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POUŽITÉ SKRATKY 

AECM – Agro-environmentálne klimatické opatrenia 

AI  – Artificial intelligence – Umelá inteligencia 

AJ – Anglický jazyk 

AP – Akčný plán 

ATMS - Pokročilé systémy riadenia dopravy 

AZCR – Aktívny zahraničný cestovný ruch  

B2B – Business to business - Vzťahy medzi dvoma alebo viacerými podnikmi 

B2C – Business to customer  - Vzťahy a komunikácia priamo medzi podnikom a zákazníkmi,BE – 

Business events – podujatie obchodného charakteru 

BIM – Building Information Modeling/Management – Inteligentné budovy 

BOZP – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

BSK – Bratislavský samosprávny kraj 

BVS, a.s. – Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

CAMBO – Univerzitný vedecký park CAMPUS MTF STU 

CAMPUS MTF STU –  Univerzitný vedecký park MTF STU 

CCE – Centrum cirkulárnej ekonomiky 

CEE – Central and Eastern Europe - Región strednej a východnej Európy 

CEF – Connecting Europe Facility - Nástroj na prepájanie Európy 

CMAQ – The Community Multiscale Air Quality - Počítačový nástroj pre manažment kvality ovzdušia 

CNG – Compressed Natural Gas - Stlačený zemný plyn 

Co – Kobalt 

CO2 – Oxid uhličitý 

COV – Celkové oprávnené výdavky 

COVID 19 – Vírus SARS-CoV-2 

CR – Cestovný ruch 

CRM – Customer Relationship Management – Systém pre riadenie vzťahov so zákazníkmi 

CT – Computed Tomography - Počítačový tomograf 

CV – Curriculum vitae - Životopis 

ČOV – Čistiareň odpadových vôd 

ČR – Česká republika  

Db – Databáza 

DCR – Domáci cestovný ruch 

DIGIVIL – Digital Villages  
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DRAMOX – Internetová platforma zameraná na divadelnú tvorbu 

DSS – Domov sociálnych služieb 

EDISONONLINE – česko-slovenská online videotéka 

EEEF – European Energy Efficiency Fund - Európsky fond energetickej efektívnosti 

EEPR – European Energy Programme for Recovery - Európsky energetický program pre obnovu 

EIB – Európska investičná banka  

EIP-SCC – Európske partnerstvo v oblasti inovácií pre inteligentné mestá a komunity 

EK – Európska komisia 

ELENA – European Local Energy Assistance – Investičný program EÚ 

ERP – Enterprise resource planning – Systém pre plánovanie podnikových zdrojov 

ESF+ –  Europský sociální fond plus  

EŠIF – Európske štrukturálne a investičné fondy  

EUR – EURO 

EURO Velo – Medzinárodné cyklotrasy 

Eurostat – Štatistický úrad Európskej únie 

EÚS – Európska územná spolupráca 

EUSDR – Európska stratégia pre Dunajský región  

FN – Finančný nástroj 

FTV – Fotovoltika 

G2B – Government To Businees – obchodný vzťah medzi vládou a obchodníkom 

G2C – Government To Customer – vzťah medzi vládou a spotrebiteľom 

G2G – Government To Government – vzťah medzi vládou a vládou  

HDP – Hrubý domáci produkt 

HR – Hospodársky rozvoj 

HR – Human Resources – Ľudské zdroje 

IoMT – Internet of Medical Things, zosieťované medicínske zariadenia v Internete vecí 

IČO – Identifikačné číslo organizácie 

IDS – Integrovaný dopravný systém  

IKT – Informačné a komunikačné technológie 

IoMT – Internet of Medical Things – Internet vecí v medicíne 

IoT – Internet of things – Internet vecí 

IPA – Nástroj predvstupovej pomoci 

IS EŠIF – Informačný systém európskych štrukturálnych a investičných fondov 

ISO – International Organization for Standardization – Norma štandardizácie 
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ISVS – Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy IT – informačné 

technológie 

ITS – Intelligence trasport systems – Inteligentné dopravné systémy 

ITVS – Informačné technológie verejnej správy 

JASPERS – Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch 

KOCR – Krajská organizácia cestovného ruchu 

KPI – Key performance indicators – Kľúčové merateľné ukazovatele 

KURS – Koncepcia územného rozvoja Slovenska 

LIFE – Finančný nástroj pre životné prostredie EÚ 

LIFE-IP SK – Projekt na zlepšenie kvality ovzdušia 

Living Hub – Integrovaný systém prepájajúci rôzne územia 

LNG – Liquefied Natural Gas – Skvapalnený zemný plyn 

LoRaWAN – Long Range Wide Area Network - pripojenie do siete IoT 

M1 – Kategória vozidla 

Mbit/s – Megabit za sekundu 

MDV SR – Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky  

META – Materská spoločnosť platformy Facebook 

MF SR – Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MFO – Mestská funkčná oblasť 

MH SR – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

MHD – Mestská hromadná doprava 

MICE – Meetings, Incentives, Conferencing and Exhibitions - Cestovný ruch na stretnutia, stimuly, 

konferencie 

MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MIRRI SR – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

MR – Magnetická rezonancia 

MRK – Marginalizované rómske komunity 

MSP – Malé a stredné podnikanie 

MŠ – Materská škola 

MŠVVŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

MTF – Materiálovotechnologická fakulta  

MW – Mega watt 

MZ SR – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

N1 – Kategória vozidiel 
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NC – Národné centrum 

NCZI – Národné centrum zdravotníckych informácií 

NDS – Národná diaľničná spoločnosť  

NFC – Near Field Communication - modulárna technológia rádiovej bezdrôtovej komunikácie medzi 

elektronickými zariadeniami 

NFP – Nenávratný finančný príspevok 

NKP – Národná kultúrna pamiatka 

NO2 – Oxid dusičitý 

Non-ETS – časť domácich emisií skleníkových plynov mimo systému obchodovania s emisiami 

Európskej únie 

NOx – Súhrnne NO a NO2, oxidy dusíka 

NPRVV – Národný program výchovy a vzdelávania 

NÚRCH, a.s. – Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. 

NUS – Nízkouhlíková stratégia 

NVS – Národná vodíková stratégia 

OECD – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

OOCR – Oblastná organizácia cestovného ruchu 

OP – Operačný program 

OP TP – Operačný program Technická pomoc 

OR – Obchodný register 

OSN – Organizácia spojených národov 

OZE – obnoviteľné zdroje energie 

PA – Priority area - Prioritné oblasti 

PC – Počítač 

PCI – Projects of Common Interest - Projekty spoločného záujmu 

PhD. – Akademický titul doktor 

PHRSR – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

PM 2,5 - Častice menšie ako 2,5 μm 

PO – Programové obdobie 

PR – Public relations – Vzťahy s verejnosťou 

PSA – Peugeot S.A – automobilová spoločnosť 

PUM TTSK – Plán udržateľnej mobility TTSK 

PVV – Programové vyhlásenia vlády 

PZ SR – Policajný zbor Slovenskej republiky 
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QR – Quick Response– Rýchla reakcia - dvojrozmerný čiarový kód 

RaD – Research and development - Výskum a vývoj  

RIS – Regionálna inovačná stratégia 

RIS3 – Národná výskumná a inovační stratégia pro inteligentnú špecializáciu 

RIÚS – Regionálna integrovaná územná stratégia 

RRF – Nástroj pre obnovu a odolnosť 

RÚVZ – Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

SMART – Analytická technika pre navrhovanie cieľov v riadení a plánovaní 

Sacra Velo –  Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja 

SARIO – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  

SAŽP – Slovenská agentúra životného prostredia 

SBA – Slovak business agency 

SCIS – SMART Cities Information System  

SEI/CEI – Central European Initiative - Stredoeurópska iniciatíva 

SEPS – Slovenská elektrizačná  a prenosová sústava 

SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav 

SIGFOX – SimpleCell Networks Slovakia - Slovenský operátor siete určenej pre IoT  

SIM – Subscriber Identity Module – Účastnícka identifikačná karta 

SK RIS3 2021+ - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu 

SO2 – Oxid siričitý 

SOŠ – Stredná odborná škola 

SOU – Stredné odborné učilište 

SR – Slovenská republika 

SRT – Self-Reporting Tool - Nástroj pre projekty inteligentných miest financované EÚ 

SSL – Secure Socket Laye 

STU – Slovenská technická univerzita 

SÚC TTSK – Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 

SW – softvér 

SWOT – Analýza vnútorných silných a slabých stránok 

ŠOP SR – Štátna ochrana prírody SR 

ŠÚSR – Štatistický úrad Slovenskej republiky 

TAVOS, a. s. – Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.  

TEN-T – Trans-European Transport Networks – Transeurópska dopravná sieť 

The EU Green Deal – Európska zelená dohoda 

TP – Technická pomoc 
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TRUNI – Trnavská univerzita v Trnave  

TTSK – Trnavský samosprávny kraj  

TZL – Tuhé znečisťujúce látky 

UCM TT– Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

UKF – Univerzita Konštantína Filozofa 

UMR – Územie mestského rozvoja 

USP – Unique selling proposition – Jedinečná pozícia obchodníka 

ÚOŠS – Ústredný orgán štátnej správy 

ÚVZ SR – Úrad verejného zdravotníctva SR 

VO – Verejné obstarávanie 

VOD – Verejná osobná doprava 

VŠ – Vysoká škoa 

VÚC – Vyšší územný celok  

VÚJE – Výskumný ústav jadrovej energetiky  

VÚPOP  – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy  

VÚV – Výskumný ústav vzduchotechniky 

VÚVH – Výskumný ústav vodného hospodárstva 

VVal – Veda, výskum a inovácie 

WTO – World Trade Organization – Svetová obchodná organizácia 

ZEVO – Energetické zhodnocovanie komunálneho a priemyselného odpadu 

ZIGBEE – Bezdrôtová komunikačná technológia postavená na štandarde IEEE 802.15.4 

ZL – Znečisťujúce látky 

ZSE, a.s. – Západoslovenská energetika a.s.  

ZsVaK, a. s. – Západoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 

ZŠ – Základná škola  

Z-Wave – Bezdrôtový komunikačný protokol určený k budovaniu inteligentných domov 

ŽP – Životné prostredie 

ŽST – Železničná stanica 
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1 Úvodná časť 

Udržateľný rozvoj Trnavského samosprávneho kraja je v kontexte digitálnej a zelenej transformácie 

Európy a rovnako viacerých megatrendov zásadnou podmienkou zvyšujúcej sa kvality obyvateľov 

samosprávneho kraja. S narastajúcou globalizáciou, pohybom kapitálu a v kontexte priamych 

zahraničných investícií a nimi determinovaných inovácií, tlakom na dekarbonizáciu priemyslu a jeho 

sofistikáciu a napokon v kontexte potreby inovácií procesov, výroby a aj v segmente služieb je potreba 

strategického dokumentu vymedzujúceho súbory opatrení dotýkajúcich sa jednotlivých verejných 

politík jednoznačne opodstatnená. S narastajúcim tlakom megatrendov akými sú globálne zmeny 

klímy, dynamicky rastúca miera digitalizácie ovplyvňujúca modely práce, či aktuálne výzvy v oblasti 

energetiky bolo nevyhnutné pripraviť strategický materiál, ktorý zásadným spôsobom ovplyvní vývoj 

samosprávneho kraja. 

 

1.1 Úvod 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná 

správa dňa 15. 5. 2019 vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu, ktorá bola zameraná na oblasť  

inteligentný a lepší samosprávny kraj. Oprávnenými žiadateľmi boli samosprávne kraje (VÚC) 

Slovenska. Trnavský samosprávny kraj sa do tejto výzvy zapojil a podal projekt s názvom SMART región 

TTSK.  

Realizácia projektu a dosiahnutie výstupov a výsledkov boli založené na 3 hlavných aktivitách: 

 

Aktivita 1 - vytvorenie a nastavenie kvalitných a efektívnych procesov, ako aj systémov a politík na 

Úrade Trnavského samosprávneho kraja tvorená 4 podaktivitami. 

Podaktivita a) spracovanie rozvojových stratégií uplatňujúcich princípy SMART, konkrétne SMART 

stratégie rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja a nadväzujúcim Programom 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2030. 

Podaktivita b) posilnenie analyticko – strategických kapacít a implementačných kapacít na Úrade TTSK. 

Podaktivita c) zavedenie inovovaných procesov na Úrade TTSK, a to Digitalizácie dát na Úrade TTSK, 

zavedenie jednotného knižničného informačného systému.  

Podaktivita d) spracovanie kľúčových strategických a koncepčných dokumentov, ktoré prispejú 

k lepšiemu strategickému riadeniu a výkonu kompetencií TTSK.  

 

Aktivita 2 – Zavedenie systémov riadenia na Úrade TTSK. 
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Aktivita 3 - Rozvoj soft zručností zamestnancov Úradu TTSK.  

 

SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK je výsledkom Aktivity 1, podaktivity  a). 

 

1.2 Manažérske zhrnutie 

Jednou z primárnych aktivít strategického dokumentu je dôsledné zmapovanie možností 

a kompetencií (konkurencieschopných charakteristík výkonu v tej ktorej verejnej politike a jej 

uplatňovaní a účinnosti) TTSK voči možnostiam ďalšieho rozvoja inteligentného kraja formou 

technológií, procesov a manažmentu všetkých úrovní verejnej správy zo strany Úradu Trnavského 

samosprávneho kraja a ním zriadených inštitúcií, či organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti. 

 

Regionálny rozvoj v nadväznosti na zvyšovanie ekonomickej úrovne, profesionalizácie a vzdelania, či 

úrovne kvality života, je priamoúmerný spôsobu úrovne profesionalizácie verejnej správy a rovnako 

dynamike tejto nevyhnutnej profesionalizácie. Súčasné trendy riadenia prostredia sa zameriavajú  

na využívanie princípu SMART (Špecifický; Merateľný; Akceptovateľný/Dosiahnuteľný/; Reálny 

/Uskutočniteľný/; Termínovaný/Časovo ohraničený/), ale aj inteligentnej špecializácie s prepojením 

na inovácie, ktoré je nevyhnutné implementovať aj v prostredí TTSK a začať tieto postupy využívať pri 

analýze, práci s údajmi a následným rozhodovaním sa. 

 

Použitím SMART princípu je nevyhnutné uvažovať predovšetkým v kontexte silnejúcej tendencie 

regionálnych celkov vytvárať si prostredníctvom jasného pozicioningu a jednoznačnej orientácie 

odlíšiteľné postavenie aj na proximitných trhoch, postavenie, ktoré by uľahčovalo okrem iného aj 

export lokálnych komodít, transfer talentov, škálovanie inovácií a podobne. Príkladom takéhoto 

uvažovania je región Brna, ktorý sa niekoľko rokov pri svojom riadení opiera o inovačnú stratégiu, ktorá 

jasne ukotvila ambície prostredia voči potrebe krajín Európy a prisúdila Brnu a jeho regiónu orientáciu, 

ktorej rozvoju sa lokalita dodnes po drobných parametrických úpravách stále venuje a získava si 

rešpekt aj na medzinárodnej scéne. 

 

SMART stratégia TTSK identifikuje súčasný stav prostredia TTSK v oblasti agendy inteligentného 

regiónu a s tým súvisiacich inovácií. Rozvoj kraja a lokálnych samospráv v území je prepojený 

navzájom, a tak ako je potrebné rozvíjať lokálnu samosprávu spoločne s jej okolím v súlade, je 

potrebné, aby sa región rozvíjal súmerne. Manažment cieľa v definícii na disparity regiónu nie je 

jednoduché definovať a je zrejme ešte náročnejšie ho naplniť. Z  dôvodu poznanie skutkového stavu 
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na báze procesu analýzy lokálnych samospráv s ich požiadavkami a regiónu ako celku, si vyžaduje 

skúsených manažérov so stabilným zázemím. 

 

Inteligentný kraj sa rozvíja nielen technológiou, ale aj procesmi a na úplnom začiatku definovaním 

súboru verejných politík, ktoré sú predmetom strategického dokumentu. Ten vychádza z dokumentov 

regionálneho, národného a medzinárodného charakteru s vplyvom a dopadom na rozvoj predmetnej 

problematiky, ako aj požiadavky na napĺňanie stanovených cieľov na národnej, či medzinárodnej 

úrovni. 

 

Práve ambícia naplnenia cieľov na medzinárodnej úrovni dokáže pri rozumnej a profesionálnej 

implementácii navrhovaných opatrení vytvoriť silné a konkurencieschopné postavenie TTSK v zahraničí 

ako solídny základ pre tému ekonomickej diplomacie, podpory exportu originálnych inovácií 

pochádzajúcich z TTSK, či prílevu kapitálu magnetizovaného silnou značkou kraja. 

 

1.3 Účel a cieľ SMART stratégie 

Strategické plánovanie predstavuje nástroj, ktorý využívajú všetky typy inštitúcií na formovanie 

zámerov a vízií. Slúži tak na identifikáciu aktuálneho stavu a stanovenie vhodných stratégií s cieľom 

zabezpečiť komplexný rozvoj vyššieho územného celku. Stratégie sa vytvárajú okrem iného aj z dôvodu 

zisťovania príležitostí pri budúcom plánovaní, pričom sa vychádza z poznania minulého a súčasného 

stavu a zohrávajú kľúčovú úlohu pri stanovovaní zámerov, cieľov a kontrolných mechanizmov pre 

dosiahnutie želaného stavu. Vyššie územné celky tieto stratégie vypracovávajú a prijímajú v niektorých 

prípadoch ako svoju zákonnú povinnosť, v iných nad rámec pre vlastné potreby a záujmy. Najčastejšie 

sa strategické dokumenty vytvárajú v oblastiach územného rozvoja, školskej a sociálnej politiky, 

ochrany  životného prostredia, cestovného ruchu a v neposlednom rade aj v oblasti športu (Šindlerová, 

Garaj, 2021). 

