej premávky
 odpadové hospodárstvo, monitorovanie energetickej spotreby mesta a pod.
 možnosť zapojenia svietidiel verejného osvetlenia za pomoci komunikačných technológií v rámci tzv.
„internetu vecí" prostredníctvom napr. existujúcej alebo plánovanej optickej siete, IOT systém prenosu
dát popr. Iných dostupných technológií
V rámci procesu tvorby Generelu mesta by mali byť dodržané všetky vyššie uvedené body, ktoré by mali byť
spracované v rámci plánu, podporeného skupinou odborníkov z každej oblasti, ktorej sa modernizácia alebo rozvoj
verejného osvetlenia v rámci stanovených cieľov a nových návrhov bude týkať. To by malo byť urobené
zostavením odbornej komisie zo strany kompetentných zložiek mesta. Ďalej spracovateľom svetelno-technickej
štúdie by mala byť osoba znalá problematiky verejného osvetlenia, podporená touto odbornou komisiou.

VIII.

Návrh zamerania mesta Lučenec a návrh ďalšieho postupu pre
vytvorenie jeho stratégie v rámci programu Smart City

Inteligentné mesto sa opiera o synergie prameniace z nasadenia technológií či konceptov, ktoré sa vzájomne
dopĺňajú, riešenie pokrývajúce niekoľko výziev mesta, prinášajúce úspory z rozsahu a generujúce plošné otvorené
dáta pre koncepčné plánovanie a rozhodovanie.
Všeobecná časť záverov auditu uvádza opis koncepčných prvkov, ktoré budú adaptované v štúdii uskutočniteľnosti
na podmienky mesta Lučenec. Každý koncepčný prvok je doplnený stručným komentárom s ohľadom na mesto
Lučenec. V záverečnom návrhu, zohľadňujúcom vyššie nájdené východiská, je uvedený zásobník projektov,
vedúcich k dosiahnutiu navrhnutých cieľov. Predmetom štúdie uskutočniteľnosti tak bude rozpracovanie uvedených
konceptov prepájajúcich primárne dopravu a životné prostredie s oblasťou život v meste a ľudia
Inteligentné mesto (smart city) je jedným z konceptov uplatnenia princípov udržateľného rozvoja do organizácie
mesta, ktorý sa opiera o využitie moderných technológií s cieľom zlepšiť kvalitu života a zefektívniť správu veci
verejných. Najširšie uplatnenie nachádza tento koncept v oblasti energetiky, dopravy, odpadového hospodárstva,
e-governmentu, atď., ktoré sa dajú efektívnejšie riešiť nasadením vhodných informačných a komunikačných
technológií. Zjednodušene je možné povedať, že inteligentné mesto je také mesto, kde moderné technológie
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šetria ľuďom čas a peniaze a znižujú dopady na životné prostredie prostredníctvom aplikácií ICT
technológií, inovatívnymi postupmi a podporou partnerov.
Udržateľnosť životného prostredia v meste spočíva v:
 Rozvážnom územnom plánovaní
 Ochrane životného prostredia a kontrole znečistenia;
 Inteligentnej energii, vrátane obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti
 Udržateľných budovách
 Recyklácii odpadov
 Rozumného využívania vody
 Príťažlivosti prírodných podmienok
Účinná implementácia inteligentných miest si vyžaduje integrovaný a interdisciplinárny prístup k trvalo
udržateľnému rozvoju. S cieľom zabezpečiť nízko-uhlíkovú a nízku ekologickú stopu s infraštruktúrou navrhnutou
tak, aby sa prispôsobila súčasným a budúcim dopadom zmeny klímy, musia sa zvážiť nasledujúce skutočnosti už
v projektovej a plánovacej fáze projektu:
 Využitie územia
 Zelené budovy a zachovanie energie
 Účinne využívanie vody, opätovné použitie a recyklácia
 Odpadové hospodárstvo
 Udržateľná doprava
 Zelené plochy a biodiverzita
 Zníženie rizika katastrof
 Komunita občanov mesta
V súvislosti s vyššie uvedeným môžu byť strednodobé strategické priority v oblasti budovania inteligentného
mesta zamerané na dosiahnutie úspor v týchto oblastiach:
1. Zníženie nákladov na spotrebu energie a údržbu budov a celkovej infraštruktúry v meste
2. Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na energetickom mixe
3. Efektívnejšie nakladanie s energiami a zníženie konečnej spotreby energie
Očakávané dlhodobé prínosy:
 Úspornejšie a efektívnejšie obehové hospodárstvo a opakované využitie materiálov a odpadov
 Šetrnejšie a zodpovednejšie chovanie obyvateľov k životnému prostrediu
 Zníženie emisií škodlivých látok z dopravy do ovzdušia

VIII.1 Strategické zámery – príklady opatrení
VIII.1.1 Strategický zámer 1 - Zníženie energetickej náročnosti
Cieľ: Znížiť náklady na spotrebu energií a údržbu budov a infraštruktúry v meste.
Príklady opatrení:
 Inteligentné verejné osvetlenie - riadenie osvetlenia v meste tak, aby bola zachovaná dostatočná
rovnomernosť a intenzita verejného osvetlenia v súlade so všetkými normatívnymi a legislatívnymi
predpismi a súčasne znížené náklady na prevádzku osvetľovacej sústavy. Vybavenie svetiel snímačmi
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pre detekciu pohybu a monitoring zvýšenej aktivity a pohybu s využitím napr. pre prevenciu kriminality. Vo
vybraných časoch ako aj vo vybraných územiach na základe podrobnejšej štúdie znížiť intenzitu
osvetlenia, pri zaznamenaní pohybu osôb, automobilov zaručiť prevádzku pri 100% výkone, za pomoci
vhodných riadiacich profilov verejného osvetlenia. Automatické hlásenie porúch v infraštruktúre. Možnosť
využitia infraštruktúry verejného osvetlenia i ako hotspotu pre Wi-Fi siete, hlásič pre privolanie pomoci, či
využití kamerových systémov, resp. získavania niektorých dopravných informácií, IOT systém prenosu
dát, 5G - budúcnosť pre mobilných operátorov a iné technologické možnosti a tým zapojenie verejného
osvetlenia do tzv. „internetu vecí" v rámci koncepcie Smart City. Na základe dostupných informácií po
vybudovaní komunikačnej siete telekomunikačným prevádzkovateľom s optickým vedením aktívne
pripojenie sústavy verejného osvetlenia do koncepcie „internet vecí" na uzlový bod a využitie ako
obojsmerná komunikácia medzi osvetľovacími zariadeniami pre efektívne riadenie verejného osvetlenia,
monitorovania spotreby elektrickej energie, parkovania v meste a pod., čo značne podporí zámer
implementácie koncepcie Smart City v meste.

Inteligentné budovy a informačný model budovy (BIM - Building Information Management) zavádzanie štandardov a technológií pri výstavbe a modernizácii budov, ktoré vedie k zaisteniu
optimálneho vnútorného prostredia pre komfort osôb, ktoré sa v nich nachádzajú, a to prostredníctvom
prispôsobenej stavebnej konštrukcie, techniky prostredia, riadiacich systémov, služieb a managementu.
Cieľom implementácie nových technológií sú ekonomické i ekologické prínosy, ktoré sa dosahujú vďaka
uspokojovaniu potrieb ľudí pohybujúcich sa v chytrých budovách s cieľom zvýšiť ich pohodlie, spríjemniť
im strávené chvíle v nich, zaručiť čo najväčšiu bezpečnosť a súčasne znížiť náklady na prevádzku.
Rozšírenie stavieb objektov s integrovaným managementom, t. j. so zjednoteným systémami riadenia,
zabezpečením a správou budovy, vrátane ovládacích prvkov (ako napríklad po odhlásení sa z počítača a
opustení kancelárie sa vypnú všetky zásuvky a zníži sa tak spotreba energie), centrálneho riadenia z
hlavného počítača, využívania prebytkov z veľkých tepelných zdrojov (priemysel, elektrárne pre opätovné
využitie odpadného tepla, napr. vykurovanie chodníkov v zime), vykurovanie a centrálny monitoring teplôt,
členenie severnej a južnej strany budov, a podpora systémov určujúcich vyťaženosť jednotlivých
pracovníkov. Znižovanie spotreby energie verejných budov, organizovanie energetických auditov pre
vybrané budovy, vykonanie technických štúdií pre solárne elektrárne, rekonštrukcie budov, osvetlenie v
interiéri a verejné osvetlenie
VIII.1.2 Strategický zámer 2 - Udržateľnosť a obnoviteľné zdroje
Cieľ: Zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe.
Príklady opatrení:
 Podpora využívania dažďovej vody a odpadových vôd - podpora projektov na monitoring a využívanie
dažďovej vody. Zachytávanie zrážkovej vody sa môže realizovať v prírodných alebo umelých jazerách /
mokradiach / nádržiach / rybníkoch. Systémy na zachytávanie dažďovej vody zo striech ako aj pri ich
odtoku z lokality môžu byť integrované do projektovania budov. Zachytená dažďová voda sa môže použiť
na splachovanie toaliet, umývanie áut, zavlažovanie záhrad a umývanie povrchov. V budovách je možné
zachytávať a recyklovať vodu z kúpeľní, sprchy, práčky a umývadiel. Prečistená voda sa môže opätovne
použiť na nepotravinové účely, ako je splachovanie toaliet alebo záhradné zavlažovanie. Podpora
opatrení na úsporu vody / retencie (napríklad vodné fontány).
 Plánovanie zelene - začlenenie zelene ako nevyhnutného doplnku verejného priestoru v mestách i mimo
nich. Podpora chytrého plánovania výsadby a umiestnenie zelene za účelom regulácie hluku, zvýšenie
kvality ovzdušia, zatraktívnenie lokalít a zlepšenie klimatických vlastností daných oblastí - t. j. v lete
chládok, odvodnenie vybraných lokalít, alebo naopak udržanie vody v mestskej krajine. Revitalizácia
verejných priestorov a vnútro blokov - opatrenia na zlepšenie mestského prostredia, oživenie mesta a
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znižovanie znečistenia ovzdušia a opatrenia na zníženie hluku. Revitalizácia vnútorných blokov bytov a
verejných priestorov - prvky malej infraštruktúry, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, multifunkčné
zóny.
Inštalácia FTV panelov na strechy budov v správe mesta a jeho príspevkových organizácií a obchodných
organizácii.
Meranie kvality ovzdušia - aplikácie a vývoj nových metód merania kvality ovzdušia.
Podpora podnikania a inovácií - podpora výskumu, vývoja a inovácií pre hľadanie riešenia problémov v
oblasti životného prostredia nástrojmi ako sú napr. vhodné laboratória, testovacie prostredie, networking
a pod.
Osvetľovacia sústava napájaná z obnoviteľných zdrojov - zváženie na základe komplexnej analýzy
inštalácie svietidiel napájaných z obnoviteľných zdrojov pomocou solárnych panelov tam, kde je to
relevantné s ohľadom na všetky aspekty, ktoré by mala osvetľovacia sústava spĺňať, či už z hľadiska
legislatívneho, normatívneho alebo estetického.

VIII.1.3 Strategický zámer 3 - Efektívnejšie nakladanie s energiami a zníženie konečnej spotreby energie
Riadenie a stmievanie verejného osvetlenia môže byť omnoho sofistikovanejšie, a tým zaručiť ešte vyššiu úsporu
elektrickej energie. Stmievanie by sa mohlo znížiť na ešte nižšiu úroveň za predpokladu, že sa nikto na komunikácii
nenachádza a pri detekovaní pohybu napr. PIR snímačmi by sa úroveň osvetlenia zvýšila.
Na takéto riadenie sú najvhodnejšie LED svetelné zdroje, ktoré sú schopné reagovať na požiadavku okamžite a
bez nejakých negatívnych vplyvov na LED zdroje. Potenciál energetickej úspory na základe obhliadky verejného
osvetlenia v meste Lučenec sa odhaduje na cca. 220 kW, čomu zodpovedá úspora elektrickej energie 880000
kWh/rok. Tým pri tejto úspore z ekologického hľadiska klesnú emisie CO2 do ovzdušia o 595,8 t/rok bez uváženia
riadiaceho profilu osvetľovacej sústavy a inteligentného riadenia z hľadiska prítomnosti osôb alebo automobilov na
jednotlivých komunikáciách v meste. Reálna cena spotrebovanej elektrickej energie sa môže odlišovať od
modelovej ceny v závislosti od aktuálnych tarifných poplatkov. Úspora je vypočítaná bez regulácie osvetlenia. Pri
použití autonómnej regulácie a následne vybraného spínacieho profilu regulácie je možné dosiahnuť ďalšiu úsporu
spotrebovanej elektrickej energie.
Do budúcnosti pre dodržanie efektívnosti nakladania a zníženia konečnej spotreby verejného osvetlenia je nutné
dodržať inštaláciu inovatívnych zdrojov, akými sú v súčasnosti LED alebo svietidlá so svetelnými zdrojmi s vhodným
spektrálnym zložením, pretože najnovšími vedeckými poznatkami v oblasti svetelnej techniky prestanú byť tradičné
svetelné zdroje, ako napr. vysokotlakové sodíkové výbojky, efektívne, či už z hľadiska nutnosti inštalácie vyšších
príkonov alebo z hľadiska spotreby elektrickej energie, ale taktiež aj vizuálnych podmienok v motorizovanej,
cyklistickej alebo pešej doprave.
VIII.1.4 Strategický zámer 4 – Zvýšenie bezpečnosti verejných priestoroch, komunikáciách a parkoch

Strategickým cieľom č. 4 pomocou Smart cities opatrení by mal byť




Plošný monitoring kvality ovzdušia a kvality podzemných vôd vrátane kvality úžitkových vôd
Plošný monitoring zrážok, a výšky hladín v referenčných miestach smerom k vodnej priehrade Šírava
Zavedenie plošného adresného vyrozumenia obyvateľstva napojeného na systémy SEHIS a POVAPSIS
v gescii MINV a Obvodných úradov vyrozumením pomocou SMS a verejného rozhlasu zálohovaného
minimálne 3 dni pri výpadku elektrickej energie.
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Riešenie ulíc formou ulice pre ľudí (people friendly streets) - formou malých a nadčasových zásahov
môže byť rovnako efektívne pri riešení otázky klimatických zmien ako niektoré z futuristických návrhov,
na ktoré mesto nebude mať ešte dlhý čas zdroje.
Postupne sa zamerať v rámci centra a neskôr širšieho centra na realizáciu uprednostňovania pešej
dopravy a cyklo dopravy. Mestské centrum nie je veľké, je ľahko dosiahnuteľné vlastným bicyklom,
prípadne bike sharingom.
Uchrániť centrálny mestský priestor pred prílišným záberom parkoviskami na povrchu. Tie nič neriešia.
Do budúcnosti uvažovať s podzemným parkovaním áut a bicyklov, spojiť centrálnu pešiu zónu
s mestským parkom zrušením deliacej cesty.
Postupne spojiť centrálnu mestskú časť s okrajovými časťami mesta cyklotrasami, pričom v okolí škôl
vytvoriť kľudové zóny. Zabezpečiť bezpečnú cestu školákov do školy a zo školy osobitným projektom.

Veľmi dobre zvažovať podporu rozvoja elektro mobility – ak- tak paralelne s obmedzovaním
osobnej dopravy v centre. Zamerať sa na ekologickú MHD. Presun elektrických vozidiel nebude
robiť ulice bezpečnejšími pre ľudí, ktorí sa rozhodnú prechádzať mestami pešo alebo na bicykli,
je treba vytvoriť príležitosť na prepojenie bezpečných, multimodálnych ulíc – riešiť ich formou
people friendly – bezpečné a so zeleňou a s podporou opatrení na zmiernenie následkov zmeny
klímy.
Mimoriadne sa zamerať na zvýšenie bezpečnosti detí na verejných a poloverejných priestoroch
– najmä v materských školách, areáloch základných škôl, detských ihriskách a športoviskách –
a to projektovaním a dodávaním bezpečných herných prvkov ako aj bezpečných povrchov na
eliminovanie najmä fatálnych úrazov detí. Zamerať sa nielen na osvetu detí, ale aj učiteľov
a rodičov. Rodičov viac zapájať do mimoškolských aktivít detí.
Rozvíjať deti prostredníctvom hry – a to už v predškolskom veku – u detí prostredníctvom hry
vytvárať pozitívny vzťah ku športu a pohybu. Najlepším kamarátom pre dieťa sa má stať
spolužiak a nie mobil, alebo počítač. Vytvoriť na školách a v rámci mimoškolskej činnosti
podmienky pre kolektívny život detí, učiť deti aj pedagógov predchádzať konfliktom v detských
kolektívoch.
Na mnohé z týchto aktivít nie sú potrebné rozsiahle inovácie, stačí politická vôľa
Vybudovanie tzv. bezpečných priechodov pre chodcov so špecifickým zvýraznením priestoru
priechodu cez deň a v noci, s monitoringom úsekovej rýchlosti v úsekoch pred priechodom pre chodcov
v smere jazdy vozidla s možnosťou zdokumentovania priestupku a priestupcu. Priechody monitorované
kamerovým systémom, napojeným na mestskú políciu s automatickou detekciu chodcov a väzbou na
riadenie križovatky riadených križovatiek s preferenciou cyklistov a chodcov.
Použitie retroreflexných materiálov na báze plastov vo vodorovnom značení, a to hlavne krajne vodiace
čiary pre budúce zavedenie autonómneho riadenia vozidiel a v súčasnosti uľahčenie detekcie jazdných
pruhov pre vozidlá vybavené navádzaním v jazdných pruhoch.
Výmenu všetkých svietidiel za LED s autonómnym riadením intenzity svietenia od času, vzruchu
v okolí a profilu stmievania tak, aby svietili len v tom mieste nominálnym svetelným tokom, ako si to
vyžaduje situácia v lokálnom mieste. Takáto osvetľovacia sústava sa stane z hľadiska prevencie voči
kriminalite najúčelnejším nástrojom, nakoľko v mieste pohybu osôb bude nadpriemerná intenzita
osvetlenia, a tým pádom bude toto miesto aj stredobodom pozornosti. Toto je najúčelnejšie riešenie
v nočných hodinách s minimálnym pohybom osôb.
Dobudovanie sústavy verejného osvetlenia na všetkých lokalitách a komunikáciách, kde si to zmena
dopravnej situácie topológie komunikácii a intenzita využitia vyžaduje
Dobudovanie adekvátnej osvetľovacej sústavy na miestach, ktoré sú predmetom sťažnosti na
nedodatočnú kvalitu verejného osvetlenia
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IX.