 

Do pôsobnosti samosprávneho kraja patrí starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby 

jeho obyvateľov. Súčasťou je tvorba horizontálnych a sektorových regionálnych rozvojových 

programov: 

- sociálneho zamerania (v tom sa rozumejú sociálne služby, spolupráca pri investíciách 

do sociálnych bytov a zariadení, podmienky pre rozvoj zdravotníctva, výchovy a vzdelávania 

najmä na stredných školách a ďalšieho vzdelávania, účelné využívanie miestnych ľudských 

zdrojov, koordinácia rozvoja telesnej kultúry a športu a starostlivosti o deti a mládež);  

- ekonomického zamerania (podmienky a rozvoj cestovného ruchu a jeho koordinácia);  
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- kultúrneho zamerania (tvorba, prezentácia a rozvoj kultúrnych hodnôt a aktivít, starostlivosť 

o ochranu pamiatkového fondu); 

- environmentálneho zamerania (účelné využívanie miestnych prírodných a iných zdrojov).  

 

Kraj vykonáva aj vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb svojho 

obyvateľstva a rozvoja, spolupracuje s obcami pri tvorbe PHRSR, zapája sa do medziobecnej spolupráce 

a  rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov, vykonáva ďalšie pôsobnosti 

ustanovené osobitnými zákonmi. 

 

SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja sa pripravovala v súlade 

s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií schválnej uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017 a Metodikou tvorby a implementácie 

programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín 

obcí s uplatnením princípov udržateľného SMART rozvoja MIRRI SR (verzia dokumentu 1.0.3). 

 

Hlavné impulzy pre spracovanie strategického dokumentu boli: 

- zlepšenie kvality  života obyvateľov na základe vykonaných analýz, spätnej väzby 

od obyvateľstva, príkladov dobrej praxe doma i v zahraničí, ako aj skúseností zo zahraničia, 

nových postupov a technológií; 

- optimalizácia činností a zlepšenie pracovného prostredia na úradoch (kraj, samosprávy); 

- aktuálnosť problematiky implementácie inovácií a inteligentných riešení v nadväznosti 

na skúsenosti a dopady pandémie Covid-19; 

- sieťovanie a prepojenie jednotlivých riešení a procesov (kraj a samosprávy); 

- zdieľanie skúseností, dát a jednotlivých postupov a riešení, vrátane ich prepojení; 

- efektívne využitie nových dodatočných príležitostí a testovanie nových riešení a postupov 

s prípadným rozšírením po celom kraji či samosprávach. 

 

 

Zámerom spracúvaného dokumentu bolo na základe kompetencií TTSK procesom SMART zvýšiť kvalitu 

života cez aplikáciu SMART princípov v štyroch doménach – dáta, služby, priestory a IoT. Štyri domény 

sú zastrešené SMART Government modelom. 

 

Metodika tvorby PHRSR upravuje proces prípravy a obsah strategických dokumentov PHRSR obcí, 

skupín obcí a VÚC. SMART prístupy by sa mali stať kľúčovými východiskami integrovaných rozvojových 

stratégií v podobe PHRSR umožňujúcimi využívanie informácií, vedomostí a technológií pre efektívne 
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zabezpečenie prístupu obyvateľov k vyššej kvalite života. TTSK, ako jeden z ôsmich vyšších územných 

celkov, momentálne nemá spracovanú komplexnú SMART stratégiu a v rámci koncipovania verejných 

politík čiastočne absentuje takýto prístup. Úrad TTSK bude vďaka strategickému dokumentu 

disponovať materiálom s procesným prístupom aplikovaným na oblasť SMART, ktorý poskytne 

zamestnancom úradu a implementátorom politík lepší prehľad o vybraných oblastiach, čo prispeje k 

lepšiemu strategickému riadeniu a plánovaniu na jednotlivých úsekoch v súlade s kompetenčným 

rámcom VÚC. 

 

SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraj nesie pre všetky samosprávy, 

primátorov, primátorky, ako aj starostov a starostky potenciál vytvorenia jedného spoločného naratívu 

pri rozvoji jednotlivých verejných politík a ich opatrení v rámci celého samosprávneho kraja. Práve 

spoločný naratív v procese tvorby, modifikácie či vytvárania nových opatrení v jednotlivých politikách 

je nástrojom pre vytvorenie spoločne vnímaného pozicioningu samosprávneho kraja v priestore 

Slovenska a Európy. 

 

Ciele nastavené stratégiou sú v mnohých momentoch nesmierne ambiciózne a ich dosahovanie je 

takmer vo všetkých prípadoch možné len v súčinnosti miestnych samospráv v rámci Trnavského 

samosprávneho kraja s regionálnou samosprávou, ktorá je identifikovaná TTSK. 

  

SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja by mala byť samosprávami v TTSK 

vnímaná ako: 

- základný rámec uvažovania o budovaní odolnosti kraja voči megatrendom popísaných 

napríklad metodológiou cieľov udržateľného rozvoja; 

- cestovná mapa pri nasadzovaní úprav v jednotlivých verejných politikách obsahujúca 

najzásadnejšie opatrenia smerujúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti TTSK v Európskom 

kontexte; 

- model stanovovania a vyhodnocovania úspešnosti po implementácii vo verejných politikách 

prostredníctvom jasne stanovených KPI. 

 

Spoločným cieľom TTSK a miestnych samospráv by malo byť zvyšovanie odolnosti prostredia 

a zvyšovanie jeho atraktivity v rámci konkurencieschonosti, napríklad prílevom priamych zahraničných 

investícií, podporou exportu komodít a služieb s domicilom v samosprávnom kraji, podpory rozvoja 

aktívneho zahraničného cestovného ruchu či domáceho cestovného ruchu. 
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Zdieľanie postupov, dát, identifikácia s metodológiou SMART a stanovenie primeraného rámca 

nepretržitého porovnávania sa implementovaných postupov, je cestou k efektívnemu riadeniu 

verejných politík, zníženiu byrokratického zaťaženia, zvýšeniu stupňa zavádzania progresívnych 

modelov riadenia procesov prinášaných digitalizáciou a napokon k celkovému zvýšeniu efektivity. 

 

Nástrojom, ktorý nesie potenciál pre prenesenie opatrení do praxe je nad rámec výkonu TTSK 

a samospráv zriadenie a dlhodobé financovanie klastrovej organizácie zameranej na realizáciu 

inovatívnych riešení pre TTSK, ktorá by mala reprezentovať základný profesionálny governance model 

pre riadenie a výkon opatrení stanovených stratégiou. Modelovým príkladom prevádzky governance 

modelu je súbor inštitúcií, organizácií a ďalších entít sústredených v Jihomoravskom kraji. Primárnou 

ambíciou a zároveň dôvodom pre stotožnenie sa samospráv s dokumentom SMART stratégie rozvoja 

regiónu TTSK je možnosť inšpirácie sa výsledkami v susediacom regióne v ČR, ktorá sa vie udiať bez 

zvláštnych finančných a logistických nárokov a rovnako bez potreby prekonávania jazykovej bariéry. 

 

1.4 Stručná charakteristika jednotlivých častí dokumentu 

Dokument strategického zamerania je rozdelený do troch primárnych častí – analytická, strategická 

a vykonávacia. K dispozícii aj úvodná časť a záverečná, spolu s prílohami. V rámci stratégie sa pracuje 

s nasledovnými kľúčovými oblasťami:  

- Zdravotníctvo,  

- Sociálne veci,  

- Vzdelávanie,  

- Integrovaná doprava ako doplnenie k Plánu udržateľnej mobility TTSK,  

- Životné prostredie ako doplnenie k Nízkouhlíkovým stratégiám,  

- Kultúra,  

- Regionálny rozvoj,  

- Cestovný ruch,  

- Územné plánovanie. 

 

Analytická časť sa zameriava na analýzu dokumentov, ktoré majú vplyv, prípadne dopad na stratégiu, 

či už z pohľadu potreby implementácie na národné alebo medzinárodné požiadavky naplnenia cieľov, 

alebo ako výsledok možného dodatočného rozvoja spôsobu implementácie stratégie prepojením 

s inými aktivitami vyplývajúcimi z predmetných dokumentov a nimi nastavených cieľov. Ďalej je 

vykonaná analýza lokálnych samospráv a ich prístupy k agende inteligentného mesta, so zavŕšením 

SWOT analýzy s komplexným vyhodnotením a definovaním stratégie. 
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Strategická časť na základe analýz identifikuje opatrenia na to, aby rozvoj inteligentného kraja mohol 

napredovať naprieč nielen všetkými definovanými oblasťami, ale aj prostredníctvom manažmentu 

úradu a kraja cez organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti a za participácie aktérov v kraji (najmä 

miestne samosprávy). 

 

Primárna oblasť - vykonávacia, je zameraná na prepojenie manažérskych procesov s výkonom Úradu 

TTSK a jeho organizačných jednotiek, ako aj organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti na naplnenie 

Strategickej časti. Zároveň sú definované projekty, ktoré implementovaním zabezpečia ďalšie 

napredovanie kraja v oblasti inteligentnej agendy. Projekty sú rozvrhnuté do časového harmonogramu 

prostredníctvom naplánovania finančných investícií podľa rokov a oblastí rozvoja, zároveň spôsobov 

hodnotenia a prístupov identifikovania rizík pre projekty a stratégiu. 

 

1.5 Spôsob zapracovania existujúcich koncepcií, respektíve stratégií 

Pri príprave strategického dokumentu sa aktívne pracovalo so súčasnými stratégiami a koncepciami 

na medzinárodnej, národnej, regionálnej, ale aj lokálnej úrovni. Stratégia okrem definovania potreby 

rozvoja kraja na základe jemu vlastných jedinečností akceptuje dohody, nariadenia a ciele definované 

na národnej a medzinárodnej úrovni. V prípade lokálnych vízií a cieľov lokálnych samospráv na území 

TTSK, krajská stratégia chce vytvoriť zastrešenie jednotnosti s prihliadnutím na lokálne špecifiká tak, 

aby sa procesy harmonizovali a bol tak vytvorený spoločný postup. 

 

Spracovanie dokumentov vplývajúcich na stratégiu, prebiehalo smerom od analýzy medzinárodných 

dokumentov k lokálnym, ktoré sú definované na úrovni miestnych samosprávnych jednotiek. 

 

V prípade prierezovosti problematiky inteligentného kraja a inteligentných miestnych samospráv bolo 

spracovávané a analyzované pomerne veľké množstvo dokumentov, ktoré vplývali na definovanie 

cieľov aj nepriamo a je možné ich chápať ako doplnok alebo podporný krok pri vykonávaní 

manažmentu implementácie strategického dokumentu. 

 

Dôležité je, aby nastavenie stratégie nebolo v rozpore s už platnými dokumentami. Z tohto dôvodu 

detailná analýza je rozpracovaná hĺbkovo a širokosiahlo v Analytickej časti. V prípade, ak dokument 

nemá zásadný dopad, alebo je možné identifikovať potenciálne priame alebo nepriame pôsobenie 

dokumentu na proces rozvoja agendy inteligentného kraja v budúcnosti, je táto skutočnosť vždy vzatá 
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na vedomie v procese definovania opatrení rovnako ako východiská pôsobnosti, prepojenia 

a participovania manažmentu Úradu TTSK voči každému dokumentu. 

 

Špecifikom agendy inteligentného kraja a inteligentnej miestnej samosprávy je aj tvorba tzv. MFO – 

Mestkej funkčnej oblasti. V súčasnosti na území TTSK je jedno MFO, a to v rámci prepojenia krajského 

mesta Trnava s okolitými samosprávami. Územie ma spracované samostatné dokumenty, ktoré bolo 

rovnako potrebné akceptovať pri práci s nastavením a následným implementovaním strategického 

dokumentu a jeho cieľov. 

 

Dokumenty v rámci inovatívneho, inovačného a SMART prístupu v rôznych spôsoboch rozvíjajú, 

koncipujú alebo integrujú víziu Slovenska, ako krajiny vysoko konkurencieschopnej a technologicky 

vyspelej. SMART stratégia TTSK v rámci dotknutých koncepcií a stratégií nastavuje vzájomné 

prepojenie dokumentov a potrebné procesy z nich vyplývajúce pre TTSK. 

 

Slovensko sa zaviazalo k viacerým dokumentov a vytvorilo z nich vlastné koncepčné dokumenty, 

stratégie, pre procesné a zákonné smerovanie k naplneniu svojich záväzkov. Vo viacerých prípadoch 

Slovensko prenáša naplnenie záväzkov na svoje regióny na základe nastavených procesov a nim 

prislúchajúceho kompetenčného zákona. 

 

Potrebné bolo však analytické zmapovanie dokumentov a ich priamy vplyv na jednotlivé oblasti 

implementácie agendy inteligentných regiónov a inteligentných miest. Koncepčné smerovanie 

jednotlivých dokumentov spolu s ich prepojením na agendu inteligentných regiónov má rôzne úrovne 

a požiadavky. Vplyv dokumentov a možnosti využitia nastavených nástrojov bolo predmetom 

analytickej časti, čo následne malo dosah na návrhovú časť, ako aj použité zistenia v rámci dokumentu 

boli rozvíjané v rámci implementačnej časti pri definovaní nástrojov, procesov a nariadení, o ktoré sa 

SMART región bude opierať. 

 

1.6 Príprava stratégie  

Proces prípravy stratégie prebiehal v nadväznosti na požadovaný proces definovaný projektom SMART 

región TTSK. 

Chronológia prípravy stratégie  

Spôsob a postup realizácie aktivity: 
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Tabuľka 1 Proces prípravy a tvorby strategického dokumentu 

Krok Obsah 
Začiatok 
fázy 

Koniec 

fázy 

Zodpovedná 
osoba/partner 

Prípravná 
fáza/krok 1 

Vytvorenie a koordinácia práce 
odborníkov v rámci pracovných 
skupín založených na princípe 
partnerstva 

9/2021 11/2021 

Gestor stratégie, 
Pracovná 
skupina 

Prípravná 
fáza/krok 2 

Vytvorenie tímu koordinátorov pre 
jednotlivé samosprávy 

10/2021 11/2021 

Gestor stratégie, 
Pracovná 
skupina 

Fáza tvorby 

stratégie/krok 3 
Príprava harmonogramu stretnutí 10/2021 10/2021 

Gestor stratégie, 
Pracovná 
skupina 

Fáza tvorby 

stratégie/krok 4 

Spracovanie analytickej časti 
(legislatíva a terminológia, analýza  
prostredia, zhrnutie analýz) 

12/2021 3/2022 
Pracovná 
skupina 

Fáza tvorby 

stratégie/krok 5 
Pripomienkovanie dokumentu 4/2022 4/2022 

Gestor stratégie, 
pracovná 
skupina 

Fáza tvorby 

stratégie/krok 6 

Zapracovanie pripomienok 

obstarávateľa 
4/2022 4/2022 

Pracovná 
skupina 

Fáza tvorby 

stratégie/krok 7 
Spracovanie strategickej časti 2/2022 4/2022 

Pracovná 
skupina 

Fáza tvorby 

stratégie/krok 8 
Pripomienkovanie dokumentu 4/2022 4/2022 

Gestor stratégie, 
pracovná 
skupina 

Fáza tvorby 

stratégie/krok 9 

Zapracovanie pripomienok 

obstarávateľa 
5/2022 5/2022 

Pracovná 
skupina 

Fáza tvorby 
stratégie/krok 10 

Spracovanie vykonávacej časti 4/2021 5/2022 
Pracovná 
skupina 

Fáza tvorby 
stratégie/krok 11 

Pripomienkovanie dokumentu 5/2022 5/2022 

Gestor stratégie, 
pracovná 
skupina 

Fáza tvorby 
stratégie/krok 12 

Zapracovanie pripomienok 

obstarávateľa 
5/2022 5/2022 

Pracovná 
skupina 

Fáza tvorby 
stratégie/krok 13 

Spracovanie realizačnej časti 12/2021 4/2022 

Gestor stratégie, 
pracovná 
skupina 

Fáza tvorby 
stratégie/krok 14 

SEA 1/2023 4/2023 Gestor stratégie 

Fáza tvorby 
stratégie/krok 15 

Vypracovanie podporného 
materiálu pre jednotlivé miestne 

samosprávy 

6/2022 9/2022 
Pracovná 
skupina 
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Krok Obsah 
Začiatok 
fázy 

Koniec 

fázy 

Zodpovedná 
osoba/partner 

Fáza tvorby 
stratégie/krok 16 

Komunikácia so samosprávami 
a implementácia SMART stratégie 
Trnavského samosprávneho kraja 
v rámci miestnej samosprávy 

9/2022 11/2022 
Pracovná 
skupina 

Fáza 
implementácie 
a hodnotenia 

Platnosť strategického dokumentu 

a pravidelný monitoring 
5/2023 12/2030 Gestor stratégie 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Inštitucionálne zabezpečenie prípravy stratégie 

Pre potrebu vytvorenia a realizácie dokumentu boli použité interné i externé ľudské zdroje, vrátane 

expertov sústredených v pracovnej skupine a zúčastnených stakeholderov. Spolupracujúcich 

odborníkov na prípravu a realizáciu strategického dokumentu v pozícii stakeholder bolo 19, vrátane 

ľudských zdrojov disponibilných pod manažmentom TTSK. 

 

Dokument v rámci zaradenia na Úrade TTSK bol koordinovaný Odborom stratégií a projektov TTSK. 

Pri procese tvorby boli jednotlivé časti dokumentu hodnotené Riadiacim výborom. Členovia 

Riadiaceho výboru boli zástupcovia jednotlivých vecne príslušných organizačých jednotiek TTSK za 

dotknuté agendy stratégie. Materiálne zdroje pre prípravu a realizáciu dokumentu boli na úrovni 

administrácie v rámci pracovnej činnosti pracovnej skupiny. 

 

 Spôsob zapojenia partnerov v riešenom území  a mechanizmus spolupráce s partnermi 

na území 

V rámci projektu SMART región TTSK, ktorého výstupom je aj SMART stratégia TTSK, bolo potrebné 

navrhnúť a implementovať SMART platformu na monitorovanie a hodnotenie rozvoja miest a obcí, 

ktorá bude inšpirovaná dátovou základňou na Úrade TTSK a bude slúžiť ako podporný nástroj pre 

mestá a obce na zber a ukladanie dát. Údaje budú zároveň dostupné Úradu TTSK a širokej verejnosti. 

TTSK každoročne vypracúva Monitoring hospodárskej a sociálnej situácie, vyhodnocuje PHSR TTSK a 

oslovuje obce, mestá, odborné útvary TTSK a ďalších sociálno-ekonomických partnerov s požiadavkou 

o zaslanie zrealizovaných aktivít a podkladov do vyhodnotenia špecifických cieľov a opatrení, nástroj 

prispeje k efektívnosti úradu, ale aj chodu miest a obcí. 

 

Platforma bola vytvorená počas práce na SMART stratégii TTSK a členovia mali prístup k stratégií, 

pričom samotné implementovanie a nastavenie procesného fungovania prepojenia regionálnej 
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samosprávy s lokálnymi samosprávami v území, bolo nastavované práve manažmentom práce počas 

kreovania aj samotnej SMART platformy. 

 

Zároveň strategický dokument podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Samotní experti, 

ktorí dokument tvorili zastupujú viaceré oblasti sociálneho, spoločenského a ekonomického 

prostredia, čo prinieslo ďalší hlbší a profesionálnejší pohľad na spracovanie dokumentu pre jeho 

úspešné implementovanie a vykonateľnosť v externom prostredí. 
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2 ANALYTICKÁ ČASŤ 

Regionálna SMART stratégia sa opiera o koncept inteligentnej špecializácie, ktorý kombinuje 

priemyselné, vzdelávacie a inovačné politiky. Výsledkom stratégie je identifikovanie a výber 

primárnych prioritných oblastí pre investície založené na poznatkoch so zameraním na silné stránky 

a komparatívne výhody, ktoré sú v stratégii identifikované. V prípade TTSK nadväzuje stratégia v rámci 

kontinuity a spojitosti na projekt Regionálnej inovačnej stratégie TTSK pre obdobie 2007 – 2013 so 

zameraním na zvýšenie počtu inovatívnych projektov v technologicky orientovaných malých a 

stredných podnikoch. Aplikovaním stratégie TTSK dosiahne: 

- efektívnejšie vynakladanie verejných zdrojov so zameraním nielen na oblasti vedomostí alebo 

odborných znalostí; 

- vytvorenie synergií medzi mechanizmami verejnej podpory výskumu, vývoja a inovácií, 

priemyselnej propagácie a odbornej prípravy; 

- odstránenie fragmentácie a duplicity politických zásahov, ktoré môžu viesť k plytvaniu 

verejnými zdrojmi; 

- identifikáciu najsilnejších alebo perspektívnych oblastí pre podnikanie a rast prostredníctvom 

dôkladnej analýzy existujúcich schopností, majetku, kompetencií, konkurenčných výhod 

v meste, regióne alebo krajine; 

- mechanizmy umožňujúce strategický rozvoj založený na mnohostranných a multi-riadiacich 

interakciách; 

- mapovanie a referenčné porovnávanie klastrov vrátane analýz úlohy a vplyvu kľúčových 

aktérov; 

- systémy monitorovania a hodnotenia založené na referenčných výberoch oblastí znalostí a 

inovačných projektov. 

 

Koncepcia rozvoja systémov regionálnej podpory inovácií je integrálnou súčasťou tvorby politiky 

v mnohých európskych regiónoch. Prepojenia majú za následok: 

- vytvorenie prostredia priaznivého pre inovácie a podnikanie; 

- podpora udržateľného ekonomického rastu v regióne; 

- zvýšenie životnej úrovne. 
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2.1 Prehľad východiskových koncepčných dokumentov a informačných zdrojov  

Medzi koncepčné východiskové dokumenty radíme najmä dokumenty na nadnárodnej, národnej a 

regionálnej úrovni.  

 

Nadnárodná a makroregionálna úroveň: 

- The European Innovation Partnership on SMART Cities and Communities; 

- Programy pre rozvoj SMART City/Region v nadväznosti na dokument The European Innovation 

Partnership on SMART Cities and Communities; 

- Digitálny kompas; 

- Stratégia Európa 2020; 

- Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu – nasmerovanie európskej dopravy 

do budúcnosti; 

- Stratégia Európa 2030 (Rámec politík v oblasti klímy a energetiky, Energetická únia); 

- Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy; 

- The EU Green Deal; 

- Danube region strategy; 

- Európske inovačné partnerstvo pre inteligetné mestá a komunity (The European Innovation 

Partnership on SMART Cities and Communities); 

- Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu – nasmerovanie európskej dopravy do 

budúcnosti; 

- Stratégia Európa 2030 (Rámec politík v oblasti klímy a energetiky, Energetická únia); 

- EÚ stratégia pre adaptáciu na zmenu klímy; 

- Európska zelená dohoda; 

- Stratégia EÚ pre dunajský región. 

 

Národná úroveň: 

- Podpora inovačných riešení v slovenských mestách; 

- Národné priority implementácie Agendy 2030; 

- Stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030; 

- Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2030; 

- Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike; 

- Stratégia rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo 

Slovenskej republiky; 

- H2ODNOTA JE VODA - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody; 
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- Národný lesnícky program SR 2021 – 2030; 

- Národná vodíková stratégia, Akčný plán pre vodík; 

- Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania na obdobie rokov 2018-2027; 

- Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030; 

- Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike; 

- Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky; 

- Envirostratégia 2030 - Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej 

republiky do roku 2030; 

- Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030; 

- Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy; 

- Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy; 

- Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030; 

- Koncepcia energetickej efektívnosti SR; 

- Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030; 

- Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR; 

- Národná koncepcia informatizácie verejnej správy SR; 

- Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030; 

- Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022. 

 

Regionálna úroveň: 

- Územný plán Trnavského samosprávneho kraja; 

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky  

2023 – 2030 (rozpracovaný dokument); 

- Stratégia rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v Trnavskom samosprávnom kraji  

               na roky 2018 – 2023; 

-      Nízkouhliková stratégia Trnavskej župy; 

- Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského samosprávneho kraja na roky  

2014 – 2020. 

 

2.2 Stratégie a koncepcie na lokálnej úrovni 

Pre implementáciu regionálnej SMART stratégie aj v miestnych samosprávach a pre prepojenosť 

územia z pohľadu regionálneho rozvoja, zároveň s požiadavkou analýzy súčasného uplatňovania 

SMART princípov v miestnych samosprávach na území TTSK je nevyhnutnosťou vytvorenie 
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koncepčného riešenia zastrešujúceho kraj. Analytická časť obsahuje aj analýzy miestnych samospráv 

kraja v predmetnej problematike. 

 

Experti pracujúci na strategickom dokumente identifikovali samosprávy, ktoré majú viac ako 

4000 obyvateľov. V rámci štatistického zisťovania k 31.12.2019, vybrané samosprávy zobrazuje 

nasledovná tabuľka. 

 

Tabuľka 2 Identifikácia samospráv voči počtu obyvateľov pre analýzu SMART prístupu pre potreby strategického dokumentu 

Okres Samospráva Obyvatelia k 31.12.2020 

Okres Dunajská Streda Dunajská Streda 22 620 

Okres Dunajská Streda Šamorín 13 393 

Okres Dunajská Streda Veľký Meder 8 578 

Okres Dunajská Streda Gabčíkovo 5 439 

Okres Galanta Sereď 15 326 

Okres Galanta Galanta 15 060 

Okres Galanta Sládkovičovo 5 180 

Okres Galanta Veľké Úľany 4 722 

Okres Galanta Šoporňa 4 154 

Okres Hlohovec Hlohovec 21 067 

Okres Hlohovec Leopoldov 4 108 

Okres Piešťany Piešťany 27 140 

Okres Piešťany Vrbové 5 912 

Okres Senica Senica 20 198 

Okres Senica Šaštín-Stráže 4 961 

Okres Skalica Skalica 15 000 

Okres Skalica Holíč 11 128 

Okres Skalica Gbely 5 006 

Okres Trnava Trnava 64 735 

Okres Trnava Cífer 4 416 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Štatistický úrad, 2021 

 

Jednotlivé samosprávy podľa zaradenia v rámci okresov budú analyzované pre potreby koncepčného 

prístupu strategického dokumentu z pohľadu ich aktuálneho stavu pripravenosti a prác na 
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implementácii agendy inteligentnej samosprávy. Zároveň bude definovaná aktuálna situácia na 

základe Slovenského SMART City Indexu. 

 

Slovenský SMART City Index definuje ako vôbec prvý na Slovensku konkrétne Key Performance 

Indicators, v preklade kľúčové ukazovatele výkonnosti a umožňuje slovenským samosprávam 

(lokálnym a regionálnym) nájsť práve tie oblasti, ktorým by sa pri implementácii agendy SMART City 

mali v čo najväčšej miere venovať. 

 

Index sleduje samosprávy v šiestich základných pilieroch, takzvaných „inteligentných“ 

charakteristikách. Týchto šesť charakteristík je považovaných za relevantnú skupinu definujúcu SMART 

City, teda oblasti, ktoré definujú samotnú úroveň inteligentných inovatívnych riešení. Ak sa 

samospráva (lokálna ale aj regionálna) chce inovovať na inteligentnú, musí tieto charakteristiky nielen 

akceptovať, ale ich vo svojich koncepciách rozvoja aj využívať a plnohodnotne obsiahnuť. Slovenský 

SMART City Index vychádza z rovnakého prístupu, aký zvolili výskumníci združení z Technickej 

univerzity vo Viedni, Univerzity v Ľjublane a napokon Technickej univerzity Delft v Holandsku. 

 

Šesť základných charakteristík Slovenského SMART City Indexu možno rozdeliť na tridsaťjeden 

relevantných faktorov, ktoré odrážajú najdôležitejšie aspekty každej inteligentnej charakteristiky. 

Nakoniec bol každý faktor definovaný pomocou skupiny zodpovedajúcich ukazovateľov. Celkovo bolo 

definovaných a použitých sedemdesiatštyri ukazovateľov. Podmienkou zaradenia slovenskej 

samosprávy do hodnotenia je minimálne tritisíc obyvateľov. Týmto spôsobom je v indexe 

porovnávaných viac ako dvesto tridsať lokálnych samospráv, porovnávané sú okresy ako celok 

a samosprávne kraje. 
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Obrázok 1 Slovenský SMART city index a jeho štruktúra 

 

 

Zdroj: www.inteligentnemesta.sk, 2021 

 

Okres Dunajská Streda 

2.2.1.1 Dunajská Streda 

Samospráva má vlastnú SMART stratégiu. Dunajská Streda by mala byť progresívnym a atraktívnym 

mestom, ktoré bude riadiť svoju mobilitu, spotrebu energií, budovy, priestor, služby, životné prostredie 

a digitálne informácie vysoko účinným a udržateľným spôsobom v prospech blahobytu svojich 

občanov, pracovníkov a turistov. Globálnym cieľom rozvojovej stratégie mesta Dunajská Streda je 

vytvorenie efektívneho manažmentu dopravy, energetického hospodárstva, technickej infraštruktúry, 

životného prostredia a služieb na území mesta Dunajská Streda, ktorý umožní zvýšiť životnú úroveň 

jeho obyvateľov a zabezpečí trvalo udržateľný rozvoj jeho územia. (SMART plán mesta Dunajská streda, 

2020) 

 

Strategická priorita I. je zameraná na zvyšovanie efektivity prevádzky základnej technickej 

infraštruktúry mesta Dunajská Streda. Je to jedna z kľúčových oblastí rozvoja mesta, ktorá vytvára 

základné podmienky pre život na jeho území. Pre potreby naplnenia strategického cieľa rozvoja tejto 

oblasti, ktorým je „Vybudovanie technickej infraštruktúry mesta, ktorá využíva pre svoje fungovanie 

najmodernejšie dostupné inteligentné technológie prispievajúce k trvalo udržateľnému rozvoju jeho 

územia“ je potrebné realizovať aktivity zamerané na rozvoj kľúčových opatrení podporujúcich 

zvyšovanie úrovne prevádzky základnej technickej infraštruktúry na území mesta Dunajská Streda.  
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Hlavným cieľom Strategickej priority II. je „Vytvorenie sociálnej infraštruktúry využívajúcej inteligentné 

inovácie a technológie zvyšujúce životnú úroveň obyvateľstva mesta Dunajská Streda“. Vďaka 

navrhovaným opatreniam v rámci tejto priority bude možné podporiť rozvoj ľudského kapitálu a 

služieb uspokojujúcich základné potreby obyvateľstva, čím sa umožní naplnenie definovaného cieľa. 

Znižovať nepriaznivé vplyvy ľudskej činnosti na kvalitu životného prostredia v meste Dunajská Streda a 

jeho okolí a zároveň zvádzať environmentálne šetrné technológie a postupy, ktoré umožnia dosiahnuť 

vyššiu mieru ochrany a starostlivosti o miestne životné prostredie, je jedným z hlavných zámerov 

navrhovaných opatrení. Ich realizácia umožní prispieť k napĺňaniu cieľa tejto strategickej priority, 

ktorým je „Trvalo udržateľný rozvoj územia mesta Dunajská Streda založený na využití inteligentných 

technológií pri eliminovaní negatívnych dopadov vplývajúcich na kvalitu životného prostredia“. SMART 

City platforma mesta Dunajská Streda predstavuje centralizované riešenie dohľadu nad 

prevádzkovanou technickou infraštruktúrou, podporno-integračnou infraštruktúrou a aplikačnou 

infraštruktúrou. Zároveň poskytuje včasné a proaktívne signalizovanie jednotlivých kritických udalostí. 

Okamžitý zber, prenos a analýza informácií cirkulujúcich v mestskom prostredí umožňuje mestám 

radikálne zmeniť ich postoj k riadeniu vybraných služieb. 

 

Pre mesto Dunajská Streda je nevyhnutné, na základe PHRSR 2015 - 2020 mesta Dunajská Streda, aby 

v súlade s celoeurópskou stratégiou do roku 2020 naplnila tri kľúčové priority rastu:  

- inteligentný rast, ktorý je založený na efektívnych investíciách do vzdelávania, výskumu 

a inovácií; 

- udržateľný rast, vďaka prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a zameranie sa 

na konkurencieschopné odvetvia priemyslu; 

- inkluzívny rast, s veľkým dôrazom na tvorbu pracovných miest a zmiernenie chudoby. 

Strategický cieľ mesta Dunajská Streda do roku 2020: Zlepšenie hospodárskych a sociálnych 

podmienok života v meste Dunajská Streda vybudovaním moderného a konkurencieschopného miesta 

pre život, prácu a oddych jeho obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov. 

Na základe SMART City Indexu Slovensko (komplexné porovnanie všetkých samospráv) sú 

pre samosprávu Dunajská streda identifikované nasledovné hodnotenia v ukazovateľoch: 
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Tabuľka 3 SMART city index - umiestnenie sa pre samosprávu Dunajská Streda 

Počet obyvateľov Celkové umiestnenie 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

22 684 22 620 23 009 -325 57 33 37 20 

SMART Economy SMART People 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

33 23 10 23 103 225 218 -115 

SMART Governance SMART Mobility 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

195 155 160 35 35 23 25 10 

SMART Environment SMART Living 

2019 2020  2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

6 8 5 1 204 87 89 115 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Slovak SMART City Index, 2021 

* dáta v roku 2021 sú za 6 mesiacov a aktualizácia dát na 33,3 % 

Projekty samosprávy s priamym dopadom na SMART agendu: 

- Projekt: DIGIVIL – Digital Villages 

Aktivity projektu: 1. Vybudovanie podzemných kontajnerových stojísk so senzormi 2. Vytvorenie 

aplikácie SMART Waste managment 3. Sprievodné aktivity, účasť na workshopoch a riadení projektu 

zo strany Mesta Dunajská Streda 

- Projekt: SMART plán mesta Dunajská Streda 

 

2.2.1.2 Gabčíkovo 

Rozvojová stratégia mesta Gabčíkovo vychádza aj zo stratégie Európa 2020, prostredníctvom 

financovania projektov v programovom období 2014-2020 podporila: 

- inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii, 

- udržateľný rast: podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, 

ktoré efektívnejšie využíva zdroje, 

- inkluzívny rast: podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí 

hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. 
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Globálnym cieľom PHRSR mesta Gabčíkovo je podporiť vyvážený rozvoj v meste prostredníctvom 

postupného zvyšovania jej konkurencieschopnosti. Strategickým cieľom mesta je vytvorenie vhodného 

sociálnoekonomického a trvalo udržateľného prostredia, ktoré bude podporovať vlastné úsilie a 

výkony obyvateľov pri tvorbe pracovných príležitostí, povedie jednotlivcov k dobrovoľnej 

zodpovednosti o sociálne slabších a o životné prostredie. Cieľom rozvojovej stratégie je vybudovať 

príťažlivé mesto pre vlastných obyvateľov, ako aj návštevníkov, zlepšiť občiansku a technickú 

infraštruktúru mesta, zlepšiť súčasný stav životného prostredia, zviditeľniť mesto pre potenciálnych 

turistov, potenciálnych podnikateľov, a tým aj posilniť miestnu ekonomiku. 

 

SMART stratégia nie je k dispozícii. 

 

Na základe SMART City Indexu Slovensko (komplexné porovnanie všetkých samospráv) sú 

pre samosprávu Gabčíkovo identifikované nasledovné hodnotenia v ukazovateľoch: 

 

Tabuľka 4 SMART city index - umiestnenie sa pre samosprávu Gabčíkovo 

Počet obyvateľov Celkové umiestnenie 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

5 473 5 439 5 250 223 95 49 55 40 

SMART Economy SMART People 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

60 37 36 24 77 175 153 -76 

SMART Governance SMART Mobility 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

208 38 38 170 54 72 69 -15 

SMART Environment SMART Living 

2019 2020  2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

6 8 5 1 219 87 89 130 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Slovak SMART City Index, 2021 

* dáta v roku 2021 sú za 6 mesiacov a aktualizácia dát na 33,3 % 

 

2.2.1.3 Šamorín 

Šamorín je moderné mesto, ktoré pre svojich obyvateľov poskytuje dobré podmienky vo všetkých 

oblastiach hospodárskeho a spoločenského života, stará sa o ochranu životného prostredia. Keďže 

miestny podnikateľský sektor nemá záujem o spoluprácu, prostriedky komunálnej politiky sú 
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obmedzené. Je možnosť zavedenia miestnej vernostnej karty, kampane na podporu miestnych 

produktov. Potenciál má aj budova Koruny, kde je možné zriadiť inovačné centrum.  

 

SMART stratégia nie je k dispozícii. 