Po výmene svietidiel za IOT svietidlá a uvedenie sústavy VO pod napätie 24hod/deň bude jednoduchšie
inštalovať na rôznych miestach na stožiare verejného osvetlenia kamery. Ich miesta by mali byť vybraté
hlavne podľa pripomienok občanov a početnosti prípadov ohrozenia bezpečnosti.

Návrh etapizácie postupu riešenia projektu Smart City






Jednou z najľahšie využiteľných infraštruktúr mesta pre inštaláciu nových smart
technológií ako celkovej kvality služieb mesta občanom je infraštruktúra verejného
osvetlenia. Verejné osvetlenie je najhustejšia sieť verejnej infraštruktúry, ktorej
majiteľom je mesto alebo mestská spoločnosť. Mesto preto má možnosť prostredníctvom
tejto infraštruktúry zabezpečiť služby, ktoré zvýšia kvalitu života či už formou vyššej
bezpečnosti, prevencie, včasného varovania pred nebezpečenstvom alebo podporou
informačných tokov pre lepší manažment a zdieľanie informácií z oblasti osvetlenia,
dopravy, odpadov, služieb, reklamy trávenia voľného času a vzdelávania s cieľom
ľahšieho a zdravšieho života ľudí.
Čiže zhodnotenie stavu základnej infraštruktúry verejného osvetlenia a miestneho
rozhlasu na mestách s cieľom možnej využiteľnosti existujúcej infraštruktúry pre
zavedenie smart city služieb sa dá uskutočniť v nasledovných vrstvách:
o Verejné osvetlenie
o Verejný rozhlas
o Kamerový monitoring verejných priestorov a vnútro blokových priestorov
o Zdieľaný verejný internet
o Zber dát z odpadového hospodárstva
o Monitoring vstupu a výstupu motorových vozidiel
o Elektromobilita
Nutné je spracovanie štúdie, ktorá analyzuje a kvantifikuje sústavu verejného osvetlenia,
jeho technický a morálny stav s cieľom možného zavedenia Smart Služieb na existujúcej
infraštruktúre v horizonte nasledujúcich štyroch rokov, čiže do roku 2023. Prioritným
cieľom je identifikovať nutné opatrenia a náklady na ich realizáciu, aby bolo možné
uvoľniť infraštruktúru podperných bodov verejného osvetlenia, verejnej siete a NN
rozvodov k zavádzaniu informačných technológii, pomocou ktorých bude riadený dátový,
energetický a finančný tok služieb inteligentného mesta.
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X.

Úvod štúdie uskutočniteľnosti zavádzania smart cities služieb na infraštruktúre
mesta






X.1.1

Pre analýzu stavu sústavy VO sme vychádzali z pasportu sústavy verejného osvetlenia,
z miestnych obhliadok a meraní stavu stožiarov, kvality osvetlenia a posudzovaní
topológie rozvodnej siete a podperných bodov.
Pre vypracovanie návrhov sme vychádzali predovšetkým zo záverov strategického
dokumentu Programu rozvoja na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040,
z aktuálneho stavu poznania základných smart city služieb vo svete, prípadne zo štúdie
zavadzania elektromobility v SR a ďalších programových dokumentov. Štúdia
jespracovaná po formálnej stránke s dôrazom ja jednoznačnosť a jednoduchosť, tak aby
mohla byť ako celok súčasťou rozhodovacieho procesu.
Infraštruktúra verejného osvetlenia je dostatočne hustá sieť lokálnych bodov – stožiarov
(nosičov) a líniových vedení. Infraštruktúra verejného osvetlenia a je fyzickou platformou
pri komplexnom vytváraní a zabezpečovaní služieb obyvateľom, ktoré vedu k zvýšeniu
kvality života, bezpečnosti a zdravia obyvateľov.
Už dnes topológia stožiarov verejného osvetlenia vytvára dostatočnú sieť bodov, kde je
možné inštalovať zariadenia na zber relevantných dát - snímače, senzory, kamery,
meteo stanice aj aktívne výstupné zariadenia ako sú svietidlá, dátové, rádiové, prípojné
a vizuálne zariadenia – informačné panely. Infraštruktúra podzemného a nadzemného
vedenia je vhodná predovšetkým pre sprístupnenie elektromobility aj pre obyvateľov
mesta, kde doteraz takáto možnosť bola technicky, bezpečnostne a vecne obmedzená.
Kľúčovým krokom je zabezpečenie dátovej siete medzi zariadeniami infraštruktúry, ktoré
následne sprostredkúvajú dáta používateľom infraštruktúry. V úvodnej časti sa venujeme
všeobecnému popisu technológii, ktorých technické požiadavky na inštaláciu
a prevádzku následne porovnávame so stavom a topológiou infraštruktúry verejného
osvetlenia v Lučenci

Verejné osvetlenie







V podmienkach mesta je cieľom modernizácia verejného osvetlenia s inteligentným
monitoringom a riadením svietidiel (cca 2800 svetelných bodov), moderný svetelný
označníkový systém mesta s hlavným cieľom vybudovať moderné osvetlenie zamerané
na nové technológie znižujúce prevádzkové náklady, tepelné emisie a straty.
Účelom osvetlenia miestnych komunikácií (v zmysle STN 73 6110), ako aj ostatných
miest (lávky pre chodcov a cyklistov, podchody, schody, pešie zóny a pod.) je zabezpečiť
dobrú viditeľnosť a zrakovú pohodu všetkým užívateľom, a tým prispieť k zvýšeniu
bezpečnosti cestnej a pešej premávky
Účelom sústavy verejného osvetlenia je ale aj zdieľanie infraštruktúry pasívnej časti
sústavy – káblového vedenia NN rozvodnej siete a podperných bodov pre koncove
zariadenia, ktoré je nutné prevádzkovať pod napätím a 230V/50 Hz.

Všeobecné požiadavky kladené na verejné osvetlenie miest a obcí môžeme rozdeliť na:



Sociálne: uplatňujú sa na všetkých verejne prístupných miestach. Verejné osvetlenie
musí zabezpečiť bezpečnú orientáciu sa obyvateľov na komunikáciách počas cesty zo
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zamestnania, deti zo škôl a pod. V jesenných a zimných mesiacoch musí umožniť
nerušenú prevádzku mestských aglomerácií, t.j. nákupy, prechádzku, kultúrny život a
pod.
Bezpečnostné: požiadavky sa uplatňujú hlavne na komunikáciách slúžiacich
automobilovej doprave. Osvetlenie komunikácií musí všetkým účastníkom cestnej
premávky zabezpečiť včas a spoľahlivo spozorovať dopravnú prekážku na jazdnom
pásme.
Psychologické: Dobré osvetlenie miestnych komunikácii a ostatných mestských plôch
zvyšuje zrakovú pohodu, spríjemňuje daný priestor, vytvára pocit bezpečia a celkovo
pôsobí ukujňujúco na ich užívateľov. V podstatnej miere prispieva k zníženiu pouličnej
kriminality, vandalizmu, násilníctva, krádeží a pod.
Systémové: Zabezpečenie udržateľných systémových funkcii napíjania elektrickou
energiou prenos a zber dát z koncových zariadení
V súčasnosti platí pre navrhovanie, údržbu, prevádzku a kontrolu verejného osvetlenia
súbor noriem TNI CEN/TR 13 201-1 (platná od 1.4.2015) a STN EN 13 201 2-4 platných
od 1.1.2005. Návrhy osvetľovacích sústavy musia okrem technických parametrov spĺňať
taktiež požiadavky estetické. V tejto oblasti dochádza k chybám pri návrhu osvetľovacej
sústavy. Výber nevhodných svietidiel a zdrojov musí byť s ohľadom na architektonické
požiadavky.

Návrh obnovy sústavy VO



V rámci návrhu obnovy VO je potrebné zrealizovať také kroky, ktoré zaručujú vysokú
efektivitu pri každom riešení s dôrazom na najrýchlejšiu návratnosť investícií do
minimalizácie investičného dlhu na zariadení VO jeho rozšírenie z územného hľadiska
a aj z hľadiska poskytovania služieb. . Žiaľ návratnosť investície do obnovy sústavy VO
nemôžme kalkulovať z prevádzkových úspor sústavy VO, ktorá je vo finančnom
vyjadrení veľmi nízka a návratnosť takejto investície je ďaleko za hranicou technickej
životnosti sústavy VO. Aj napriek tomu, ak inštaláciou moderných LED technológii
s riadením podľa počasia, vzruchu na komunikácii dosiahneme úsporu nákladov na
energie 56%,
 Efektívna náprava súčasného nevyhovujúceho technického stavu pre potreby
v budúcnosti je uskutočniteľná len za podmienok vyšších globálnych investícií a
správnych koncepčných krokoch rekonštrukcie a prípravy základnej infraštruktúry
v dvoch časových etapách.
1. V krátkodobom horizonte do roku 2020 – opatreniami ako modernizácia,
rekonštrukcia a nová výstavba – výmenou svietidiel v celkovom počte 2900ks,
výmenou 500 ks stožiarov + 400 ks modulárnych stožiarov + 300 ks nových
svetelných miest tam, kde je súčasná topológia VO nedostatočná resp. tam, kde
verejné osvetlenie dnes vôbec nie je.
2. V strednodobom horizonte od roku 2020 do roku 2023 – rekonštrukciou zvyšných
zariadení sústavy vo ktorých vek a stav si to bude vyžadovať a do vymeniť a novo
vybudovať celkovo za obdobie do roku 2025 400 ks svetelných miest.
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3. Hlavnými prioritami je dosiahnutie takej sústavy verejného osvetlenia, ktorej
technický stav bude plne zodpovedať všetkým prevádzkovým normám
a požiadavkám do roku 2030.
 Túto situáciu je možné vytvoriť modernizáciou a rekonštrukciou technických
zariadení, ktoré budú spĺňať náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celého
zariadenia. Ich energetická náročnosť musí byť minimalizovaná v čo najširšom
možnom rozsahu s ohľadom na platné normy STN EN 13-201 č. 1-5
s nadväznosťou na STN 73 6110 a musí byť jedným z hlavných prvkov
dlhodobej finančnej návratnosti.
Rekonštrukcia a modernizácia sústavy VO mesta s cieľom zavádzania infraštruktúry pre smart city služby by
nemala byť v časovom rozsahu dlhšia ako 4 roky. Len za tejto podmienky je možné dosiahnuť správnu a maximálnu
efektivitu vynaložených finančných prostriedkov a skorú pripravenosť na 2. etapu zavádzania smart city služieb
plošne a koncepčne.
Druhá etapa bude logickým pokračovaním prvej etapy zavádzania smart city služieb a jej ťažisko nebude už v
budovaní základnej – pasívnej infraštruktúry v meste, ale v následných službách na už vybudovanej infraštruktúre.
Táto etapa poskytne možnosť vhodným ekonomickým modelom zabezpečiť podstatne skoršie splatenie investície
do sanácie investičného dlhu zariadenia verejného osvetlenia a jeho rozvoja ako pred koncom jeho životnosti.
Návrh zavádzania infraštruktúry pre smart city služby mesta je rozdelený do troch
základných skupín:
A) Modernizácia –predstavuje v zrýchlenom projektovom a administratívnom konaní výmenu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