 

Na základe SMART City Indexu Slovensko (komplexné porovnanie všetkých samospráv) sú 

pre samosprávu Šamorín identifikované nasledovné hodnotenia v ukazovateľoch: 

 

Tabuľka 5 SMART city index - umiestnenie sa pre samosprávu Šamorín 

Počet obyvateľov Celkové umiestnenie 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

13 350 13 393 13 605 -255 91 73 77 14 

SMART Economy SMART People 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

52 28 21 31 141 212 200 -59 

SMART Governance SMART Mobility 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

178 132 131 47 54 72 69 -15 

SMART Environment SMART Living 

2019 2020  2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

6 8 5 1 212 87 89 123 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Slovak SMART City Index, 2021 

* dáta v roku 2021 sú za 6 mesiacov a aktualizácia dát na 33,3 % 

 

2.2.1.4 Veľký Meder 

V rámci podnikateľského sektora je nastavená podpora zavádzania inovatívnych technológií a 

znižovania energetickej náročnosti v podnikoch, ktorú chce mesto implementovať. Cieľom opatrenia 

je podporiť najmä rozvoj a skvalitnenie podnikateľského prostredia v meste Veľký Meder 

so zameraním sa najmä na podporu MSP prostredníctvom rozvoja infraštruktúry, inovačných aktivít a 

podporných služieb. Realizáciou opatrenia dôjde k podpore zvýšenia konkurencieschopnosti 

podnikateľských subjektov a k vytváraniu pracovných miest. Vízia mesta - Veľký Meder ako 

konkurencieschopné mesto, nie len v oblasti hospodárstva, ale aj udržateľného riadenia ľudského 

potenciálu a systému ochrany životného prostredia. 
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SMART stratégia nie je k dispozícii. 

 

Vízia mesta - Veľký Meder ako konkurencieschopné mesto, nielen v oblasti hospodárstva, ale aj 

udržateľného riadenia ľudského potenciálu a systému ochrany životného prostredia. 

Na základe SMART City Indexu Slovensko (komplexné porovnanie všetkých samospráv) sú 

pre samosprávu Veľký Meder identifikované nasledovné hodnotenia v ukazovateľoch: 

 

Tabuľka 6 SMART city index - umiestnenie sa pre samosprávu Veľký Meder 

Počet obyvateľov Celkové umiestnenie 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

8 612 8 578 8 348 264 144 153 153 -9 

SMART Economy SMART People 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

31 27 17 14 195 235 235 -40 

SMART Governance SMART Mobility 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

181 208 214 -33 106 120 116 -10 

SMART Environment SMART Living 

2019 2020  2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

6 8 5 1 211 87 89 122 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Slovak SMART City Index, 2021 

* dáta v roku 2021 sú za 6 mesiacov a aktualizácia dát na 33,3 % 

 

Projekty samosprávy s priamym dopadom na SMART agendu: 

- PODPROGRAM 2.4: WEB STRÁNKA MESTA 

Cieľ - Poskytovať informácie pomocou Web stránky mesta a zabezpečiť služby obyvateľstvu formou 

elektronických inteligentných formulárov na webovom portáli mesta. 

 

Okres Galanta 

 

2.2.1.5 Galanta 

Samospráva má vlastnú SMART stratégiu. „Moderné technológie – Galanta na ceste SMART“ je 

zameraný na premenu mesta Galanta na SMART City. Predmetom projektu je vybudovanie IKT 
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platformy zameranej na prepojenie informačných systémov a externých senzorov a zariadení 

potrebných pre získavanie a poskytovanie dát. IKT platforma pozostáva z IoT dátového centra a piatich 

modulov (Bezpečnosť, Životné prostredie, Parkovanie, Verejné osvetlenie, Informovanosť 

obyvateľstva, Koncept SMART City – inteligentné mesto Galanta, 2021). 

 

Modul Životné prostredie bude zameraný na inštaláciu senzorov, ktoré budú v rámci mesta zbierať 

údaje o environmentálnych veličinách: úrovne prašnosti, plynov (emisiách skleníkových plynov) a 

meteorologických veličín. Modul Verejné osvetlenie využije existujúcu sieť verejného osvetlenia 

v meste. Pomocou SMART riadiacich jednotiek a senzorov sa bude ovládať spínanie a vypínanie 

verejného osvetlenia vzhľadom na vonkajšie svetelné podmienky. 

 

Predmetom projektu je budovanie IKT platformy zameranej na prepojenie informačných systémov a 

externých senzorov a zariadení potrebných pre získavanie a poskytovanie dát. IKT platforma bude 

pozostávať od IoT dátového centra a piatich modulov. Budovanie platformy a modulov bude 

predstavovať aktivity projektu. Centrálna mestská IKT platforma bude vykonávať spracovanie a analýzu 

dát. Bude zabezpečovať výstupy pre dohľadové centrum, ale aj analýzy a predikcie pre smerovanie 

politík mesta, či realizáciu akcie na konkrétnu situáciu. IKT platforma umožní integrovať a koncentrovať 

do jedného systému aplikácie tretích strán, ktoré ako hardvér a softvér vytvoria jednotlivé moduly. 

Riešenie umožňuje vytvárať a prevádzkovať vlastné aplikácie a rovnako dobre umožní integrovať a 

koncentrovať do jedného systému aplikácie tretích strán. Vďaka týmto schopnostiam je riešenie pre 

Mesto Galanta ideálne z pohľadu dlhodobej udržateľnosti a navrhnutý koncept bráni „vendor lockin“ 

ohrozeniu. Samotné vybudovanie IKT platformy bude zaradené k modulu Bezpečnosť. Úlohou modulu 

Bezpečnosť bude vykonávať dohľad nad bezpečnosťou v meste. Využije pritom prvky existujúceho 

kamerového systému, ktorý bude doplnený o nové kamery. Modul bezpečnosť bude obsahovať 

dopravné kamery, bezpečnostné kamery a videostenu. Modul Životné prostredie bude zameraný na 

inštaláciu senzorov, ktoré budú v rámci mesta zbierať údaje o environmentálnych veličinách: úrovne 

prašnosti, plynov (emisiách skleníkových plynov) a meteorologických veličín. Modul Verejné osvetlenie 

využije existujúcu sieť verejného osvetlenia v meste. Pomocou SMART riadiacich jednotiek a senzorov 

sa bude ovládať spínanie a vypínanie verejného osvetlenia vzhľadom na vonkajšie svetelné podmienky. 

Modul Parkovanie bude zameraný na manažovanie parkovania a dopravy v meste. Prostredníctvom 

senzorov bude monitorovaná obsadenosť parkovacích miest a prostredníctvom informačných tabúľ 

budú vodiči navigovaní k zaparkovaniu. Tým sa ušetrí čas a emisie potrebné na hľadanie voľného 

miesta. Modul Informačný kanál bude sprostredkovávať informácie zo zariadení a senzorov z osobných 

modulov verejnosti. Bude sa jednať o komunikačnú platformu pre zobrazovanie údajov, ale aj výstupov 

agend mesta smerom k občanom. 
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Na základe SMART City Indexu Slovensko (komplexné porovnanie všetkých samospráv) sú 

pre samosprávu Galanta identifikované nasledovné hodnotenia v ukazovateľoch: 

 

Tabuľka 7 SMART city index - umiestnenie sa pre samosprávu Galanta 

Počet obyvateľov Celkové umiestnenie 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

14 990 15 060 15 098 -108 92 41 66 26 

SMART Economy SMART People 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

30 44 40 -10 52 60 62 -10 

SMART Governance SMART Mobility 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

211 197 203 8 71 44 42 29 

SMART Environment SMART Living 

2019 2020  2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

29 9 9 20 203 85 86 117 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Slovak SMART City Index, 2021 

* dáta v roku 2021 sú za 6 mesiacov a aktualizácia dát na 33,3 % 

 

Projekty samosprávy s priamym dopadom na SMART agendu: 

- Moderné technológie - Galanta na ceste SMART 

SMART City projekt - finančné prostriedky boli čerpané za spracovanie strategického dokumentu 

v zmysle kapitoly. 

- Inteligentné priechody pre chodcov 

 

2.2.1.6 Sereď 

Maximálne sa snaží využiť výhodnú polohu susedstva s Bratislavským krajom a najmä výbornú polohu 

na križovatke cestnej dopravy. Mesto Sereď bude mestom, ktoré bude vyvážene zabezpečovať 

podmienky pre harmonický život všetkých kategórií svojich obyvateľov. Mesto sa stane príjemným 

sídlom zabezpečujúcim komplexné sociálne služby pre svojich obyvateľov, ako aj okolitých obcí. Bude 

vyvážene a ohľaduplne využívať svoje prírodné bohatstvo za účelom jeho ekonomického a 

ekologického zveľaďovania. V súvislosti s rozvojom cestovného ruchu sa bude snažiť čo najlepšie 

prezentovať svoje kultúrne tradície a zvyklosti, rozvíjať kultúrne povedomie nielen vo svojom regióne, 
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ale aj za hranicami Slovenskej republiky. Na základe analýzy súčasnej situácie a predpokladov ďalšieho 

rozvoja sa navrhuje pre mesto Sereď nasledovný strategický cieľ: Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj 

mesta Sereď, po ekonomickej, sociálnej a kultúrnej stránke. Ekonomický, kultúrny a spoločenský rast 

bude zabezpečený prostredníctvom disponibilného potenciálu nachádzajúceho sa v ľudských, 

prírodných a ekonomických zdrojoch. 

 

SMART stratégia nie je k dispozícii. 

 

Na základe SMART City Indexu Slovensko (komplexné porovnanie všetkých samospráv) sú 

pre samosprávu Sereď identifikované nasledovné hodnotenia v ukazovateľoch: 

 

Tabuľka 8 SMART city index - umiestnenie sa pre samosprávu Sereď 

Počet obyvateľov Celkové umiestnenie 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

15 444 15 326 15 501 -57 169 77 102 67 

SMART Economy SMART People 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

103 49 43 60 140 151 124 16 

SMART Governance SMART Mobility 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

209 229 235 -26 71 44 42 29 

SMART Environment SMART Living 

2019 2020  2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

29 9 9 20 210 85 86 124 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Slovak SMART City Index, 2021 

* dáta v roku 2021 sú za 6 mesiacov a aktualizácia dát na 33,3 % 

 

2.2.1.7 Sládkovičovo 

Strategickou víziou mesta je využitie vnútorného potenciálu mesta vytvoriť príťažlivú a zaujímavú 

lokalitu pre vidiecke bývanie s komplexne vybudovanou infraštruktúrou, kvalitnými životnými 

podmienkami a zdravým životným prostredím. Zmyslom programovej časti je jej príspevok k splneniu 

stanoveného strategického cieľa  vytvoriť podmienky pre zvýšenie kvality života obyvateľov mesta, pre 

zvýšenie jeho konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti s vyváženým rozvojom oblastí trvale 

udržateľného rozvoja.  
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Zámerom programu v oblasti školstva bolo v roku 2020 zabezpečiť kvalitný, efektívny a inovatívny 

výchovno-vzdelávací proces vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta. Uvedený zámer sa v sledovanom období podarilo splniť. Neustále pretrváva trend poklesu 

populácie, v dôsledku ktorého zaznamenávame neustále znižovanie počtu žiakov na základnej škole 

s vyučovacím jazykom maďarským, ako i odchod žiakov základných škôl do okolitých miest a obcí, aj 

keď už v menšom rozsahu oproti minulosti. 

 

Mesto spracováva SMART plán mesta Sládkovičovo. 

 

Projekt je zameraný na 7 oblastí, ktoré ovplyvňujú každodenný chod mesta a jeho obyvateľov. Jedná 

sa o zvýšenie bezpečnosti v meste s využitím inteligentných bezpečnostných kamier, zlepšenie 

dopravnej situácie v meste, modernizáciu verejného osvetlenia, zavedenie monitoringu znečistenia 

ovzdušia, modernizáciu evidencie zberu odpadov a sprístupnenie informácií verejnosti 

prostredníctvom exteriérových informačných panelov (Stratégia budovania SMART City Sládkovičovo, 

2020). 

 

Na základe SMART City Indexu Slovensko (komplexné porovnanie všetkých samospráv) sú 

pre samosprávu Sládkovičovo identifikované nasledovné hodnotenia v ukazovateľoch: 

 

Tabuľka 9 SMART city index - umiestnenie sa pre samosprávu Sládkovičovo 

Počet obyvateľov Celkové umiestnenie 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

5 209 5 180 5 390 -181 173 146 177 -4 

SMART Economy SMART People 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

137 77 73 64 99 156 132 -33 

SMART Governance SMART Mobility 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

216 232 236 -20 71 87 81 -10 

SMART Environment SMART Living 

2019 2020  2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

23 11 9 14 216 85 86 130 
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Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Slovak SMART City Index, 2021 

* dáta v roku 2021 sú za 6 mesiacov a aktualizácia dát na 33,3 % 

 

Projekty samosprávy s priamym dopadom na SMART agendu: 

- Technologický inkubátor INOVATECH  

Cieľ podprogramu: Podpora podnikateľov a podnikateľov s inovatívnym programom 

 

Okres Hlohovec 

2.2.1.8 Hlohovec 

V roku 2023 bude Hlohovec: 

- otvorené a tolerantné, dobre dostupné mesto prepojené s inými mestami v regióne, najmä 

s centrom regiónu Trnavou; 

- priemyselné mesto v dobrej finančnej kondícii, so stabilnými zamestnávateľmi; 

- vzhľadom na svoju polohu na rieke Váh, históriu, infraštruktúru a životné prostredie 

atraktívnym mestom s vysokou kvalitou života, ktoré radi navštevujú aj ľudia z iných obcí a 

regiónov; 

- pre svoju ekologickú a sociálnu zodpovednosť dobrý partner pre susedov. 

V rámci strategického cieľa 2 Zdravá ekonomika, bod 2.4 Digitálne mesto Hlohovec, má samospráva 

v pláne naplniť čiastkový cieľ 2.4.2 multimediálne informačné systémy (SMART City aplikácie, 

informačné kiosky, platobné terminály). 

 

Hlohovec, ležiaci v stredoeurópskom regióne, v metropolitnom regióne Bratislava, v centre 

automobilového priemyslu Slovenska (Bratislava – Trnava – Nitra), je napojený na hlavné dopravné 

ťahy v Európe a chce sa stať príjemným mestom pre bývanie, mestom s dostatkom pracovných 

príležitostí a inovatívnym mestom. Pri tejto premene bude spolupracovať s obyvateľmi mesta 

a profesionálmi. 

 

SMART stratégia nie je k dispozícii. 

Mesto Hlohovec nemá doposiaľ vypracovaný samostatný dokument SMART stratégie, napriek tomu 

v tejto oblasti uskutočňuje niekoľko samostatných činností. Jednou z nich je aj aplikácia 

odkazprestarostu.sk, ktorá ponúka priestor pre nahlasovanie problémov a podnetov zo strany občanov 

mesta. Iným je napríklad technické riešenie hlohovec.hlasobcanov.sk, ktoré predstavuje online 
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prostredie, pokrývajúce celý proces participatívneho rozpočtu mesta Hlohovec (od prípravnej fázy až 

po rozhodovaciu). Umožňuje obyvateľom predkladať svoje nápady, pripomienkovanie zo strany mesta, 

hlasovanie verejnosti o jednotlivých občianskych projektoch a zadaniach pre mesto,  ako i zverejnenie 

záverečných výsledkov hlasovania. Mesto Hlohovec rovnako ponúka obyvateľom bezplatnú službu 

SMS  a e–mailových správ. Obdobne mesto poskytuje aj zaujímavú environmentálnu službu na 

webovom portáli stromypodkontorlou.sk, kde občiania môžu sledovať aktuálny stav drevín na území 

mesta. Okrem vyššie uvedených SMART riešení mesto ponúka SMART manažment odpadov (senzory 

osadené v kontajneroch), aplikáciu meteostanice na území mesta, využívanie nástroja Klimasken. 

Na základe SMART City Indexu Slovensko (komplexné porovnanie všetkých samospráv) sú 

pre samosprávu Hlohovec identifikované nasledovné hodnotenia v ukazovateľoch: 

 

Tabuľka 10 SMART city index - umiestnenie sa pre samosprávu Hlohovec 

Počet obyvateľov Celkové umiestnenie 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

21 301 21 067 20 274 1 027 86 82 107 -21 

SMART Economy SMART People 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

109 115 118 -9 134 214 201 -67 

SMART Governance SMART Mobility 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

147 180 179 -32 36 27 27 9 

SMART Environment SMART Living 

2019 2020  2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

18 16 9 9 197 84 80 117 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Slovak SMART City Index, 2021 

* dáta v roku 2021 sú za 6 mesiacov a aktualizácia dát na 33,3 % 

 

2.2.1.9 Leopoldov 

Mesto Leopoldov je mestom, ktoré sa stará o rovnovážne zabezpečenie verejných služieb, ktoré sú 

nevyhnutné pre plnohodnotný život jeho obyvateľov. Strategický cieľ - zabezpečiť trvalo udržateľný 

rozvoj mesta Leopoldov po ekonomickej, sociálnej a kultúrnej stránke. Ekonomický, kultúrny a 

spoločenský rast bude zabezpečený prostredníctvom disponibilného potenciálu nachádzajúceho sa v 

ľudských, prírodných a ekonomických zdrojoch. Hlavné zameranie ekonomickej činnosti bude mesto 
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smerovať do ekologicky nezávadných prevádzok v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, pre 

ktoré má ideálne rozvojové predpoklady. Zabezpečiť ochranu životného prostredia a jeho 

zveľaďovanie hlavne v podobe rozvoja a kultivácie oddychových zón v meste.  

Cieľ PHRSR 1.3 Vytvorenie podmienok na rozvoj inovačných aktivít v súkromných podnikoch pojednáva 

o aktivite: Podpora podnikateľov zavádzajúcich výrobu na báze progresívnych technológií, pomoc pri 

získavaní nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov na plánovaný účel. 

 

SMART stratégia nie je k dispozícii. 

 

Mesto Leopoldov nemá vypracovanú samostatnú SMART stratégiu. Napriek tomu, v niektorých 

strategických dokumentoch možno nájsť odkazy, ktoré s problematikou SMART stratégie a SMART 

riešení nepochybne súvisia. V tomto kontexte (aj na základe prijatých strategických dokumentov 

mesta) sú kľúčové tri priority rastu: inteligentný rast ktorý je založený na efektívnych investíciách do 

vzdelávania, výskumu a inovácií, udržateľný rast, vďaka prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a 

zameranie sa na konkurencieschopné odvetvia priemyslu a inkluzívny rast, s veľkým dôrazom na tvorbu 

pracovných miest a zmiernenie chudoby. Definovaný udržateľný rast sa zakladá na: ochrane životného 

prostredia, znížení emisií a zachovaní biologickej rozmanitosti; zavedení efektívnych inteligentných 

rozvodov elektrickej energie využívajúcich informačné a telekomunikačné technológie. 

 

Na základe SMART City Indexu Slovensko (komplexné porovnanie všetkých samospráv) sú 

pre samosprávu Leopoldov identifikované nasledovné hodnotenia v ukazovateľoch: 

 

Tabuľka 11 SMART city index - umiestnenie sa pre samosprávu Leopoldov 

Počet obyvateľov Celkové umiestnenie 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

4 097 4 108 3 944 153 87 164 99 -12 

SMART Economy SMART People 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

45 71 72 -27 142 170 146 -4 

SMART 

Governance       

SMART 

Mobility       

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

135 177 176 -41 72 47 45 27 
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Počet obyvateľov Celkové umiestnenie 

SMART Environment SMART Living 

2019 2020  2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

10 61 9 1 207 84 80 127 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Slovak SMART City Index, 2021 

* dáta v roku 2021 sú za 6 mesiacov a aktualizácia dát na 33,3 % 

 

Okres Piešťany 

2.2.1.10 Piešťany 

Mesto Piešťany bude atraktívne kúpeľné mesto pre obyvateľov a návštevníkov, s priaznivým 

podnikateľským prostredím, v ktorom sú výnimočné prírodné danosti využívané so zachovaním 

pre budúce generácie. Podľa strategickej vízie v meste Piešťany bude vybudovaná kvalitná 

infraštruktúra pre obyvateľov mesta, podpora cestovného ruchu (zdravotnícky, kongresový, mestský a 

kultúrny) a vhodné podmienky pre podnikateľov, so zachovaním kvality životného prostredia aj 

pre nasledujúce generácie.  

 

Globálny cieľ pre hospodársku oblasť: „Rozvoj hospodárskej základne prostredníctvom podpory 

podnikateľského prostredia s dôrazom na kúpeľníctvo a cestovný ruch, zefektívnením verejnej správy 

a rozvojom dopravnej infraštruktúry.“  

Globálny cieľ pre sociálnu oblasť: „Zvýšenie kvality života všetkých obyvateľov mesta prostredníctvom 

rozvoja poskytovaných sociálnych služieb, školskej infraštruktúry a podporou športového a kultúrneho 

vyžitia.“  

 

Environmentálna oblasť má zadefinovaný globálny cieľ: „Zachovanie kvality životného prostredia 

prostredníctvom revitalizácie verejných priestranstiev a rozširovaním zelene s cieľom zvýšenia 

adaptácie na dopady klimatických zmien a zefektívnením odpadového hospodárstva.“ 

 

SMART stratégia nie je k dispozícii. 

 

Mesto Piešťany nemá doposiaľ vypracovaný samostatný dokument venujúci sa problematike 

inteligentného rozvoja mesta. Napriek tomu v existujúcich strategických dokumentoch mesta môžeme 

nájsť niektoré prvky SMART riešení. Ide predovšetkým o dokument s názvom Plán hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja 2015-2025, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Piešťany na roky 2021-2027, 

Koncepcia rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v meste Piešťany. 
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Na základe SMART City Indexu Slovensko (komplexné porovnanie všetkých samospráv) sú 

pre samosprávu Piešťany identifikované nasledovné hodnotenia v ukazovateľoch: 

 

Tabuľka 12 SMART city index - umiestnenie sa pre samosprávu Piešťany 

Počet obyvateľov Celkové umiestnenie 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

27 336 27 140 27 307 29 89 50 84 5 

SMART Economy SMART People 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

64 36 41 23 68 155 127 -59 

SMART Governance SMART Mobility 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020   Rozdiel 

197 213 219 -22 75 52 51 24 

SMART Environment SMART Living 

2019 2020  2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

14 13 8 6 200 74 79 121 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Slovak SMART City Index, 2021 

* dáta v roku 2021 sú za 6 mesiacov a aktualizácia dát na 33,3 % 

 

2.2.1.11 Vrbové 

Medzi strategické ciele patrí: 

- zviditeľniť mesto pre turistov a potenciálnych podnikateľov a uľahčiť cudzím osobám 

orientáciu v meste; 

- vybudovať príťažlivé mesto pre vlastných obyvateľov i návštevníkov; 

- zlepšiť stav životného prostredia v meste; 

- zlepšiť možnosti bývania v meste; 

- riešiť bytovú otázku potenciálnych bezdomovcov a neplatičov nájomného. 

 

Vrbové – príťažlivé mestečko s možnosťou spokojného bývania, s rozvinutým podnikateľským 

prostredím využívajúcim aj tradície poľnohospodárstva s obnovenými historickými budovami a 

kultúrnymi hodnotami podporujúcimi rozvoj cestovného ruchu. 

 

SMART stratégia nie je k dispozícii. 
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Mesto Vrbové nemá doposiaľ vypracovanú SMART stratégiu vo forme samostatného strategického 

dokumentu. Existujúce strategické zámery a výzvy sú obsiahnuté v strategických dokumentoch: 

Program rozvoja mesta Vrbové 2015-2024, Nízkouhlíková stratégia mesta Vrbové 2021-2023, 

Koncepcia rozvoja v oblasti tepelnej energetiky, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Vrbové na 

roky 2018-2022.  

 

Na základe SMART City Indexu Slovensko (komplexné porovnanie všetkých samospráv) sú 

pre samosprávu Vrbové identifikované nasledovné hodnotenia v ukazovateľoch: 

Tabuľka 13 SMART city index - umiestnenie sa pre samosprávu Vrbové 

Počet obyvateľov Celkové umiestnenie 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

5 907 5 912 5 698 209 159 125 159 0 

SMART Economy SMART People 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

177 76 90 87 135 208 195 -60 

SMART Governance SMART Mobility 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

183 172 175 8 75 97 92 -17 

SMART Environment SMART Living 

2019 2020  2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

14 13 8 6 209 74 79 130 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Slovak SMART City Index, 2021 

* dáta v roku 2021 sú za 6 mesiacov a aktualizácia dát na 33,3 % 

 

Okres Senica 

 

2.2.1.12 Senica 

Cieľom projektu SMART plán mesta Senica je vybudovať pre Mesto Senica inteligentné riešenia 

využiteľné pri správe mesta v zámere budovania trvalo udržateľnej IoT architektúry - implementovať 

SMART prvky do mesta pre riešenie vyššie uvedených oblastí. V meste boli identifikované viaceré 

problematické oblasti, ktoré by mesto chcelo riešiť zavedením moderných technologických riešení. 

Pre  projekt boli vybrané nasledovné oblasti:  
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- dynamická doprava;  

- statická doprava; 

- bezpečnosť.  

 

Podľa PHRSR mesta, mesto Senica bude moderné, ekologické a konkurencieschopné mesto 

s rozvinutou infraštruktúrou a rozmanitosťou služieb. Senica bude zelené mesto so zdravým životným 

štýlom, garantovanými vzdelávacími a sociálnymi službami, s bohatým športovým a kultúrnym 

zázemím so zvyšujúcou sa kvalitou života spokojných ľudí, ktorí majú pozitívny vzťah k mestu, vážia si 

jeho históriu a tradície. Mesto Senica bude otvorenou samosprávou podporujúcou aktívny prístup 

občanov participujúcich na trvalo udržateľnom rozvoji mesta. 

 

 Mesto spracováva SMART plán mesta Senica. 

 

Dokument „Stratégia zavádzania inteligentných technológií v meste Senica“ prináša základný rámec 

rozvoja mesta v naviazanosti na moderné technológie a SMART riešenia. Primárnym cieľom je 

prepojenie a vytvorenie kvalitných vzájomných väzieb medzi sieťami ľudí, podnikov, technológií, 

infraštruktúrou, spotrebou energií a priestoru. Aplikáciou trvaloudržateľných technológií 

informačného a komunikačného charakteru je umožnené dosiahnuť vyššiu mieru 

konkurencieschopnosti. Stratégia je vypracovaná na obdobie 5 rokov, pričom na záver každého roka 

jej platnosti je odporúčané vykonávať aktualizácie nastavenia jednotlivých cieľov. Dokument vychádza 

zo základného predpokladu, že moderné technológie v spojení s ľudským a sociálnym kapitálom 

a širšou hospodárskou politikou štátu dokážu úspešne zabezpečiť rozvoj mesta a jeho optimálne 

fungovanie. Zo štrukturálneho hľadiska zasahuje do piatich oblastí – analytická, strategická, 

programová, realizačná a finančná. Analytická časť  vychádza z komplexnej analýzy územia opierajúc 

sa o dokument PHRSR mesta Senica na roky 2016-2022. Výsledky sú zakomponované do SWOT analýzy 

definujúc podstatné znaky územia. Strategická časť je definovaná strategickou víziou v zmysle popisu 

ideálnej situácie po zrealizovaní špecifických cieľov. Programová časť je súborom opatrení a priorít, 

ktoré predstavujú návrhy na riešenie vytýčených problémov. Realizačná časť sa týka konkrétnych 

aktivít a projektov mesta. Obsahom finančnej časti je definovanie hlavných zdrojov financovania 

rozvoja mesta v oblasti zavádzania inteligentných technológií. SMART stratégia tak predstavuje jednu 

z priorít samosprávy mesta Senica. (SMART plán mesta Senica, 2021) 
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Na základe SMART City Indexu Slovensko (komplexné porovnanie všetkých samospráv) sú 

pre samosprávu Senica identifikované nasledovné hodnotenia v ukazovateľoch: 

 

Tabuľka 14 SMART city index - umiestnenie sa pre samosprávu Senica 

Počet obyvateľov Celkové umiestnenie 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

20 289 20 198 19 620 669 73 40 59 14 

SMART Economy SMART People 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

32 46 46 -14 181 234 234 -53 

SMART Governance SMART Mobility 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

210 215 220 -10 17 10 10 7 

SMART Environment SMART Living 

2019 2020  2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

17 10 6 11 213 77 79 134 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Slovak SMART City Index, 2021 

* dáta v roku 2021 sú za 6 mesiacov a aktualizácia dát na 33,3 % 

 

2.2.1.13 Šaštín-Stráže 

Mesto Šaštín-Stráže je príjemné a bezpečné mesto ponúkajúce podmienky pre plnohodnotný a 

harmonický život miestneho obyvateľstva s modernou samosprávou, atraktívnym vzhľadom a 

kvalitným životným prostredím, poskytujúce kvalitné a dostupné služby, kvalitnú technickú a 

občiansku vybavenosť, priestor pre aktívne trávenie voľného času. V hospodárskej oblasti má mesto 

za cieľ: Zabezpečenie kvalitnej dopravnej, technickej a občianskej vybavenosti v meste. Prioritná oblasť 

– Sociálna, ktorá má cieľ: Zabezpečenie kvalitných služieb pre obyvateľov,  vytvorenie podmienok 

pre rozšírenie možností trávenia voľného času a zvýšenie kvality života v meste. Prioritná oblasť – 

Environmentálna, kde je cieľ : Zvýšenie kvality životného prostredia v meste. 

 

SMART stratégia nie je k dispozícii. 

 

Mesto Šaštín-Stráže doposiaľ nemá vypracovaný samostatný dokument zaoberajúci sa SMART 

stratégiou. Odkazy na túto oblasť sú však obsiahnuté v rámci „Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja mesta Šaštín-Stráže 2015 -2023“. V komplexnosti predstavuje nositeľa rozvojovej politiky 
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mesta zakomponovaním predstáv jeho vedenie a obyvateľov, akým spôsobom optimálne spravovať 

samosprávnu jednotku. Primárnym cieľom je zabezpečenie konzistencie aktivít so strategickým 

plánovaním a podmienkami podpory regionálneho rozvoja mesta. Zároveň ide o otvorený a živý 

dokument schopný reagovať na nové podnety vrátane problematiky SMART stratégie. Táto oblasť 

predstavuje výzvu pre prípravu obdobného dokumentu na nadchádzajúce obdobie.   

 

Na základe SMART City Indexu Slovensko (komplexné porovnanie všetkých samospráv) sú 

pre samosprávu Šaštín-Stráže identifikované nasledovné hodnotenia v ukazovateľoch: 

 

Tabuľka 15 SMART city index - umiestnenie sa pre samosprávu Šaštín-Stráže 

Počet obyvateľov Celkové umiestnenie 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

- 4 961 4 908 53 - 196 216 -20 

SMART Economy SMART People 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

- 60 66 -6 - 237 238 -1 

SMART Governance SMART Mobility 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021  Rozdiel 

- 241 246 -5 - 116 113 3 

SMART Environment SMART Living 

2019 2020  2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

- 8 6 2 - 81 79 2 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Slovak SMART City Index, 2021 

* dáta v roku 2021 sú za 6 mesiacov a aktualizácia dát na 33,3 % 

 

Okres Skalica 

2.2.1.14 Skalica 

Vízia mesta Skalica: Trvalo udržateľným spôsobom iniciovať rozvoj občianskej infraštruktúry, 

kultúrnych tradícií, životného prostredia, ľudských zdrojov, pracovných príležitostí a cestovného ruchu, 

čo zabezpečí silnú a stabilnú pozíciu Skalice ako: 

- ekonomického, hospodárskeho a kultúrno-historického centra Záhoria; 

- mesta s vysokou kvalitou mestského prostredia; 

- mesta s vysokým cezhraničným významom; 
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- mesta, ktoré sa prioritne zameriava na potreby svojich obyvateľov. 

 

Hospodárska oblasť má za cieľ: Posilnenie hospodárskej konkurencieschopnosti mesta, podpora a 

rozvoj ekonomicky stabilného prostredia, podpora malého a stredného podnikania a cestovného ruchu 

v meste, podpora rozvoja zamestnanosti a otvorenej verejnej správy. 

Sociálna oblasť má za cieľ: Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja občianskej infraštruktúry 

zabezpečujúcej všetky potreby obyvateľov mesta v oblasti sociálnych služieb, školstva, zdravotníctva a 

voľnočasových aktivít, zlepšenie kvality života obyvateľov mesta a zvýšenie bezpečnosti v meste. 

Environmentálna oblasť má za cieľ: Zabezpečenie trvalo udržateľného kvalitného životného prostredia 

a využívania prírodných zdrojov spolu s efektívnym nakladaním s energiou v meste Skalica. 

 

SMART stratégia nie je k dispozícii. 

 

Mesto Skalica nedisponuje samostatným dokumentom SMART stratégie. Vo viacerých dokumentoch 

vydaných samosprávou však identifikujeme odkazy na túto oblasť, z ktorých najvýznamnejšie sú: 

Program rozvoja mesta Skalica 2021-2027 , Nízkouhlíkové stratégie mesta Skalica na roky 2021-2036 a 

Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Skalica v oblasti tepelnej energetiky. Spoločným znakom je 

definovanie koncepcie inteligentného rozvoja mesta ako základného predpokladu zlepšenia životnej 

úrovne obyvateľov aplikáciou  digitálnych a telekomunikačných technológii. V rámci dokumentov sa 

zameriavajú na viacero oblastí ako elektromobilita a SMART parkovanie, E-samospráva a E-služby, zber 

dát z odpadového hospodárstva, monitoring vstupu a výstupu motorových vozidiel, monitoring 

ovzdušia a kvality vôd, resp. monitoring intenzity verejného osvetlenia.  

 

Na základe SMART City Indexu Slovensko (komplexné porovnanie všetkých samospráv) sú 

pre samosprávu Skalica identifikované nasledovné hodnotenia v ukazovateľoch: 

 

Tabuľka 16 SMART city index - umiestnenie sa pre samosprávu Skalica 

Počet obyvateľov Celkové umiestnenie 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

15 022 15 000 15 501 -479 83 137 171 -88 

SMART Economy SMART People 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

27 55 62 -35 128 210 198 -70 
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SMART Governance SMART Mobility 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

206 170 171 35 74 90 85 -11 

SMART Environment SMART Living 

2019 2020  2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

18 16 9 9 195 86 90 105 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Slovak SMART City Index, 2021 

* dáta v roku 2021 sú za 6 mesiacov a aktualizácia dát na 33,3 % 

 

Projekty samosprávy s priamym dopadom na SMART agendu: 

- Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca 

Cieľ: zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy 

 

2.2.1.15 Holíč 

Vízia PHRSR: Ekonomicky stabilné a hospodársky konkurencieschopné mesto v regióne, dýchajúce 

históriou, tradíciami, s kvalitným a čistým životným prostredím v symbióze s vybudovanou modernou 

infraštruktúrou pre bývanie, pre vzdelávanie a výchovu mladej generácie a s kvalitnými službami 

pre obyvateľov, ale i návštevníkov.  

 

Globálne ciele Hospodárska oblasť - Zvýšenie hospodárskej konkurencieschopnosti mesta v regióne 

prostredníctvom rozvoja základnej infraštruktúry, obnovy NKP a podpory malého a stredného 

podnikania. Sociálna oblasť - Zlepšenie kvality života obyvateľov, zlepšenie možností pre trávenie voľno 

časových aktivít, budovanie športovísk, ochrana zraniteľných skupín obyvateľstva. Podpora rozvoja 

bývania pre mladé rodiny. Zvýšenie bezpečnosti a prevencie kriminality v meste Holíč. 

Environmentálna oblasť - Zlepšenie kvality životného prostredia v meste Holíč a jeho okolí. 

 

SMART City Holíč - SMART IS mesta je otvorená dátovo analytická platforma na agregáciu dát 

z mestských IoT zariadení. IS bude zabezpečovať zber a vyhodnocovanie dátovej kvality, riadenie, 

správu životného cyklu údajov, ako aj publikovanie otvorených dát. 

 

 Mesto spracováva SMART plán mesta Holíč. 