svietidiel
výmenu a opravu elektro výzbroje stožiarov
náter stožiarov a výložníkov
odstránenie káblových porúch
generálna oprava RVO, výmena technicky a bezpečnostne nezodpovedajúcich RVO
inštalácia systému riadenia v RVO, smart metering, dispečing

B) Rekonštrukcia –predstavuje predovšetkým projektovo navrhnutú kompletnú výmenu starých
zariadení (stožiarov, káblového vedenia, rozvádzačov) s pôvodným umiestnením osvetľovacích bodov –
stožiarov výložníkov a svietidiel. Pojem rekonštrukcia zahŕňa kompletnú výmenu alebo novú inštaláciu
všetkých nasledovných prvkov osvetľovacej sústavy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

primárnych vedení
dátovú optickú sieť
prípojky nízkeho napätia pre kamery, senzory, informačné panely, stojiská odpadov
rozvádzačov, routrov
výmena stožiarov
výložníkov
nosných konzol
svietidiel
riadenia sústavy
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C) Nová výstavba – predstavuje nové vybudovanie svetelných miest, kde doposiaľ nebola sústava VO. Proces
novej výstavby musí byť projekčne navrhnutý s dorazom na účelnosť využitia infraštruktúry. Nová výstavba
bude riešená súbežne s rekonštrukciu verejného osvetlenia . Do roku 2023 bude treba doplniť v sústave VO
približne 300 ks svetelných miest, aby sa dosiahli potrebné výsledky za podmienok súčasných ekonomických
parametrov, s dôrazom na efektivitu a kvalitu osvetlenia, a tým aj zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky,
bezpečnosti občanov a ich majetku.
X.1.2

Verejný rozhlas

X.1.3

Kamerový monitoring verejných priestorov a vnútro blokových priestorov

X.1.4

Integrovanie jednoduchého a rýchleho prenosu zvukových informácií na princípe stáleho
vysielania jedinečného šíriaceho sa digitálneho kódu s funkcionalitou umožňujúcou
hlásenie, čím zabezpečí naviazanie kontaktu so všetkými občanmi v mimoriadnych
situáciách. Systém majú predpoklad rozšíriteľnosti a umožňovať zrozumiteľne a
operatívne informovať a varovať obyvateľstvo v ktoromkoľvek čase aj v prípade výpadku
napájania elektrickej energie z rozvodnej siete.



Zdieľaný verejný internet





X.1.5

Sieť bezpečnostného kamerového systému navrhovaný stav - celkový počet
navrhovaných monitorovacích bezpečnostných kamier je 71ks. Topológia
bezpečnostných kamier je navrhovaná najmä s ohľadom na ochranu súkromného
a mestského majetku, ako aj bezpečnosti občanov.
Zavedenie verejného zdieľaného internetu odporúčame predovšetkým v miestach
zhromažďovania verejnosti. Stožiar verejného osvetlenia môže slúžiť ako „WiFi
HotSpot“, avšak plošné zavedenie verejného internetu prostredníctvom infraštruktúry
verejného osvetlenia neodporúčame.
Pri zavádzaní verejného internetu je potrebné v rámci možností zabrániť presahom WiFi
signálu do interiéru bytoviek. Verejný internet preto navrhujeme zaviesť najmä na
otvorených priestranstvách – napr. detských ihriskách, oddychových zón s lavičkami
apod. Doplnkovou službou k zdieľanému internetu je tzv. mestský intranet. Každý stĺp
verejného osvetlenia bude schopný poskytovať lokálny obsah uložený na pamäťovej
karte v riadiacom module inštalovanom vo svietidle s ľubovoľným obsahom.

Zber dát : z odpadového hospodárstva






Popri infraštruktúre verejného osvetlenia tvoria stojiská so zbernými nádobami na odpad
samostatnú sieť. V súčasnosti sieť stojísk nedisponuje žiadnym monitorovacím
systémom.
Cieľom je zavedenie monitoringu stavu zaplnenia kontajnerov prostredníctvom
zabudovaných senzorov. Fungovanie senzorov je založené na ultrazvukovej technológii.
Vyhotovenie musí byť robustné, vode odolné (min IP65) a nárazu vzdorné (min. IK08),
vybavené signalizáciou v prípade požiaru. Funkčnosť senzorov musí byť v rozmedzí
teplôt od -15 do 55°C, hĺbka merania min. 3m, životnosť musí byť garantovaná minimálne
10 rokov. Komunikácia je zabezpečená prostredníctvom MESH siete, čo výrazne znižuje
prevádzkové náklady zákazníka na prenos údajov. Na prenos údajov senzory využívajú
siete GSM, 3GPP, LoRaWAN, SIGFOX a 4G LTE.
Odvoz zbieraných surovín (komunálny odpad, triedený odpad, zelený odpad, šatstvo,
elektro odpad, kov a ďalšie) predstavujú jednu z najdôležitejších služieb pre občana.
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Služba, ktorá keď funguje, je doslova neviditeľná, ale je viditeľná okamžite ak nefunguje.
Každý dodávateľ zberových služieb sa snaží dodať ich čo najkvalitnejšie a
najefektívnejšie. Väčšina odvozov sa realizuje cyklicky, bez znalosti reálneho stavu
zaplnenia kontajnerov. V prípade, ak by operátor zberových služieb poznal aktuálny stav
zaplnenia kontajnerov, dokázal by efektívne plánovať odvoz len tých, u ktorých je to
skutočne potrebné a nedochádzalo by k situáciám, kedy sa zvoz zbytočne predlžuje a
zdražuje odvozom prázdnych či poloprázdnych kontajnerov.
Systém umožní detailne sledovať aktuálne stavy zaplnenia všetkých monitorovaných
kontajnerov, prijímať zvolené notifikácie, mať prístup ku grafickým prehľadom a
reportom. Aplikácia tiež efektívne naplánuje odvoz odpadu a vodiča naviguje podľa
optimálnej trasy. Počas prebiehajúceho výjazdu (odvoz odpadu) môže vodič
prostredníctvom rôznych funkcií informovať operátora/stredisko o zmenách na
stojiskách, poškodeniach a pod. Používateľ - občan si môže okrem iného vyhľadať
najbližší kontajner vhodný pre konkrétny typ a objem odpadu. Má tiež možnosť
informovať poskytovateľa komunálnych služieb o stave jednotlivých stojísk a
poškodeniach, a prispievať tak k udržovaniu krajšieho životného prostredia vo svojom
bezprostrednom okolí.
X.1.6

X.1.7

Zber dát : z monitorovania vstupu a výstupu motorových vozidiel zo mesta



Sieť dopravného kamerového systému – navrhovaný stav. Celkový počet
navrhovaných monitorovacích dopravných kamier je 75ks. Navrhované boli s ohľadom
na monitoring hustoty dopravy v jednotlivých častiach mesta, najmä jeho vstupov, pričom
zbierané dáta sú ďalej využiteľné na optimalizačné procesy z hľadiska riadenia dopravy.