 

Mesto od roku 2020 realizuje projekt Moderné technológie mesta Holíč na základe získaného grantu 

z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Hlavným cieľom je zavedenie inteligentných 
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technológií a inteligentnej IoT platformy so zberom a spracovaním dát v meste Holíč. Zjednodušenie 

a zefektívnenie toku údajov pre občana rovnako predstavujú dôležitý medzník. Konkrétne sa to týka 

inštalácie meteostaníc, ktoré budú zaznamenávať enviromentálne ukazovatele, vytvárať štatistiku 

a historické dáta. Na základe vývojovej krivky nameraných ukazovateľov bude možné vyvodiť 

preventívne opatrenia, čím je možné zlepšiť kvalitu ovzdušia v meste. Ďalšími SMART riešeniami sú 

inštalácia parkovacích senzorov na vybrané parkoviská, či modernizácia bezpečnostného kamerového 

systému s cieľom zvýšenia bezpečnosti obyvateľov mesta. Odkazy na tieto oblasti nájdeme aj v ďalších 

dokumentoch vydaných samosprávou mesta ako Energetická koncepcia mesta Holíč v tepelnej 

energetike, Program odpadového hospodárstva mesta Holíč, resp. Komunitný plán sociálnych služieb 

v meste Holíč.  

 

Na základe SMART City Indexu Slovensko (komplexné porovnanie všetkých samospráv) sú 

pre samosprávu Holíč identifikované nasledovné hodnotenia v ukazovateľoch: 

 

Tabuľka 17 SMART city index - umiestnenie sa pre samosprávu Holíč 

Počet obyvateľov Celkové umiestnenie 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

11 156 11 128 11 129 27 189 202 229 -40 

SMART Economy SMART People 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

51 64 75 -24 157 231 226 -69 

SMART Governance SMART Mobility 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

221 202 207 -35 130 139 136 -6 

SMART Environment SMART Living 

2019 2020  2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

18 16 9 9 206 86 90 116 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Slovak SMART City Index, 2021 

* dáta v roku 2021 sú za 6 mesiacov a aktualizácia dát na 33,3 % 

 

2.2.1.16 Gbely 

Mesto Gbely bude v strategickej vízii svojho rozvoja mestom atraktívneho vzhľadu s dobudovanou 

infraštruktúrou, službami a vyrovnanou ekonomikou s možnosťou rastu za predpokladu využitia 

existujúcich vnútorných a vonkajších rozvojových zdrojov v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. 



SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK 

55 

 

Mesto, v ktorom výnimočné prírodné danosti sú využívané a zhodnocované na prospech súčasnej a 

budúcich generácií. Stratégia bude premietnutá vo všetkých aktivitách mesta. 

 

Mesto Gbely má víziu stať sa otvoreným mestom nielen pre svojich obyvateľov, ale aj pre návštevníkov 

mesta, pre ktorých je mesto dostupné z hľadiska svojej polohy. Mesto Gbely má vďaka rozsiahlym 

zelených plochám v okolí víziu stať sa zeleným mestom so zachovaním si vidieckeho štýlu ako ideálnym 

mestom pre život aj oddych. 

 

SMART stratégia nie je k dispozícii. 

Mesto Gbely doposiaľ nemá vypracovaný samostatný dokument zaoberajúci sa SMART stratégiou. 

Odkazy na túto oblasť sú však obsiahnuté v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Gbely na roky 2021 -2027. Dokument navrhuje systematickú a trvaloudržateľnú rozvojovú stratégiu 

v previazanosti s aplikovaním moderných technológií. Na základe realizovanej  SWOT analýzy mesto 

má viacero príležitostí informačného a komunikačného charakteru. Dokumentom so strategickými 

zámermi a výzvami je Komunitný plán sociálnych služieb mesta Gbely na roky 2018 – 2023, ktorý 

hodnotí potreby občanov v sociálnej oblasti s cieľom posilňovať súdržnosť a solidaritu obyvateľov 

mesta. Celkový rozvoj komunity je možné zabezpečiť len na základe zdokonalenia foriem komunikácie 

a výmeny informácií.  

 

Na základe SMART City Indexu Slovensko (komplexné porovnanie všetkých samospráv) sú 

pre samosprávu Gbely identifikované nasledovné hodnotenia v ukazovateľoch: 

 

Tabuľka 18 SMART city index - umiestnenie sa pre samosprávu Gbely 

Počet obyvateľov Celkové umiestnenie 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

5 073 5 006 4 915 158 198 199 224 -26 

SMART Economy SMART People 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

119 79 77 42 165 209 191 -26 

SMART Governance SMART Mobility 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 

168 204 211 -43 130 139 136 -6 

SMART Environment SMART Living 

2019 2020  2021 Rozdiel 2019 2020  2021 Rozdiel 
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18 16 9 9 217 86 90 127 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Slovak SMART City Index, 2021 

* dáta v roku 2021 sú za 6 mesiacov a aktualizácia dát na 33,3 % 

 

Okres Trnava 

2.2.1.17 Trnava 

Prioritné oblasti a) Ľudské zdroje a podnikateľské prostredie; b) Doprava a technická infraštruktúra; c) 

Mestské životné prostredie a podmienky pre voľný čas; d) Komunikácia, verejné služby a občan.  

 

V rámci opatrenia A.2.1 predmetného dokumentu, mesto sa chce profilovať ako „Trnava mesto inovácií 

a činností s vyššou pridanou hodnotou.“ Zameranie má byť predovšetkým na MSP, vytvorenie 

akceleračného programu (Trnava Innovation Hub) a spoluprácu so SARIO, SBA a SEI/CEI. 

 

Vízia kraja: Konkurencieschopný a všestranne rozvinutý kraj efektívne využívajúci všetky zdroje 

pri zachovaní prírodných, kultúrnych a historických hodnôt, pamiatok, kvality života a životného 

prostredia. Stanovené sú 3 globálne ciele v 3 prioritných oblastiach: 

- Oblasť hospodárska - Rast konkurencieschopnosti znalostného a inovačného regiónu; 

- Oblasť sociálna - Rast kvality života; 

- Oblasť environmentálna - Trvalo udržateľné a efektívne  využívanie 

prírodných zdrojov  pri zabezpečení ochrany životného prostredia. 

Na základe SMART City Indexu Slovensko (komplexné porovnanie všetkých samospráv) sú 

pre samosprávu Trnava identifikované nasledovné hodnotenia v ukazovateľoch: 

 

Tabuľka 19 SMART city index - umiestnenie sa pre samosprávu Trnava 

Počet obyvateľov Celkové umiestnenie 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

65 033 64 735 63 194 1 839 76 55 36 40 

SMART Economy SMART People 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020 2021 Rozdiel 

43 40 37 6 31 27 26 5 

SMART Governance SMART Mobility 

2019 2020 2021 Rozdiel 2019 2020   Rozdiel 

175 190 189 -14 43 33 33 10 
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SMART Environment SMART Living 

2019 2020   Rozdiel 2019 2020   Rozdiel 

41 60 23 18 193 82 83 110 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Slovak SMART City Index, 2021 

* dáta v roku 2021 sú za 6 mesiacov a aktualizácia dát na 33,3 % 

 

Projekty samosprávy s priamym dopadom na SMART agendu: 

- Inteligentné riadenia dopravy – SMART 

Sprostredkovateľský orgán pre OP Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 v zastúpení Ministerstva 

dopravy a výstavby SR s kódom OPII-2020/7/11-DOP predložením žiadosti o NFP, ktorej súčasťou bola 

aj štúdia uskutočniteľnosti. 

- Podpora SMART City 

Zriadenie 8 kusov loT meracích staníc na sčítanie bicyklov, vrátane prevádzky na 2 roky a integrácia dát 

cyklosčítačov na 2 roky. 

 

- Inteligentné dopravné systémy (IDS) 

Finančné prostriedky neboli použité, nakoľko prišlo k predĺženiu procesu prípravy nového 

monitorovacieho systému dopravy. 

 

- Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ 

Finančné prostriedky boli čerpané v súlade so zmluvou na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, 

na vzdelávanie pedagógov, na zavádzanie inovatívnych spôsobov výučby, extra hodín a na 

prispôsobenie mimoškolskej činnosti k rozvoju čitateľskej gramotnosti žiakov na ZŠ s MŠ na Ulici 

Námestie slovenského učeného tovarišstva. 

 

2.2.1.18 MFO (Mestská funkčná oblasť) Trnava 

V rámci agendy je definovaná požiadavka na úrovni:   

- MFO - SMART riešenia pre manažment odpadového hospodárstva,  

- MFO - Vytvorenie spoločnej  inovačnej platformy  pre podporu inovácií  v partnerstve 

s vysokými školami a VO Projekt sociálneho podnikania.  

Výsledkom má byť zlepšovanie podmienok pre posun podnikateľských subjektov  smerom 

ku konkurencieschopnosti založenej na znalostiach a inováciách podporou regionálnych inovačných 

ekosystémov  
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Tabuľka 20 Zloženie MFO Trnava a informácie o obyvateľstve 

MFO Partnerské mestá Počet obyvateľov* Celkovo 

obyvateľov UMR 

Trnava Jaslovské Bohunice 2 369 94288 

Špačince 3 163 

Malženice 1 519 

Bohdanovce nad Trnavou 1 498 

Šelpice 899 

Trnava 64 735 

Bučany 2 394 

Zvončín 951 

Brestovany 2 645 

Dolné Lovčice 807 

Zavar 2 219 

Biely Kostol 2 372 

Hrnčiarovce nad Parnou 2 254 

Zeleneč 2 548 

Ružindol 1 683 

Suchá nad Parnou 2 232 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021 

* dáta v roku 2021 s ohľadom na počet obyvateľov k 31.12.2020 

 

Strategické ciele špecifické pre MFO s indikáciou na rozvoj SMART oblastí:   

- Priorita 1 pre MFO - Integrované a moderné verejné služby  

- Strategický cieľ MFO 1.1. Inteligentná  mestská funkčná oblasť a  mesto Trnava 

 

Strategický cieľ MFO 4.1. Inovatívna  a adaptabilná mestská ekonomika   

- Špecifický cieľ 4.1.1: Podporovať spoluprácu vedeckých a  výskumných organizácii  a praxe a 

zavádzanie nových technológií  

- Špecifický cieľ 4.1.2: Zvýšiť inovačný potenciál MSP vo vybraných sektoroch     

Územie sa chce zamerať najmä v oblasti inteligentných technológií a procesov na:  

- Inteligentná doprava, 
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- Inteligentné riadenie energie,  

- Inteligentné riadenie regiónu a cezhraničnej spolupráce,  

- Inteligentné budovy.  

Inovatívne procesy, postupy a technológie má záujem rozvíjať v oblastiach:  

- Špecifický cieľ 2.1.1 - Poskytovať inovatívne formy komunitnej starostlivosti;  

- Špecifický cieľ 3.2.1 - Podpora podnikania v oblasti služieb starostlivosti o deti s dôrazom 

na inovatívne prístupy;  

- Prioritná os 1. Posilnenie inštitucionálnych kapacít, najmä orgány zapojené do programu EÚS 

a zvýšenie efektívnosti a účinnosti verejnej správy v činnostiach spolupráce - Zlepšiť kapacitu 

riadenia spolupráce v oblasti implementácie inovatívnych prístupov.  

2.3 SMART prístup TTSK v jednotlivých oblastiach 

Celkové hodnotenie 

V celkovom hodnotení sa Trnavský samosprávny kraj v roku 2020 umiestnil na šiestej pozícii medzi 

všetkými krajmi a postúpil tak v porovnaní s predchádzajúcim rokom o pozíciu vyššie. V roku 2019 sa v 

rámci TTSK hodnotilo 29 lokálnych samospráv (priemerný počet na kraj je 28 lokálnych samospráv). 

V nasledujúcom roku bolo v rámci kraja hodnotených 31 lokálnych samospráv (priemerný počet 

lokálnych samospráv na kraj bolo 31). 

 

Na základe SMART City Indexu Slovensko (komplexné porovnanie všetkých krajov): 

 

Tabuľka 21 SMART city index - umiestnenie sa pre kraj v rokoch v porovnaní s ostatnými krajmi 

Rok 
Celková 

pozícia 

SMART 

Economy 

SMART 

People 

SMART 

Governance 

SMART 

Mobility 

SMART 

Environment 

SMART 

Living 

2019 7 3 4 8 5 3 8 

2020 6 2 7 8 5 2 8 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Slovak SMART City Index, 2021 

 

TTSK má najsilnejšie pozície v rámci SMART Environment a SMART Economy. Ide o dve oblasti, v rámci 

ktorých posiňuje pozíciu. Najhoršie sú na tom SMART Governance a SMART Living, oblasti, ktoré by 

mal zlepšovať. Zároveň v oblasti SMART People by mal kraj zvrátiť negatívny trend. 
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Nasledujúce grafy zobrazujú úrovne SMART regiónu TTSK v rámci šiestich základných pilierov 

inteligentnej agendy. Je potrebné upozorniť na COVID-19 pandémiu, ktorá v roku 2020 mohla mať 

vplyv na vývoj dát. 

 

2.3.1.1 Inteligentná ekonomika – SMART Economy 

V doméne kraj napreduje a na základe dát je možné sledovať progres. TTSK má výrazného inovatívneho 

ducha, zlepšuje sa produktivita a flexibilita pracovného prostredia. Chýba však manažérska entita – 

klaster, ktorý by výraznou mierou zlepšil ukazovatele a výkonnosť celkového prostredia kraja. 

 

Obrázok 2 Slovenský SMART city index - hodnotenie ekonomiky TTSK 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Slovak SMART City Index, 2021 

 

V oblasti sa hodnotia ekonomické aspekty, ktoré vplývajú na SMART samosprávu. V rámci piliera v 

druhej úrovni sú kumulované nasledovné oblasti: 

- Innovative spirit – Patenty alebo R&D (regionálne dáta), 

- Entreprenuership – Samostatne zárobkové osoby a nové podnikania (lokálne dáta), 

- Economic image and trademarks – v súčasnosti sa neberie do úvahy a nezarátava sa, 

- Productivity – HDP na pracujúcu osobu, 

- Flexibility of labour market – Nezamestnanosť a počet zamestnancov pracujúcich na dohodu 

(regionálne dáta), 

- International embeddedness – Medzinárodné spoločnosti a preprava pasažierov/tovarov 

(lokálne a regionálne dáta). 
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2.3.1.2 Inteligentné veci verejné – SMART Governance 

Kraj by mohol posilniť participáciu na veciach verejných, je to dokonca skupina indikátorov, ktorá sa 

v rámci hodnotenia pre kraj zhoršuje. Participácia obyvateľstva na rozhodovaní sa v rámci rozpočtu, 

rozvoja regiónu, ale aj zapájaním tretieho sektora a akademického. Posilniť a podporiť ženy vo verejnej 

politike. Zlepšujú sa však dáta za skupinu indikátorov hodnotiacich verejné služby a sociálne služby pre 

kraj. 

 

Obrázok 3 Slovenský SMART city index - hodnotenie governmentu TTSK 

 

Zdroj: Slovak SMART City Index, 2021 

 

SMART Governance sa zameriava na možnosti samosprávy a zároveň schopnosť samosprávy upriamiť 

pozornosť občanov na politické otázky a zainteresovať ich v prípade politického rozhodovania sa a 

účasti na voľbách. Druhá úroveň dát je kumulovaná  do nasledovných kategórií: 

- Participation in decision-making – politická aktivita, počet politikov na občana, ale aj počet žien 

v politike (lokálne & národné dáta), 

- Public and social services – výdavky samosprávy na obyvateľa, počet detí v predškolskej 

starostlivosti, ale aj spokojnosť s kvalitou škôl (lokálne & národné dáta), 

- Transparent governance – transparentnosť, ale aj korupcia sa berú do úvahy (národné dáta), 

- Political strategies & perspectives – v súčasnosti sa tieto dáta nespracúvajú. 
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2.3.1.3 Inteligentní ľudia (obyvateľstvo) – SMART People 

V kraji sa zhoršilo prehlbovanie kozmopolitnej spoločnosti, ako aj participácie obyvateľstva 

na dobročinnosti. Zároveň však prehlbovanie sociálnej a etnickej plurality výrazne poskočilo 

a napreduje k vysoko pozitívnemu hodnoteniu. Kraj by však mal dbať na zvyšovaní kvalifikácie 

obyvateľstva, nakoľko tieto indikátory mierne poklesli v roku 2020 oproti predchádzajúcemu roku. 
Obrázok 4 Slovenský SMART city index - hodnotenie ľudí TTSK 

 

Zdroj: Slovak SMART City Index, 2021 

 

Podstatou je stanovenie inovatívneho potenciálu obyvateľov. Od úrovne vzdelania, cez schopnosť 

kreatívneho myslenia, až po akceptovanie cudzincov, sa dá v stručnosti popísať potenciál inovatívneho 

obyvateľstva. Dáta v druhej úrovni sa kumulujú do nasledovných oblastí: 

• Level of qualifications – podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí, užívatelia cudzieho jazyka, to sú 

primárne oblasti (lokálne, regionálne & národné dáta), 

• Affinity to life long learning – účasť na ďalšom vzdelávaní, prístup ku knižniciam (lokálne, 

regionálne & národné dáta), 

• Social and ethnic plurality – cudzinci žijúci na území (lokálne dáta), 

• Flexibility – schopnosť získať novú prácu (národné dáta), 

• Creativity – práca v kreatívnom priemysle (národné dáta), 

• Cosmopolitanism/Open-mindedness – prístup k imigrantom ale aj účasť na európskych 

záležitostiach (lokálne & národné dáta), 

• Participation in public life – participácia na dobrovoľníctve (lokálne a národné dáta). 
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2.3.1.4 Inteligentná mobilita – SMART Mobility 

Zhoršením stavu ciest sa zhoršili aj indikátory ohľadom miestnej, ale aj medzinárodnej dostupnosti 

TTSK. Zároveň však vplyvom viacerých opatrení sa zvýšila bezpečnosť dopravy, čo bolo spôsobené 

novými cyklotrasami alebo zvyšovaním štandardu verejnej prepravy. 
 