Elektro mobilita





Rozvoj elektro mobility je jednoznačne podmienený rozvojom nabíjacej infraštruktúry. Do
roku 2020 sa predpokladá podiel elektromobilov medzi vozidlami približne 1%. To
znamená, že v mestách vznikne reálna potreba 100-150 nabíjacích staníc. Kľúčovou
z pohľadu plošného pokrytia nabíjacími stanicami je najmä káblová infraštruktúra.
Budovanie takejto infraštruktúry je investične veľmi náročné, najmä vzhľadom na rozsah
výkopových prác. Využitie súčasnej káblovej infraštruktúry verejného osvetlenia aspoň
na pilotné inštalácie nabíjacích staníc je dnes z hľadiska stavu káblových vedení možné
iba v prípade využitia jednofázového striedavého prúdu, 230V AC, 16A, 3,7kW. V tomto
prípade by bolo pri využití súčasnej infraštruktúry možné zaviesť približne 100-120
ks nabíjacích staníc. Plošné zavedenie nízko rýchlostného nabíjania je vhodné len na
sídliskách, kde vozidlá parkujú väčšinu noci. Zavedenie nabíjacích staníc s nabíjacím
výkonom 11 kW je teoreticky možné v počte približne 40ks. Prakticky považujeme
zavedenie 11 kW nabíjacích staníc obmedzené a to ani v uvádzanom počte 40ks
vzhľadom na stav vedení (znížená izolačná schopnosť, oxidácia hliníkového jadra,
poruchy na jednotlivých fázach), ktoré nie sú problémom z hľadiska napájania verejného
osvetlenia – možnosť prepojenia z inej fázy. Pri 3-fázovom nabíjaní je však nevyhnutné
zabezpečenie funkčnosti všetkých fáz L1-L3).
V prípade siete nabíjacích staníc navrhujeme budovať stanice s nabíjacím výkonom
400V AC, 16A, 11kW. Na tento účel je nevyhnutná rekonštrukcia káblových vedení
a komunikáciách v centre mesta vzhľadom na ich súčasnú dimenziu a najmä stav (v
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XI.

mnohých prípadoch oxidácia hliníkového jadra a degradácia izolácií kábla s následkom
zníženého izolačného stavu).
Pozn. Hodnotenie stavu existujúcej infraštruktúry na účely zavádzania elektro mobility
vychádza z predpokladu, že mesto Lučenec nebude v najbližšom období investovať do
vybudovania parkovacích domov v rámci . V prípade budovania takýchto parkovacích
domov je proces vybudovania nabíjacích staníc podstatne zjednodušený, nakoľko tieto
je možné zaviesť priamo v novo budovaných parkovacích domoch

Záver

Program vytvorenia Smart City je súhrn mestských aktivít, zameraných na zlepšenie kvality života obyvateľov
meste, na podporu lokálnej zamestnanosti, na udržanie mladých ľudí v meste a vytvorenie zaujímavých podmienok
pre príchod nových obyvateľov. Znamená zmenu prístupu k investičným mestským a regionálnym projektom,
znamená väčšie zapojenie obyvateľov do projektov znamenajúcich zmenu mesta – cestou novej komunikácie.
Znamená vytvorenie stratégií a programov smerujúcich k naplneniu vízie mesta.
Je potrebné, aby mesto malo zadefinovanú aktualizovanú celkovú stratégiu, ktorej súčasťou bude aj identifikácia
silných a slabých stránok mesta, rovnako ako je potrebné zadefinovať komparatívne výhody mesta vo vopred
určených oblastiach. Na základe celkovej stratégie mesta odporúčame potom spracovať stratégiu rozvoja
SmartCity s využitím smart prvkov a technológií, vrátane akčného plánu krokov na ich implementáciu. Stratégia
SmartCity bude vychádzať zo slabých a silných stránok mesta, ktoré podporí vhodnými technologickými riešeniami
tak, aby boli dosiahnuté ciele stanovené v celkovej stratégii. Akčný plán krokov spomínané riešenia zasadí do
časového kontextu, a podľa skúseností so zavádzaním obdobných inteligentných riešení v iných mestách,
realisticky odhadne trvanie implementácie.
Kľúčovou oblasťou pre stanovenie stratégie mesta bude oblasť verejného osvetlenia .
Ďalšie oblasti pre stanovenie stratégie smart city sú, ako sme už uvádzali v úvode tejto analýzy :
Život v meste (smart living)
kultúra, šport, CR, bývanie, bezpečnosť, zdravie, vzdelávanie, sociálne prostredie
Verejná správa (smart governance)
komunikácia s verejnosťou, účasť na verejnom živote
Podnikateľské prostredie (smart economy )
podpora podnikania, inovatívny duch, image, pracovný trh, medzinárodná integrácia
Životné prostredie (smart environment)
Voda, ovzdušie, odpady klimatické zmeny
Ľudské zdroje (smart people)
vzdelávanie, pluralita, celoživotné vzdelávanie, otvorená myseľ
Doprava (smart mobility)
mobilita, IKT, dopravné systémy
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Treba si uvedomiť, že základom pre smart riešenia sú otvorené dáta. Preto už v tejto etape treba tomu venovať
náležitú pozornosť. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (UPVII) pripravuje metodické
usmernenie a v spolupráci s Dátovým centrom elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEÚS) vydá
predpis, ktorý bude riešiť sprístupňovanie údajov miest a obcí.
Jednotlivé inštitúcie verejnej správy mali do júna 2018 vytvoriť a zverejniť na portáli data.gov.sk „dátový inventár“,
aby záujemcovia vedeli, aké údaje sú v ktorej inštitúcií k dispozícii. Do konca roku by mal potom prebehnúť „dátový
audit“, ktorý by mal zmapovať otvorené údaje celej verejnej správy.
Marec 2018 bol konečným termínom na vytvorenie role „dátového kurátora“, ktorý by mal byť kontaktným
zamestnancom v jednotlivých inštitúciách a mal by koordinovať a zabezpečovať činnosti súvisiace s otvorenými
údajmi a zverejňovaním dáta setov.
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec na roky 2016-2025 konkretizuje priority a opatrenia
mesta iba do roku 2025, preto by bolo vhodné stratégiu smart city vypracovať na časovo dlhšie obdobie,
presahujúce aspoň dve programové obdobia EÚ.
Na vypracovanie stratégie odporúčame vytvoriť poradný orgán primátora – Radu pre smart city, ktorá by
pozostávala z odborníkov na jednotlivé oblasti s dôrazom na oblasť bezpečnosti, verejného osvetlenia a životného
prostredia. V Rade by boli okrem primátora a predstaviteľov mesta zastúpení aj významní mienkotvorní
podnikatelia a občania mesta. Táto Rada by potom koordinovala, monitorovala a riadila implementáciu prijatej
stratégie a predkladala primátorovi návrhy a hodnotenia postupu v oblasti stratégie Smart City. Zároveň by bola
garantom pokračovania vo vytýčenom smere k vytvoreniu inteligentného mesta aj nad časový rámec jedného
volebného obdobia.
Čo sa týka odporúčaní pre rozvoj kreatívneho priemyslu:
Kreatívny priemysel označuje tie časti ekonomiky, ktoré vytvárajú ekonomickú hodnotu na základe individuálneho
tvorivého vkladu či umeleckého nadania. Ide o sektor postavený na zhodnocovaní duševného vlastníctva, do
ktorého možno zaradiť oblasti tvorivej činnosti ako architektúra, dizajn, film, hudba, ale aj tvorba počítačových
hier či reklama.
Najvyššie mzdy sa dosahujú v poznatkovo intenzívnych odvetviach služieb národného hospodárstva, ako sú
napríklad informačné a komunikačné technológie, výskum a vývoj, komerčné ekonomické služby (právo,
poradenstvo), architektúra, projekcia dizajn, marketing a pod.
MH SR - Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku Schéma DM -1/2018 (schéma pomoci
de minimis). Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na túto schému na celé obdobie, t. j. roky
2018 – 2020 je 14 000 000 EUR (zdroje ŠR a EÚ)
https://www.opvai.sk/media/99101/sch%C3%A9ma-na-podporu-kreat%C3%ADvneho-priemyslu.pdf
Platnosť schémy skončí 31. decembra 2020.
Operačný program Výskum a inovácie
Prioritná os 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Prioritná os 4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji
Špecifický cieľ 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
Špecifický cieľ 4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji
Prijímateľom pomoci (ďalej aj „prijímateľ“) je podnik podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ,
t. j. každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob
financovania.
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Prijímateľmi sú fyzické osoby alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré sú
registrované na území Slovenskej republiky a vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky.
V prípade pomoci poskytovanej prostredníctvom bezplatného poradenstva sú prijímateľmi MSP pôsobiace v
odvetviach KP, ktoré sú vymedzené nasledovnými kódmi podľa SK NACE7:
62.01 Počítačové programovanie (okrem tvorby počítačových hier);
71.11 Architektonické činnosti;
73.11 Reklamné agentúry;
74.10 Špecializované dizajnérske činnosti.
V rámci tejto schémy je možné poskytnúť pomoc malým a stredným podnikom na celom území SR. Slovenská
inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravila štúdiu Možnosti rozvoja kreatívneho priemyslu na
Slovensku.
https://www.siea.sk/materials/files/inovacie/publikacie/publikacia_Moznosti_rozvoja_kreativneho_priemyslu_web_
SIEA.pdf
Podľa záverov štúdie bude nevyhnutné dobudovať potrebnú infraštruktúru v kreatívnych a co-workingových
centrách, implementovať mechanizmy umožňujúce medzi sektorovú spoluprácu a medzi sektorovú mobilitu,
vytvárať predpoklady pre transformáciu lokálnych koncentrácií kreatívnych firiem na integrované klastre
a pripraviť špecializované programy zamerané na rozvoj kreatívneho priemyslu. Zároveň je nutné vytvoriť
podmienky pre efektívnu internacionalizáciu úspešných projektov a podporovať a aj priamo v školách zaviesť
systematické opatrenia zamerané na rozvoj kreativity a podnikateľských zručností. Pri implementácii
navrhovaného systému podpory rozvoja a intenzívnejšie komerčného zhodnotenia výsledkov kultúrneho
a kreatívneho priemyslu bude podľa štúdie zásadné synchronizovať nastavenie pomoci i jednotlivé kroky
Ministerstva hospodárstva SR s Ministerstvom kultúry SR a s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.
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Čo sa týka odporúčaní pre rozvoj cestovného ruchu:
Perspektívu rozvoja cestovného ruchu mesta Lučenec je potrebné vnímať predovšetkým v kontexte širšieho
regiónu, bohatého na prírodné danosti a historicko-kultúrne dedičstvo. Rozsah, rôznorodosť a atraktivita ponuky
predstavuje množstvo príležitostí, ale zároveň aj rizík z rozdrobenia a zneprehľadnenia ponúkaných turistických
cieľov ako aj vytvárania rozpoznateľnej značky destinácie.
Cestovný ruch by v rozvojových stratégiách nemal zostať len v rovine voľnočasového vyžitia a životného štýlu
obyvateľstva, ale mal by dostať pozornosť a podporu jedného z kľúčových potenciálnych faktorov ekonomického
rozvoja mesta i regiónu, tvorby zamestnanosti resp. zdroja pravidelných či doplnkových príjmov obyvateľov (napr.
ubytovanie na súkromí) a malých a stredných podnikateľov (poľnohospodárstvo, služby).
Samotné mesto Lučenec by sa malo pozicionovať skôr ako východiskový bod s dobrým zázemím v zmysle
infraštruktúry a služieb do okolitého regiónu, než ako samotná cieľová destinácia (výnimku tvorí segment obchodnej
a kongresovej turistiky, resp. cezhraničnej turistiky s Maďarskom).
Nové možnosti rozvoja destinačného manažmentu a marketingu v podmienkach príslušnej legislatívy (najmä
zákon o podpore cestovného ruchu) prinášajú nové impulzy, ale aj čoraz viac porozumenia jednotlivých subjektov
na trhu pre nevyhnutnú spoluprácu v širšom území destinácie. Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický
Novohrad, neskôr rozšírená o Podpoľanie je od začiatku veľmi aktívna a dnes pôsobí na území okresov Lučenec,
Poltár a Veľký Krtíš i v časti okresu Detva.
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Mesto Lučenec by malo vložiť svoju energiu a zdroje a realizovať rozvojové plány v cestovnom ruchu
predovšetkým cez OOCR s dvomi cieľmi:
1. etablovať mesto ako východiskový bod do dobre dostupných častí priľahlého regiónu,
2. urobiť mesto atraktívnou a neobíditeľnou zastávkou pri pobyte v inej časti regiónu.
Pre ďalšie strategické plánovanie odporúčame sústrediť pozornosť na nasledovné kľúčové oblasti:










definovať pozicioning mesta Lučenec v kontexte širšej destinácie a nastaviť (dlhodobý) proces
budovania značky (brandingu);
identifikovať typy produktov (druhov cestovného ruchu) v celom regióne a prislúchajúcich
cieľových skupín a zdrojových trhov; jasne rozdeliť medzi dnes existujúcimi/dostupnými a
potenciálnymi, ktoré je treba dobudovať;
zreálniť strategické plánovanie v oblasti CR so zameraním na konkrétne a reálne dosiahnuteľné
ciele - radšej menej, ale v potrebnej kvalite a istote realizácie (strategický dokument na roky
2013-2020 by bolo dobré v tomto zmysle aktualizovať);
propagáciu a komunikáciu realizovať cez obraz širokej ponuky v celej destinácii (územie OOCR)
a sústrediť sa na 2-3 najatraktívnejšie typy produktov, čo umožní začať vytvárať konzistentný
obraz o destinácií (značke) a cielenejšie oslovovať najpotenciálnejšie cieľové skupiny. Sústrediť
sa na finančne dostupné komunikačné nástroje - kvalitná spoločná internetová platforma cez web
a sociálne siete oblastnej organizácie CR, príp. FB mesta s využitím aktuálnosti návštevy pri
významných podujatiach nadregionálneho významu;
rozširovanie služieb a zvyšovanie ich kvality ovplyvňovať cez systémové opatrenia, nielen
podporou niekoľkých atraktivít – t.j. zamerať sa na výchovu už od najmladšej
generácie a osvetu u obyvateľstva zamerať na uvedomenie si potenciálu CR pre ekonomický
rozvoj a zvyšovanie životnej úrovne (lokálpatriotizmus), vytvárať podporné podmienky
komplexne v celom regióne pre malých podnikateľov, poskytnúť im marketingovú a propagačnú
podporu cez nástroje OOCR;
využiť aktuálnu marketingovú ofenzívu novozavedených dovolenkových poukážok na
spropagovanie top produktov a snažiť sa zaujať pozornosť v spomenutých cieľových skupinách,
ktoré sa vďaka tomuto nástroju stávajú osloviteľnými.
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XII.

Príloha 1 - Plán realizácie aktivít projektu

Na základe návrhu opatrení navrhujeme súbor logických a nadväzných krokov 1. Etapy, ktoré sú špecifikované
v pláne realizácie aktivít projektu.
Plán realizácie aktivít projektu

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

X XI XII I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
0 Štúdia – AUDIT LUČENEC
1 Realizačná projektová dokumentácia
Proces stavebného konania - verejná
2 vyhláška
3 Verejné obstarávanie
4 Podpis ZOD
Výmena svietidiel na existujúcich
5 stožiaroch za inteligentné VO (2800 ks)
Výmena (500 ks) stožiarov s prihravou
na E-nabíjanie a doplnenie stožiarov
6 (300 ks) a doplnenie svietidiel (300 ks)
Realizácia spodnej stavby pre
inteligentné stĺpy (infraštruktúra pre SC
7 služby) (500 polí)
Realizácia káblovej prípravy pre zber
8 dát z odpadového hospodárstva
Inštalácia inteligentných stĺpov VO (200
9 ks)
Postupné zavádzanie verejného
internetu formou partnerských služieb
10 pre samosprávu
Postupné zavádzanie kamerového
11 systému
Postupné zavádzanie verejného
12 rozhlasu
Postupné zavádzanie siete nabíjacích
13 staníc - podľa reálnych potrieb
Postupné zavádzanie pokročilých smart
city služieb na existujúcej pasívnej
14 infraštruktúre
Postupné zavádzanie pokročilých smart
city služieb monitoringu kvality
15 ovzdušia a vôd