Obrázok 5 Slovenský SMART city index - hodnotenie mobility TTSK 

 

Zdroj: Slovak SMART City Index, 2021 

 

Schopnosť dopraviť sa je dôležitá, ale zároveň aj možnosti využívania variabilných dopravných 

prostriedkov a bezpečnosť cestujúcich. Dáta druhej úrovne sú kumulované nasledovne: 

• Local accessibility – verejná preprava, jej kvalita a prístup k nej (lokálne & národné dáta); 

• (Inter-)national accessibility – medzinárodná dostupnosť regiónu (regionálne dáta); 

• Availability of ICT-infrastructure – počítače v domácnostiach a prístup k širokopásmovému 

internetu (národné dáta); 

• Sustainable, innovative and safe transport system – Bezpečnosť premávky, green preprava a 

elektrické dopravné prostriedky (lokálne & národné dáta). 
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2.3.1.5 Inteligentné životné prostredie – SMART Environment 

Zníženie znečistenia prostredia bolo zapríčinené aj zvýšením jeho ochrany. TTSK v rámci starostlivosti 

o životné prostredie má veľmi pozitívny trend. Nielen regionálna stratégia, ale aj stratégie či koncepcie 

lokálnych samospráv napomáhajú zlepšovať stav životného prostredia a tak kraj v tejto oblasti výrazne 

napreduje. Veľmi nepatrný prepad je zaznamenaný v správe odpadového hospodárstva. 

 

Obrázok 6 Slovenský SMART city index - hodnotenie environment TTSK 

 

Zdroj: Slovak SMART City Index, 2021 

 

Pilier poukazuje na to, ako sa využívajú zdroje, ktoré máme k dispozícii, zároveň ako vplýva životné 

prostredie na náš život. Dáta sa kumulujú v druhej úrovni nasledovne: 

• Accrativity of natural conditions – zelený a slnečný svit (lokálne dáta), 

• Pollution – počet chronických chorôb a mikročastice, ktoré majú na tom podiel/vplyv (lokálne 

& regionálne dáta), 

• Environmental protection – účasť na ochrane prírody obyvateľstvom (národné dáta), 

• Sustainable resource management – efektívne nakladanie s vodou a elektrinou (lokálne dáta). 

 

2.3.1.6 Inteligentný život (bývanie) – SMART Living 

Nielen početnosť kultúrnych inštitúcií, ale aj ich rôznorodosť a využívanie obyvateľstvom je podstatné 

pre rozvoj inteligentného žitia v kraji. Kraj však rovnako zaznamenal aj prepad v počte a využívaní 
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vzdelávacích inštitúcií na svojom území. Ide o indikátor, ktorý by mal kraj primárne riešiť. Zároveň je 

však potrebné poukázať na fakt, že v rámci tejto oblasti (SMART Living) je spomedzi všetkých vyšších 

územných celkov práve Trnavský samosprávny kraj na poslednom mieste v hodnotení. 

 

Obrázok 7 Slovenský SMART city index - hodnotenie living  TTSK 

 

Zdroj: Slovak SMART City Index, 2021 

 

Život obyvateľov je spojený s územím a ak chce byť územie SMART, musí myslieť na viacero faktorov. 

Na druhej úrovni sú dáta kumulované nasledovne: 

- Cultural facilities – návšteva múzea, divadla a kina (okresné dáta); 

- Health conditions – dĺžka života, počet lekárov, počet postelí v nemocničných zariadeniach a 

podobne (lokálne & národné dáta); 

- Individual safety – kriminalita alebo spokojnosť s bezpečím (lokálne, regionálne, národné 

dáta); 

- Housing quality – veľkosť obydlia a spokojnosť s obydlím (lokálne, regionálne, národné dáta); 

- Education facilities – počet žiakov a početnosť ukončenia základného vzdelania s úrovňou 

vzdelávania (lokálne & národné dáta); 

- Touristic attractivity – počet prenocovaní a turistických atrakcií (lokálne & regionálne dáta); 

- Social cohesion – údaje spojené s chudobou (národné dáta). 
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Samosprávny kraj sa pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby 

svojich obyvateľov. Medzi aktivity, ktoré vykonáva, spadá aj utváranie podmienok na rozvoj 

zdravotníctva. 

 

Zdravotná starostlivosť v roku 2020 bola zabezpečovaná v 1 306 zdravotníckych zariadeniach v TTSK, 

v ktorých bolo zahrnutých aj 7 nemocníc, 989 zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a 

3 liečebne. (Trnavský kraj - charakteristika regiónu, 2021) 

 

Do roku 2014 mal TTSK nemocnice, ktoré však boli 31.12.2013 uznesením 738/2013/25 zrušené, a ich 

prevádzku prebrali súkromní poskytovatelia. Išlo o :  

• Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda (IČO:17335965); 

• Nemocnica s poliklinikou Skalica (IČO:00610712);  

• Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta (IČO:00610291). 

 

TTSK si ponechala majetkovú účasť, len vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou, a. s. v Skalici (IČO: 

44444761). Avšak kraj nemá z pohľadu podielu vlastníctva žiaden dosah na prevádzku nemocnice.  

 

Päť nemocníc, ktoré poskytujú akútnu ústavnú zdravotnú starostlivosť v TTSK má k dispozícii 

1 514 akútnych lôžok. V zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR je Fakultná 

nemocnica v Trnave a Nemocnica Alexandra Wintera n. o., Piešťany.  

TTSK založil v roku 2021 ambulantného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Zdravú župu, s.r.o., 

ktorej je výlučným vlastníkom. Prostredníctvom epidemiologickej ambulacie zabezpečoval na základe 

poverenia MZ SR očkovanie proti COVID-19 vo veľkokapacitných očkovacích centrách v Trnave (3), 

v Piešťanoch (1), v Dunajskej Strede (1) a v Skalici (1), ako aj prostredníctvom mobilnej očkovacej 

jednotky. Pre potreby testovania obyvateľstva na COVID-19 TTSK vytvoril mobilné odberové miesto v 

Trnave. 

 

 

TTSK založil v roku 2021 ambulantného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Zdravú župu, s.r. o. , v 

ktorej je výlučným vlastníkom. Prostredníctvom epidemiologickej ambulacie zabezpečoval na základe 

poverenia MZ SR očkovanie proti COVID-19 vo veľkokapacitných očkovacích centrách v Trnave (3), 

v Piešťanoch (1), v Dunajskej Strede (1) a v Skalici (1), ako aj prostredníctvom mobilnej očkovacej 

jednotky. Pre potreby testovania obyvateľstva na COVID-19 TTSK vytvoril mobilné odberové miesto v 

Trnave. 

 



SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK 

67 

 

V TTSK je celkovo evidovaných 1831 ambulantných zdravotníckych zariadení. Ich štruktúra podľa 

okresov je nasledovná:  

- Okres Dunajská Streda: 390; 

- Okres Galanta: 295; 

- Okres Hlohovec: 114; 

- Okres Piešťany: 293; 

- Okres Senica: 130; 

- Okres Skalica: 144; 

- Okres Trnava: 465. 

 

V rámci zdravotníctva je v kraji najčastejšie využívaná ambulantná starostlivosť. Zdravotnú starostlivosť 

v Trnavskom samosprávnom kraji umožňujú poskytovatelia ambulantnej, ústavnej zdravotnej 

starostlivosti, záchrannej zdravotnej služby a lekárenskej starostlivosti.  

 

Tabuľka 22 Všeobecná zdravotná starostlivosť pre dospelých 

 

 

 

Územie činnosti ambulancie 

Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých 

 

počet 

ambulancií 

lekárske miesta návštevy v útvare 

a v návštevnej službe 

 

počet 

na 100 000 

obyvateľov 

(18+) 

 

počet 

Na 

1 lekárske 

miesto1 

Slovenská republika 2 056 1 948,10 43,96 17 931 296 9 007,6 

Trnavský kraj 193 189,69 40,58 1 805 997 9 351,7 

Dunajská Streda 45 40,20 39,40 382 470 9 478,7 

Galanta 34 34,79 44,43 316 021 9 352,5 

Hlohovec 15 18,00 48,61 130 489 6 467,2 

Piešťany 25 25,50 48,52 204 852 8 717,1 

Senica 17 15,00 30,11 194 940 11 668,9 

Skalica 12 12,00 31,13 164 756 12 310,9 

Trnava 45 44,20 40,49 412 469 9 156,4 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Zdravotnícka ročenka 2020, 2021 

 

 

1 pre výpočet ukazovateľa „počet návštev na 1 lekárske miesto“ boli zahrnuté len tie odborné útvary, ktoré 
vykázali počet lekárskych miest aj počet návštev v rámci štatistických zisťovaní NCZI 
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Tabuľka 23 Všeobecná ambulantná starostlivosť o deti a dorast 

 

 

 

Územie činnosti ambulancie 

Všeobecná ambulantná starostlivosť o deti a dorast 

 

počet 

ambulancií 

lekárske miesta návštevy v útvare 

a v návštevnej službe 

 

počet 

na 100 000 

obyvateľov 

 (0 – 17 vek) 

 

počet 

na 

1  lekárske 

miesto2 

Slovenská republika 972 881,27 85,71 4 726 145 5 209,4 

Trnavský kraj 103 99,67 101,83 500 528 4 929,5 

Dunajská Streda 18 21,90 102,71 92 892 4 667,9 

Galanta 16 14,30 90,10 59 502 3 837,3 

Hlohovec 7 8,65 112,26 40 954 4 734,6 

Piešťany 16 13,65 135,54 65 635 4 463,1 

Senica 12 9,75 92,87 58 484 5 207,3 

Skalica 8 7,85 93,31 42 648 5 432,9 

Trnava 26 23,57 98,24 140 413 5 871,9 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Zdravotnícka ročenka 2020, 2021 

 

Súčasné priestorové rozloženie ústavných zdravotníckych zariadení podľa okresov a ich počet: 

• Okres Dunajská Streda: 4; 

• Okres Galanta: 2; 

• Okres Hlohovec: 3; 

• Okres Piešťany: 7; 

• Okres Senica: 1; 

• Okres Skalica: 1; 

• Okres Trnava: 2. 

 

 

2 pre výpočet ukazovateľa „počet návštev na 1 lekárske miesto“ boli zahrnuté len tie odborné útvary, ktoré 
vykázali počet lekárskych miest aj počet návštev v rámci štatistických zisťovaní NCZI 
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Tabuľka 24 Pracovníci v zdravotníctve podľa územného členenia 

 

 

Územie 

 sídla organizácie 

Pracovníci 

 úh
rn

 

zd
ra

vo
tn

íck
i s

po
lu

 

 

 

z toho 

ne
zd

ra
vo

tn
íck

i 
sp

o
lu

3
 

 št
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ni
 

le
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ek

ár
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fa
rm

a
ce

u
ti

 

se
st

ry
 

pô
ro

dn
é 

a
si

st
e

n
tk

y
  

Slovenská 

republika 
114 284 85 626 20 026 2 887 4 570 31 604 1 773 27 070 1 588 

Trnavský kraj 9 684 6 684 1 622 260 288 2 651 159 2 894 106 

Dunajská Streda 1 315 1 054 261 45 40 410 33 233 28 

Galanta 1 164 914 257 33 32 369 26 226 24 

Hlohovec 993 280 40 17 31 70 3 713 – 

Piešťany 2 860 1 774 439 53 39 698 18 1 086 – 

Senica 307 248 49 15 34 86 3 43 16 

Skalica 818 680 150 23 28 286 22 138 – 

Trnava 2 227 1 734 426 74 84 732 54 455 38 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Zdravotnícka ročenka 2020, 2021 

 

Z hľadiska štruktúry ekonomických činností v roku 2019 skoro 42% zamestnancov pracovalo 

v podnikoch so zameraním na priemysel. Vo vzdelávaní bolo zamestnaných 12,59 %, vo veľkoobchode 

a maloobchode 8,94 %, v zdravotníctve 8,82 %, vo verejnej správe 7,10 %. V ostatných odvetviach bol 

podiel zamestnaných menší ako 7 %. 

 

 

3 V nezdravotníckych pracovníkoch sú zahrnutí technicko-hospodárski pracovníci, robotnícke povolania a 

prevádzkoví pracovníci, pedagogickí pracovníci, pracovníci, vedy, výskumu a vývoja, elektrotechnik - 

audioprotetické ZP a člen vlády v politickej funkcii 
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Obrázok 8 Priemerné čisté peňažné výdavky v SR a TTSK (EUR/osoba/mesiac) 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Štatistický úrad SR, 2021 

 

Obyvatelia Trnavského samosprávneho kraja v rámci prehľadu porovnávania čistých peňažných 

príjmov a peňažných výdavkov, v nadväznosti na štruktúru spotrebných výdavkov, priamoúmerne 

vynakladajú disponibilné finančné prostriedky. V rámci grafu (obrázok 9) sa v rokoch premietlo aj 

zvýšenie výdavkov týchto domácností práve na zdravotníctvo. 

 

Obrázok 9 Štruktúra spotrebných výdavkov v SR a podľa priemeru SR a TTSK na zdravotníctvo, roky 2001 a 2016 (v %) 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Štatistický úrad SR, 2021 
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Zdravotníctvo v TTSK má vysoký potenciál pre rozvoj a zlepšenie technickej infraštruktúry, ako aj 

zvýšenie vedomostnej základne smerujúcej k implementácii agendy inteligentného kraja. Pomerne 

vysoký počet zamestnancov v zdravotníctve, ako aj rozvrhnutie zdravotníckych zariadení, determinujú 

potenciál zapojenia obyvateľstva smerom k lepšej starostlivosti o svoje zdravie a najmä prevencii.  

V rámci zdravotníctva je možné využitie aj geotermálnych vôd, ktoré však zároveň zohrávajú aj 

významnú úlohu v oblasti jeho rozvoja. V meste Piešťany sa nachádza svetoznáme liečebné stredisko 

s výskytom geotermálnych vôd, ktorého účinky priaznivo pôsobia pri liečbe a ochorení pohybového 

ústrojenstva. V okrese Senica a v Smrdákoch je výverný prameň termálnych vôd s vysokým obsahom 

sírovodíka, čo ho zaraďuje medzi najkoncentrovanejšie sírne vody v Európe. Ložiská geotermálnych 

vôd sa nachádzajú aj v okresoch Galanta a Dunajská Streda, ktoré sú využívané na rekreačné, 

zdravotnícke a vykurovacie účely. 

 

Obce sa združujú do mikroregiónov najčastejšie za účelom spolupráce na financovaní rozsiahlejších 

infraštruktúrnych stavieb ako sú verejné vodovody, skládky komunálneho odpadu, čističky odpadových 

vôd. Medzi ďalšie formy spolupráce patrí aj združovanie za účelom hospodárskeho rozvoja 

mikroregiónu (rozvoj zamestnanosti, podnikateľských aktivít, rozvoj rôznych sektorov v hospodárstve), 

iniciovanie a nadväzovanie kontaktov, plánovanie rozvoja, rozvíjanie a skvalitňovanie sociálnych a 

zdravotníckych služieb cez budovanie zdravotníckych stredísk, spolupráca v šírení kultúrnych hodnôt, 

ochrana životného prostredia. 

 

Výzvy: 

- zlepšenie technickej a technologickej vybavenosti zdravotníckych zariadení; 

- zvyšovanie kvality a efektívnosti zdravotníckych služieb rekonštrukciou a modernizáciou 

zdravotníckych zariadení a podporou modernizácie zdravotníckej infraštruktúry a 

implementácie nových diagnostických terapeutických postupov, vrátane integrácie primárnej 

zdravotníckej starostlivosti; 

- podpora zdravotníckej osvety a zdravého životného štýlu; 

- podpora pri vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov za účelom zabezpečenia správnej aplikácie 

štandardizovaných postupov v medicínskej praxi, podpora a zavedenie nových a inovatívnych 

postupov pre výkon prevencie, podpora pri zavádzaní nových diagnostických zobrazovacích 

metód a informačných systémov tak, aby zodpovedalo náročným požiadavkám a kritériám pre 

poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti; 

- zvýšenie energetickej hospodárnosti zdravotníckych zariadení a budov; 
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- podpora pri zabezpečovaní dostupnej dopravnej zdravotnej služby pre starších a imobilných 

pacientov; 

- podpora uplatňovania nízkouhlíkového hospodárstva, nízkouhlíkové technológie znižujú 

emisie a ich prínosom je zvýšenie kvality vzduchu, zníženie hladiny hluku a zlepšenie verejného 

zdravia. 

 

Medzinárodné globálne dokumenty a národné dokumenty Slovenska, ktoré majú dopad na rozvoj 

inteligentného zdravotníctva v inteligentnom kraji: 

- Zdravie pre všetkých; 

- Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným znevýhodnením 

na roky 2014 – 2020; 

- Aktualizácia Stratégie dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike; 

- Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 až 2020; 

- Zdravie 2020; 

- Národný program rozvoja duševného zdravia na roky 2019 a 2020; 

- RFF komponent – Digitálne Slovensko; 

- Národná koncepcia informatizácie verejnej správy; 

- Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030. 

 

V rámci rozvoja je potrebné implementovať návrhy pre inteligentné zdravotníctvo v nasledovných 

oblastiach: 

- IoT – internet vecí; 

- Behaviorálne – procesné SMART nástroje; 

- Technické SMART nástroje. 

 

Zameranie sa TTSK pri prepojení SMART technológií a oblasti zdravotníctva by malo byť na: 

- projekty v oblasti preventívnej zdravotnej starostlivosti a riešení v oblasti digitálneho zdravia; 

- manažment zdieľania informácií o pacientoch v rámci komplexu nemocnice a nemocníc 

(vrátane ambulancií); 

- manažment materiálov/tovarov a dodávateľského reťazca; 

- umelá inteligencia pri diagnostike pacientov; 

- prevencia obyvateľstva prostredníctvom zdravého života a pohybu; 

- bezpečnosť obyvateľstva (napr. kamera a náhly srdcový záchvat); 

- následná rekonvalescencia v kúpeľoch alebo podobných zariadeniach (aj fyzioterapia); 
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- zvyšovanie zaťaženia urbánneho priestoru populáciou si vyžaduje aj lepší manažment 

pacientov; 

- odlev obyvateľov do vidieckych (prímestských) oblastí si vyžaduje zameranie sa na štruktúru 

zdravotníckych zariadení a ich prepojenosť (informačnú, fyzickú, odbornú, ...); 

- presun zdravotnej starostlivosti domov k pacientom. 