Trvanie prípravných prác k realizácii projektu – projektová dokumentácia, stavebné konanie, proces verejného
obstarávania a následný podpis Zmluvy o dielo s realizátorom stavby infraštruktúry pre zavádzanie smart city
služieb predpokladáme v zmysle časového harmonogramu (Aktivity 1-4). Zo stavebného hľadiska je pri realizácii
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najjednoduchším krokom výmena svietidiel na existujúcich stĺpoch verejného osvetlenia. V celkovom počte 3600
ks nových svietidiel s inteligentným riadením a konektivitou pre pokročilé smart city služby. Táto fáza by nemal
trvať dlhšie ako 3 mesiace od podpisu Zmluvy o dielo s dodávateľom 1. Etapy.
Súbežne s výmenou svietidiel začnú prebiehať prípravné práce pre realizáciu spodnej stavby, t.j. rekonštrukcie
káblových vedení. Proces rekonštrukcie káblových vedení, vrátane vytýčenia inžinierskych sietí táto aktivita bude
prebiehať približne 18 mesiacov (Aktivity 7-8). Následným krokom je výstavba inteligentných stĺpov, ktoré vďaka
svojej modulárnej konštrukcii umožnia doplnenie jednotlivých prvkov (napr. modul nabíjacej stanice, modul
verejného rozhlasu, modul kamerového systému CCTV). Samotná výstavba stĺpov bude prebiehať približne
s mesačným oneskorením oproti výstavbe káblovej infraštruktúry (kvôli pokládke inžinierskych sieti a uvedenia
terénu do pôvodného stavu), pričom ukončenie aktivity č 9 predpokladáme do konca 1Q/2021.
Popri výstavbe inteligentných stĺpov verejného osvetlenia bude prebiehať výmena 800 ks stožiarov verejného
osvetlenia ktoré sú v havarijnom stave a tam kde nie je sústava VO doposiaľ Dôjde k zahusteniu súčasnej
topológie VO v celkovom počte 300 ks nových podperných bodov verejného osvetlenia tam, kde je súčasná
topológia – rozmiestnenie stĺpov verejného osvetlenia nedostatočná, resp. tam, kde verejné osvetlenie dnes úplne
absentuje. Všetky rekonštruované a nové svetelné miesta budú vybavené inteligentnými svietidlami s LED
svetelnými zdrojmi. Svietidla budú vybavenými inteligentným riadením osvetlenia a konektivitou pre ďalšie smart
city služby (aktivita č. 6).
Realizácia stavebných aktivít – výstavby pasívnej infraštruktúry smart (aktivity č. 5-9) umožní ďalší krok –
postupné zavádzanie jednotlivých smart city služieb – napr. kamerového systému, verejného rozhlasu, siete
nabíjacích staníc – káblová infraštruktúra bude dimenzovaná na plošné pokrytie nabíjacími stanicami s nabíjacím
výkonom 11 kW v celkovom počte 180 ks nabíjacích staníc. Postupné zavádzanie bude vychádzať z reálnych
potrieb – predovšetkým obyvateľov, ale aj poskytovateľov smart city služieb, ktorí túto infraštruktúru budú využívať
pre poskytovanie služieb – napr. parkovací systém, zber, spracovanie a sprostredkovanie dát z inštalovaných
senzorov, inteligentné verejné osvetlenie, optimalizácia odpadového hospodárstva mesta atď. Postupné
zavádzanie smart city služieb na mesta predpokladáme približne do konca roka 2025. Konkrétny
harmonogram rozsah aktivít by mal byť výsledkom projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby ktorá
vzíde s komplexného prístupu všetkých zainteresovaných strán. A to mestskej polície, mesta,
prevádzkovateľa komunikácii, odpadového hospodárstva, zelene, ihrísk a verejného osvetlenia.
Na základe systematických krokov je možné dosiahnuť situáciu, kde nepriame úspory finančných prostriedkov či
už mesta ale aj jeho občanov zo zníženej kriminality, z bezpečnosti cestnej premávky predovšetkým na
hlavných cestných ťahoch a uliciach, zo škôd na majetku mesta a občanov, ušetrené prípadné súdne trovy
a pokuty spojené s uplatnením si náhrad občanov a poisťovní voči mestu z dôvodu nedostatočnej osvetlenosti
komunikácií, a predovšetkým v rôznych formách získané príjmy zo zvýšeného záujmu turistov o mesto a okolie
vďaka vyššej atraktívnosti mesta a jeho okolia.
Z hľadiska efektivity využitia finančných zdrojov je najvhodnejším riešením zrealizovať obnovu VO v čo najkratšom
čase a zabezpečiť infraštruktúru pre príjmovu fázu projektu - 2. etapu zavádzania smart city služieb.
Zmena ceny silovej elektrickej energie môže podstatne urýchliť návratnosť investícií do obnovy verejné osvetlenia
mesta. V nasledujúcich piatich rokoch sa predpokladá mierne zvýšenie ceny elektrickej energie a nárast ceny
systémových služieb, súvisiacich s dodávkou elektrickej energie. Čo bude predstavovať nárast celkovej ceny za
elektrickú energiu.
Maximálnym znížením spotreby energie sa nielen znižujú náklady, ale nepriamo sa tiež znižuje zaťaženie ovzdušia
škodlivinami (predovšetkým CO2).
Na záver chceme podotknúť, že osvetľovaciu sústavu nie je nutné rekonštruovať len z pohľadu
energetického a dosiahnutia úspor, resp. z pohľadu zavádzania smart city služieb, ale predovšetkým preto,
aby sústava spĺňala plošne svetelno-technické parametre (normami stanovené) a predpisy týkajúce sa
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prevádzky elektrických zariadení a prispievala k zabezpečovaniu ochrany občanov a majetku na
komunikáciách mesta. V skutočnosti návratnosť vložených investícií do rekonštrukcie je len pozitívnym
vedľajším prínosom.
V zmysle plánu realizácie aktivít projektu, navrhujeme do roku 2025 vybudovať pasívnu infraštruktúru, t.j. káblové
vedenia, stožiare umožňujúce implementáciu nových technológií na základe modulárneho princípu, riadiace
jednotky s lokálnym spracovaním dát a konektivitou pre zavádzanie pokročilých smart city služieb (parkovací
systém, infraštruktúra nabíjacích staníc, kamerový systém pre bezpečnostné, ale aj dopravné účely, zdieľaný
verejný internet, monitoring odpadového hospodárstva, verejný rozhlas, atď.), pričom za kmeňovú infraštruktúru
pre tieto služby je považovaná infraštruktúra verejného osvetlenia.
V súčasnosti je na meste inštalovaných približne celkovo 2800 svietidiel. Inštalovaný príkon takejto sústavy,
vrátane všetkých strát (na vedení vrátane spojov, predradníkoch svietidiel) je takmer 490 kW. Spotreba takejto
sústavy pri prevádzke 4060 hodín ročne je približne 880 MWh/rok. Vo finančnom vyjadrení to predstavuje
rádovo 220 000,00 EUR s DPH ročne na elektrickú energiu vrátane všetkých poplatkov (istič, príp. sankcie za
nedodržanie účinníka). Náklady na údržbu a prevádzku verejného osvetlenia sú približne 120 000 EUR s DPH
ročne, bez nákladov na energiu. Všeobecne možno sústavu vzhľadom na systém jej riadenia hodnotiť ako
energeticky nenáročnú, teda potenciál úspor nevzniká primárne v znížení inštalovaného príkonu sústavy ako takej,
ale v zavedení inteligentného stmievania a riadenia osvetlenia pri využití LED technológie. Káblové rozvody
súčasnej sústavy verejného osvetlenia sú dimenzované dostatočne ale len pre účely napájania verejného
osvetlenia a podružných odberov kamerového systému, informačného systému senzorov a nabíjacích staníc do
3,6 kW. Ich stav je vo väčšine prípadov primeraný ich veku. Problematickým prvkom celej sústavy verejného
osvetlenia sú najmä stožiare na sídliskách. V prípade bezmaticových stožiarov je na prvý pohľad zreteľný problém
s koróziou stĺpov v mieste votknutia do zeme. Paticové stožiare sú v defektnom stave v plnom rozsahu nakoľko
počas doterajšej prevádzky neboli náterom ošetrované ich časti nachádzajúce sa pod päticou.
Budovanie infraštruktúry pre Smart city služby na mesta navrhujeme v horizonte do roku 2021 rozdeliť do viacerých
opatrení. Výsledný počet svetelných bodov po navýšení o 300 ks nových svetelných bodov je 3100 ks. Okrem
svietidla bude inštalovaná aj riadiaca jednotka, ktorá poskytuje konektivitu pre zber a lokálne spracovanie dát,
poskytnutie verejného internetu, inteligentné riadenie osvetlenia a zavádzanie ďalších – pokročilých služieb
v oblasti smart city. V 500 prípadoch by mala byť vykonaná kompletná rekonštrukcia s využitím modulárnej
technológie stĺpov verejného osvetlenia, a komplexnou rekonštrukciou dolnej stavby – vrátane pokládky optickej
dátovej siete a kabeláže dimenzovanej dostatočne na postupné zavádzanie infraštruktúry nabíjacích staníc
s nabíjacím výkonom 11kW. Predpokladané úspory na spotrebe novej osvetľovacej sústavy odhadujeme vďaka
inteligentnému adaptívnemu systému riadenia osvetlenia na približne 58%. Po doplnení 300 ks svetelných miest
predpokladáme prírastok spotreby elektrickej energie o 9,19%. Výsledná ročná úspora na spotrebe elektrickej
energie
Odhad celkovej investície do vybudovania infraštruktúry pre následnú možnosť poskytovania smart city
služieb je 5 000 000 EUR a časový horizont realizácie tohto diela je do roku 2025.
Prevádzkový režim bude zmenený zo spínania iba v čase svietenia (4060 hod/rok) na nepretržitú prevádzku
sústavy, pričom osvetlenie bude cez deň prevádzkované na úrovni 0% a po zotmení bude adaptívne reagovať na
prítomnosť osôb a automobilov. Pri zavedení nepretržitej prevádzky tejto sústavy treba brať do úvahy vlastnú
spotrebu riadiacich jednotiek a inštalovaných senzorov, ktorú predpokladáme na 64MW/rok, čo vo finančnom
vyjadrení predstavuje približne 10 880 EUR s DPH. Na pokrytie vlastnej spotreby smart city technológií navrhujeme
postupnú inštaláciu malých zdrojov pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla do kotolní napájajúcich TUV mesta.
Po realizácií tejto rekonštrukcie bude prevádzkovateľovi sústavy sprístupnená infraštruktúra, v ktorej bude môcť
poskytovať smart city služby – zavedenie kamerového systému ako prevencie kriminality, ale aj na účely
monitoringu dopravy, zavedenie pokročilého parkovacieho systému, pričom mu bude poskytnutá vhodná topológia
stĺpov pre zavedenie ultrazvukového snímania aktuálnej obsadenosti parkovacích miest, mestského rozhlasu ako
samostatného modulu doplniteľného do modulárneho stĺpu, verejnej WiFi siete, poskytovaniu lokálneho obsahu
vrátane marketingu, monitoringu kvality ovzdušia, UV žiarenia a pod.
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XIII.

Príloha 2 – Tematické ciele v rámci strategických dokumentov SR a ich
financovanie (prehľad)

TC 1: Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
Do roku 2020, aj v zmysle stratégie Európa 2020, chce SR zvýšiť podiel výdavkov na VVaI minimálne na 1,2 % z
HDP tak, aby podiel verejných a súkromných zdrojov bol v pomere 1:2. Na splnenie tohto cieľa bude potrebné
zvýšiť súkromné investície do VVaI posilňovaním spolupráce výskumných centier s podnikateľskými subjektmi, ako
aj konsolidovať a rozširovať VaI infraštruktúru investícií prostredníctvom inteligentnej špecializácie, prijať motivačné
nepriame nástroje podpory VaV pre podnikateľskú sféru a podporiť výraznejšie ocenenie práce v oblasti výskumu
na Slovensku.
TC2: Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality
Odvetvia digitálnej ekonomiky (ďalej len „DE“) ponúkajú dostatok voľných a najlepšie finančne ohodnotených
pracovných miest. Používanie IKT zásadne zvyšuje produktivitu práce ľudí na pracovisku, mobilitu a kvalitu voľného
času. Stratégia Európa 2020 pripisuje IKT 50 %-ný podiel na hospodárskom raste EÚ za posledných 15 rokov a
považuje DE za hlavný motor pokrízového zotavenia európskeho hospodárstva.
V súčasnosti prebieha transformácia verejnej správy, ktorá je zameraná na informatizáciu štátnej správy a
územných samospráv. Výsledkom tohto procesu budú základné elektronické služby a technologické komponenty,
ktoré tvoria predpoklady pre zásadnú zmenu procesov vo verejnej správe a plnú organizačnú interoperabilitu a
administratívnu spoluprácu na národnej a európskej úrovni.
TC3: Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, poľnohospodárskeho sektora (v prípade
EPFRV) a sektora rybného hospodárstva a akvakultúry (v prípade EFNRH)
Zvýšeniu konkurencieschopnosti môže napomôcť i vytváranie podnikateľských centier typu one-stop-shop, ktoré
budú zabezpečovať kombinované služby (informovanie, poradenstvo, financovanie, kontakty, priestory, zariadenia,
administratívne a organizačné služby určené pre širokú podnikateľskú komunitu a zamerané na dlhodobú podporu
najmä začínajúcich, ale aj existujúcich MSP. Centrá budú spolupracovať s partnermi z akademickej sféry,
využívajúc už existujúcu infraštruktúru (napr. vedecko-technické parky, univerzity, SAV a výskumné organizácie).
Cieľom je vytvárať synergiu medzi podnikateľským, akademickým a VaV sektorom. Centrá budú fungovať v
partnerstve s regionálnymi inštitúciami (napr. regionálne samosprávy a pod.). Oproti parciálne vybudovaným
inkubátorom zameraným na podporu úzko definovanej skupiny inkubátorových firiem, budú centrá (a v rámci nich
inkubátory) existovať ako súčasť konceptu one-stop-shop v rámci jednej prepojenej štruktúry. Tento koncept
predstavuje komplexnejší a ekonomicky udržateľný model, ktorý má ambíciu sanovať komplexné potreby rozvoja
MSP v SR s dôrazom na inovatívne MSP
TC4: Podpora prechodu na nízko uhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Z pohľadu energetickej efektívnosti má v podmienkach SR najvyšší potenciál úspor energie oblasť verejných a
obytných budov, priemysel, dodávka tepla prostredníctvom systémov centralizovaného zásobovania teplom, ako
aj aktivity zamerané na podporu propagácie udržateľnej energetiky na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. V
rámci Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 sú naplánované opatrenia, ktoré budú
predstavovať úspory vo forme primárnych energetických zdrojov v celkovom objeme 4,45 TWh.
Dôraz bude kladený aj na podporu zavádzania inovatívnych a perspektívnych technológií v oblasti energetiky (napr.
technológie využívajúce OZE) v súlade s RIS3 a s ohľadom na ciele stanovené v strategickom pláne energetických
technológií.
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TC5: Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzanie a riadenie rizika
S cieľom minimalizovať riziká a negatívne dôsledky zmeny klímy na kvalitu života ľudí a hospodársky rast je
potrebné uplatňovať aj súbor adaptačných opatrení. SR v tejto súvislosti schválila Stratégiu adaptácie na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a pripravila Metodiku hodnotenia vybraných rizík na vnútroštátnej úrovni v
kontexte s ostatnými strategickými dokumentmi. Kľúčovými problémami v oblasti prispôsobovania sa zmene klímy,
predchádzania a riadenia rizika sú:




Investície na prispôsobenie sa zmene klímy v oblastiach: poľnohospodárstvo, lesné
hospodárstvo, vodné hospodárstvo, biodiverzita, doprava, sektor energetiky, geológia a prírodné
zdroje;
Riešenie osobitných rizík, zabezpečenie prevencie, pripravenosti a odolnosti proti mimoriadnym
udalostiam, vyvíjanie systémov zvládania mimoriadnych udalostí, ako aj nástrojov na zvýšenie
efektívnosti manažmentu rizík a zabezpečenie zníženia rizík súvisiacich so zmenou klímy;

V oblasti zmeny klímy by mal podpornú úlohu zohrávať trh práce a vzdelávací systém, najmä v súvislosti s potrebou
prispôsobovania trhu práce smerom k udržateľnosti, orientácii na vytváranie zelených pracovných miest, resp.
„ozeleňovanie“ existujúcich pracovných miest.
TC6: Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
Medzi kľúčové problémy v tejto oblasti patrí: nedostatočná ochrana a nevyvážené využívanie vôd, nedostatočná
recyklácia a energetické zhodnocovanie odpadov, nedostatočné zhodnocovanie kultúrneho a prírodného
dedičstva, nedostatočná ochrana biodiverzity, problémy v oblasti ovzdušia, existencia environmentálnych záťaží.
TC7: Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach
V rámci TC7 budú kumulatívne investície z Kohézneho fondu EÚ a nástroja CEF smerované primárne do
udržateľnej dopravy (hlavne do železníc a koľajovej dopravy). V rámci siete TEN-T je nevyhnutné pokračovať vo
výstavbe chýbajúcich úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, modernizácii železničných koridorov a podpore rozvoja
vodnej dopravy. Prioritou bude realizovať najmä tie úseky, ktoré sú súčasťou základnej siete TEN-T a úseky, ktoré
zlepšia prepojenie dopravnej infraštruktúry SR na dopravnú sieť susedných krajín. Pozornosť je potrebné venovať
aj modernizácii colných priechodov tak, aby sa dosiahlo zvýšenie priepustnosti toku tovaru cez colné priechody na
vonkajšej hranici EÚ s Ukrajinou. Udržateľnosť investícií, tzn. prevádzkovú spôsobilosť dopravnej infraštruktúry a
súvisiacich objektov je potrebné zabezpečiť prostredníctvom systémových zmien a nastavenia optimálneho, ale
zároveň reálneho plánu financovania cyklickej údržby a opráv. SR bude aktívne hľadať finančné zdroje na
zabezpečenie adekvátnej údržby a opráv dopravnej infraštruktúry, obzvlášť projektov spolufinancovaných z EŠIF.
TC8: Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily
Kľúčové problémy trhu práce, ktorým musí SR v nasledujúcom období čeliť sú: vysoká nezamestnanosť a nízka
zamestnanosť (najmä žien, starších a nízko kvalifikovaných), dlhodobá nezamestnanosť, nezamestnanosť
mladých ľudí, nedostatočná účinnosť a efektívnosť aktívnej politiky trhu práce a nízka mobilita domácej pracovnej
sily.
Je dôležité posilniť úlohu poľnohospodárstva vo vidieckej zamestnanosti, zachovaním/rozširovaním
poľnohospodárstva s vyššími nárokmi na objem a kvalitu ľudskej práce. Zároveň je žiaduce podporovať aj investície
do nepoľnohospodárskych činností vo vidieckych oblastiach a diverzifikáciu poľnohospodárskych,
lesohospodárskych a akva kultúrnych podnikov.
TC9: Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácie
Kľúčové problémy v oblasti sociálneho začlenenia a boja proti chudobe, ktorým musí SR v nasledujúcom období
čeliť sú: chudoba a sociálne vylúčenie MRK, riziko sociálneho vylúčenia osôb so zdravotným postihnutím, sociálna
exklúzia vidieka, nízka úroveň sociálnej ekonomiky, nízka efektívnosť slovenského zdravotníctva a úroveň
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verejného zdravia, deinštitucionalizácia sociálnej starostlivosti a náhradnej starostlivosti a zvyšovanie profesionality
výkonu sociálnej práce.
TC10: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania
Hlavnou výzvou v oblasti vzdelávania je prepojenie obsahu vzdelávania s potrebami trhu práce, a to
prostredníctvom zvýšenia kvality vzdelávania na všetkých stupňoch škôl od pred primárneho vzdelávania až po
terciárne vrátane celoživotného vzdelávania, s dôrazom na inkluzívny rozmer poskytovaného vzdelávania, najmä
pre MRK. Je dôležité, aby znevýhodnené skupiny mali rovnaký prístup k vzdelaniu a následne aj uplatneniu na trhu
práce.
TC11: Posilnenie inštitucionálnych kapacít verejných orgánov a zainteresovaných strán a efektivitu
verejnej správy
Medzi kľúčové problémy v oblasti zvyšovania inštitucionálnych kapacít a efektivity VS patria opatrenia zvyšujúce
kvalitu verejných služieb, integráciu a optimalizáciu procesov, posilňujúce analytické kapacity pre rozvoj politík a
zvyšujúce efektivitu vynaložených výdavkov, zlepšujúce riadenie ľudských zdrojov, zlepšujúce vymožiteľnosť práva
ako aj úzka spolupráca so sociálnymi partnermi, podnikateľským sektorom a občianskou spoločnosťou na
monitorovaní a implementácii verejných politík. V oblasti posilňovania efektívnosti orgánov VS pri implementácii
politík patria medzi hlavné problémy: boj proti korupcii a posilňovanie efektívnosti a nezávislosti súdnictva a polície,
ako aj vymožiteľnosti práva, zlepšenie efektívnosti finančnej správy a správy daní, zvýšenie výkonnosti a kvality
colných orgánov, zlepšenie efektívnosti VO a posilnenie transparentnosti a budovanie kapacít nositeľov politík
zamestnanosti, vzdelávania, sociálnych politík a sektorových a územných stratégií.
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Tabuľka č. 1
Indikatívne rozdelenie podpory Únie podľa tematického cieľa na národnej úrovni pre každý z EŠIF (EUR)
(celková podpora Únie, vrátane výkonnostnej rezervy)
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XIV.

Príloha 3 – Prehľad financovania tématických cieľov a alokácia finančných
prostriedkov na ich financovanie v rámci Operačných programov

Tabuľka č.2

Smart Cities klub, Palisády 1, 811 01 Bratislava, Slovakia
Registrácia: VVS/1-900/90-34852, IČO: 42174775, DIČ : 2022942779
IBAN: SK22 5600 0000 0005 9730 6001
89