 

Za účastníkov, priame zainteresované strany zdravotného systému považujeme pacientov, 

ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ústavných poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti a výskumné organizácie 

Prepojenie zobrazuje nasledujúca vizualizácia. 
Obrázok 10 Účastníci v procese rozvoja inteligentného zdravotníctva 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2021 

 

V rámci zdravotného systému, je potrebné sa pozrieť na 3 cykly, ktoré sa so zdravím obyvateľa spájajú: 

- Prevencia; 

- Zdravie; 

- Starostlivosť.  

 

Jednotlivé prvky cyklu sa môžu vyskytovať v rôznych postupnostiach, časových obdobiach, ale aj v 

dĺžkach výkonu samotného procesu. 

Zdravý obyvateľ => Prevencia – Zdravie – Starostlivosť 
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Chorý obyvateľ => Zdravie – Starostlivosť – Prevencia 

Liečený obyvateľ => Starostlivosť – Zdravie – Prevencia 

Rekonvalescencia => Starostlivosť – Prevencia  -Zdravie 

Základná štruktúra je však zobrazená na nasledovnej vizualizácii. 
Obrázok 11 Cyklus zdravotného systému v rámci inteligentného zdravotníctva 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2021 

 

Všetko sa odvíja od úrovne zdravotníckeho zariadenia. Tie sa nachádzajú v troch zónach: zdravotníctvo 

v meste, zdravotníctvo v prímestskej oblasti, zdravotníctvo vo vidieckej oblasti. Nemôžeme však 

pojednávať, že vidiecka oblasť má horšie zdravotníctvo ako mestská. Je podstatné sa pozrieť na 

skúsenostnú úroveň personálu a technického vybavenia. 
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Obrázok 12 Vplyv územného členenia na prepojenosť a zonácia inteligentného zdravotníctva 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2021 

 

Sociálne veci 

Vyšší územný celok v rámci problematiky vykonáva manažment sociálnych služieb na riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného znevýhodnenia, nepriaznivého 

zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku (poskytovanie sociálnej služby 

v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre osoby, ktoré dovŕšili 

dôchodkový vek, opatrovateľská služba, prepravná služba, tlmočnícka služba, sprostredkovanie 

osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok). 

Sociálna služba sa v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. poskytuje:  

a) ambulantnou formou; 

b) terénnou formou; 

c) pobytovou formou; 

d) inou formou – sociálnu službu možno poskytovať aj inou formou, najmä telefonicky alebo s 

použitím telekomunikačných technológií, ak je to účelné (a-d). 

 

Samosprávny kraj sa pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby 

svojich obyvateľov. Medzi aktivity, ktoré vykonáva, spadá aj manažment sociálne služby na riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného 

stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku (poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre 

Zdravotníctvo v meste

V 
prímestskej 

oblasti

Vidiecka 
oblasť



SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK 

76 

 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový 

vek, opatrovateľská služba, prepravná služba, tlmočnícka služba, sprostredkovanie osobnej asistencie, 

požičiavanie pomôcok). 

 

Najpočetnejšou zraniteľnou skupinou v kraji sú seniori, pretože v prípade zhoršeného zdravotného 

stavu, respektíve okrem zhoršeného zdravotného stavu (kde sa predpokladá dlhodobý zhoršený stav, 

resp. progresívny vývoj) aj nepriaznivá sociálna situácia, či pre odkázanosť na pomoc inej sa ocitnú 

odkázaní na pomoc prostredníctvom sociálnych služieb. Rovnako ako počet týchto osôb neustále 

rastie, priemerný dôchodok navzdory nízkej valorizácii je stále nedostatočný na pokrytie služieb, ktoré 

takéto osoby potrebujú. Osobitnou skupinou sú osoby s ťažkým zdravotným znevýhodnením, ktorá má 

v sebe obsiahnuté všetky vekové kategórie, a v ktorej sú zastúpené obe pohlavia. 
Obrázok 13 Vývoj trvale bývajúceho obyvateľstva voči počtu seniorov v Trnavskom samosprávnom kraji 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Štatistického úradu SR, 2021 

 

Pri definovaní a rozvoji inteligentných regiónov a inteligentných miest práve sociálna inovácia patrí 

k inovatívnej praxi, ktorej cieľom je vytvoriť čo najširší pozitívny vplyv na spoločnosť. Je potrebné ho 

chápať ako schopnosť pochopiť silu spoločnosti a porozumieť, analyzovať a riešiť svoje sociálne a 

environmentálne problémy, ktoré majú formu myšlienok, činov, stratégií, procesov a projektov, 

ktorých dopad je v prospech komunity a nie jednotlivých aktérov. Praktiky sociálnej inovácie 

v skutočnosti nielen inovatívnym spôsobom reagujú na niektoré potreby, ale ponúkajú aj nové spôsoby 

rozhodovania a konania prostredníctvom vytvárania sietí a využívania foriem koordinácie a spolupráce 

namiesto vertikálnych foriem kontroly. 
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Obrázok 14 Priemerná mesačná výška vyplácaných sólo dôchodkov (Eur) 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Štatistického úradu SR, 2021 

Obrázok 15 Poskytovatelia sociálnych služieb zriadení alebo založení obcou alebo vyšším územným celkom a počet klientov k 
rokom v TTSK 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2021 

 

Stúpajúci trend užívateľov sociálnych služieb (dospelí) je jasne identifikovateľný. Oproti tomu bol 

zaznamenaný stabilný pokles pri DSS pre deti so zdravotným znevýhodnením. Tento fakt však nie je 

výsledkom klesajúceho počtu zdravotne znevýhodnených detí v TTSK, ale je dôsledkom legislatívnych 
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zmien, ktoré umožnili, aby deti so zdravotným postihnutím boli umiestňované do foriem náhradnej 

rodinnej starostlivosti, ako sú napr. Centrá pre deti a rodinu (detské domovy) a pod. Stav tiež ovplyvnil 

rozvoj denných stacionárov a týždňových pobytových služieb pre zdravotne postihnuté deti a mládež, 

ktoré im umožňujú zostať vo svojich rodinách, čo zodpovedá inkluzívnym trendom v oblasti 

starostlivosti o deti s ťažkým zdravotným postihnutím. Osobitnou skupinou sú deti so zdravotným 

postihnutím, ktoré sú umiestňované do detských domovov, a pre ktoré sa len s ťažkosťami hľadajú 

náhradné rodiny. Vhodným riešením je budovanie špecializovaných zariadení, v ktorých by im mohla 

byť poskytovaná starostlivosť primeraným spôsobom s ohľadom na druh ich postihnutia, a tiež 

s ohľadom na ich vek. 
Obrázok 16 Poskytovatelia sociálnych služieb zriadení alebo založení obcou alebo vyšším územným celkom a počet klientov k 
rokom v TTSK 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2021 

 

Sociálny kraj skúma, ako môžu technológie digitálnych médií umožniť ľuďom konať ako spolutvorcovia 

miest, v ktorých sa žije a oddychuje, čo môže byť nazvané aj ako „posilnenie občianskeho postavenia“. 

Prostredníctvom zamerania sa na identifikáciu opatrení a zhromaždenie nápadov na riešenie 

problémov v mestskom a regionálnom meradle v rámci sociálnych inovácií a sociálnych vecí, môžeme 

definovať nasledovné oblasti pre rozvoj a aplikovanie SMART princípov: 

• územná ochrana a ochrana obyvateľstva; 

• starnúca spoločnosť; 

• sociálne technológie a inklúzia; 

• domáca automatizácia a inteligentná domácnosť. 
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Ide tak o postup zdola nahor, ktorý začína na príkladoch miestnych komunít, ale potrebuje stimuláciu, 

podporu a koordináciu zhora (samosprávy), aby bolo možné maximalizovať výhody, ktoré môžu 

aktivity komunít a nimi navrhnuté inovácie priniesť. 

 

Rámec sociálneho inteligentného kraja treba vnímať, ako proces rozvoja digitálnych stratégií 

participatívneho riadenia v kraji a jeho mestách, ktorých cieľom je stať sa inteligentným krajom.  

 

Vzdelávanie 

V rámci systému školstva existuje pyramídový model, v rámci ktorého žiaci postupne prechádzajú 

materskými školami, základnou školou, strednou školou a prípadne vysokou školou. Keďže vysoké 

školy sú riadené systémom akademickej samosprávy, v kompetencií orgánov územnej samosprávy 

(miestnej a regionálnej) sa nachádzajú zvyšné typy škôl. Na miestnej úrovni ide o materské a základné 

školy, regionálna samospráva spravuje stredné školy.  

 

Okrem typov štátnych škôl existujú aj súkromné a cirkevné. Podľa údajov k 15.9.2020 (školskom roku 

2020/2021) sa v TTSK nachádzalo 309 materských škôl, z toho 295 štátnych, 7 súkromných a 7 

cirkevných, (Štatistická ročenka – Základné školy, 2020). Počet tried dosiahol 913, z toho 25 

v súkromnom vlastníctve a 21 v cirkevnom.  Zapísaných  detí  spolu  bolo  20 657,  z  toho  

2 590 v súkromných MŠ a 873 detí v cirkevných MŠ. Počet evidovaných žiadostí o prijatie 

do materských škôl bol spolu 1 572, z toho 1 499 štátnych, 15 súkromných a 58 cirkevných. Počet 

učiteliek vrátane riaditeliek materských škôl bol spou 1 721. V Trnavskom samosprávnom kraji 

pripadalo na 1 učiteľku 10 detí a  na 1 triedu dosiahol počet 20 detí. 
Tabuľka 25 Prehľad materských škôl k 15. 9. 2020 - štátne 

 Materské 

školy 

Triedy Zapísané 

deti 

Počet 

evidovaných 

žiadostí 

o prijatie do 

MŠ 

Učiteľky 

vrátane 

riaditeľky 

Štátne 

Trnavský kraj 294 860 17 281 1 499 1 721 

Dunajská  Streda 82 197 3 835 519 390 

Galanta 46 136 2 768 242 280 

Hlohovec 26 69 1 368 106 139 
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Zdroj: CVTISR, 2021 

Tabuľka 26 Prehľad materských škôl k 15. 9. 2020 - súkromné 

Zdroj: CVTI SR, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materské 

školy 

Triedy Zapísané 

deti 

Počet 

evidovaných 

žiadostí 

o prijatie do 

MŠ 

Učiteľky 

vrátane 

riaditeľky 

Piešťany 30 93 1 850 155 186 

Senica 29 92 1 858 44 184 

Skalica 19 71 1 546 23 148 

Trnava 62 202 4 056 410 394 

 Materské školy Triedy Zapísané deti Počet 

evidovaných 

žiadostí 

o prijatie do 

MŠ 

Učiteľky 

vrátane 

riaditeľky 

súkromné      

Trnavský kraj 7 24 432 15 60 

Piešťany 1 2 43 0 4 

Skalica 1 4 93 0 9 

Trnava 5 18 296 15 47 
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Tabuľka 27 Prehľad materských škôl k 15. 9. 2020 - cirkevné 

Zdroj: CVTI SR, 2021 

 

Počet základných škôl k 15. 9. 2020 v kraji dosiahol 212, z toho 7 cirkevných a 4 súkromné. 2 394 tried 

spolu navštevovalo 44 690 žiakov, z toho 21 778 dievčat. Na základných školách bolo k 15. 9. 2020 –  

3 105 interných učiteľov vrátane riaditeľov. Počet žiakov v priemere na 1 školu v Trnavskom 

samosprávnom kraji dosiahol 212 a na 1 triedu 19 žiakov.  

 

Tabuľka 28 Prehľad základných škôl k 15. 9. 2020 - štátne 

       zo žiakov Interní 

Školy Triedy Žiaci spolu učitelia 

spolu spolu spolu dievčatá vrátane 

        riaditeľa 

Štátne 

Trnavský kraj 202 2 276 42 661 20 765 2 950 

Dunajská  Streda 46 504 9 052 4 397 662 

Galanta 42 415 7 120 3 447 518 

Hlohovec 16 189 3 364 1 694 242 

Piešťany 21 230 4 546 2 172 298 

Senica 27 258 4 765 2 327 329 

Skalica 14 181 3 778 1 837 232 

Trnava 36 499 10 036  4 891 669 

Zdroj: CVTI SR, 2021 

 Materské školy Triedy Zapísané deti Počet 

evidovaných 

žiadostí 

o prijatie do 

MŠ 

Učiteľky 

vrátane 

riaditeľky 

cirkevné      

Trnavský kraj 6 17 305 58 34 

Dunajská Streda 

Hlohovec 

2 

1 

3 

4 

44 

71 

0 

0 

6 

8 

Piešťany 1 2 39 0 4 

Trnava 2 8 151 67 16 
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Tabuľka 29 Prehľad základných škôl k 15. 9. 2020 - cirkevné 

       zo žiakov Interní 

Školy Triedy Žiaci spolu učitelia 

spolu spolu spolu dievčatá vrátane 

        riaditeľa 

Cirkevné 

Trnavský kraj 6 77 1 402 699 101 

Dunajská  Streda 2 18 214 97 21 

Galanta 1 11 205 97 14 

Hlohovec 1 12 244 131 17 

Piešťany 1 12 225 114 17 

Trnava 1 24 514 260 32 

Zdroj: CVTI SR, 2021 

 

Tabuľka 30 Prehľad základných škôl k 15. 9. 2020 - súkromné 

       zo žiakov Interní 

Školy Triedy Žiaci spolu učitelia 

spolu spolu spolu dievčatá vrátane 

        riaditeľa 

Súkromné 

Trnavský kraj 3 41 627 314 54 

Dunajská Streda 1 10 151 73 13 

Skalica 1 9 153 78 12 

Trnava 1 22 323 163 29 

Zdroj: CVTI SR, 2021 

 

V rámci regionálneho školstva sú dva typy: 

a) gymnázia a stredné športové školy, 

b) stredné odborné školy. 

 

Z počtu 21 gymnázií a stredných športových škôl boli na základe údajov k 15.9.2019 2 cirkevné 

a 3 súkromné. Spolu na nich študovalo v 269 triedach 5 995 žiakov, z toho 3 366 dievčat. Na 1 triedu 

pripadalo 22 študentov. Na týchto školách vyučovalo 390 učiteľov na plný úväzok a 164 na kratší 
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pracovný úväzok. Do 1. ročníka bolo novoprijatých 1 221 žiakov, z toho 659 dievčat. Gymnáziá 

v minulom školskom roku absolvovalo 1 123 žiakov, z toho 648 dievčat.  

 

Tabuľka 31 Prehľad gymnázií a stredných športových škôl k 15. 9. 2020 

 Školy 

spolu 

Triedy 

spolu 

Žiaci Učitelia Novoprijatí do  

1. ročníka 

spolu z toho 

dievčatá 

Plný 

úväzok 

Polovičný 

úväzok 

Spolu Dievčatá 

Štátne 16 224 4 968 2 816 325 135 994 526 

súkromné 3 21 431 254 30 16 109 73 

cirkevné 2 24 556 296 35 13 118 60 

Spolu TTSK 21 269 5 955 3 366 390 164 1 221 659 

Zdroj: CVTI SR, 2021 

 

Stredných odborných škôl k 15. 9. 2019 bolo 46, z toho 1 cirkevná a 11 súkromných. Spolu tieto školy 

navštevovalo v 601 triedach 12 355 žiakov, z toho 5 702 dievčat. Na týchto stredných odborných 

školách vyučovalo 888 učiteľov  na plný úväzok a 308 na kratší pracovný úväzok. Novoprijatých do 

1. ročníka bolo spolu 3 566 žiakov, z toho 1 562 dievčat. Počet žiakov v priemere na 1 školu 

v Trnavskom samosprávnom kraji dosiahol 267 a na 1 triedu 21 žiakov 

  

Tabuľka 32 Prehľad stredných odborných škôl k 15. 9. 2020 

 Školy 

spolu 

Triedy 

spolu 

Žiaci Učitelia Novoprijatí do  

1. ročníka 

spolu Z toho 

dievčatá 

Plný 

úväzok 

Polovičný 

úväzok 

Spolu Dievčatá 

štátne  34  465 9 952  4 404  724 202 2 817 1 178 

súkromné 11 124 2 125 1 037 145 91 678 319 

cirkevné 1 12 278 261 19 15 71 65 

Spolu TTSK 46 601 12 355 5 702 888 308 3 566 1 562 

Zdroj: CVTI SR, 2021 

 

Nasledovná tabuľka reflektuje optimalizáciu stredných škôl vykonanú v TTSK za rok 2021. 
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Tabuľka 33 Prehľad gymnázií a stredných športových škôl k 15. 9. 2021 

Zdroj: CVTI SR, 2021 

 

Systém vysokého školstva je diverzifikovaný na verejné vysoké školy a súkromné vysoké školy. Verejné 

vysoké školy sú dislokované v Trnave (UCM Trnava, Trnavská univerzita a MTF STU). V Piešťanoch sa 

nachádza najmladšia fakulta – Fakulta zdravotníckych vied UCM. Súkromné vysoké školy reprezentuje 

VŠ Danubius v Sládkovičove. Existencia Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici bola v uplynulom 

období ukončená. Centrom vysokého školstva je už tradične Trnava, kde sídlia: 

− Trnavská univerzita s 5 fakultami (Právnická fakulta, Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta, 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Teologická fakulta); 

− Univerzita sv. Cyrila a Metoda s 4 fakultami (Fakulta prírodných vied, Filozofická fakulta 

a Fakulta masmediálnej komunikácie, Fakulta sociálnych vied, Fakulta zdravotníckych vied) a 1 

inštitútom; 

− Materiálovo - technologická fakulta, ktorá je jednou z fakúlt STU Bratislava so sídlom v Trnave. 

 

V Trnavskom samosprávnom kraji ďalej pôsobí Danubius Sládkovičovo (súkromná Vysoká škola 

v Sládkovičove) ) s 3 fakultami: 

- Fakulta sociálnych štúdií; 

- Fakulta verejnej politiky;  

- Fakulta práva. 

 

Na základe údajov z CVTISR v školskom roku 2019/2020 na piatich VŠ v Trnavskom samosprávnom kraji 

študovalo spolu na 14 fakultách 9 754 študentov na dennom štúdiu a 2 363 študentov na externom 

 

 

Školy 

spolu 

Triedy 

spolu 

Žiaci Učitelia Novoprijatí do  

1. ročníka 

spolu z toho 

dievčatá 

Plný 

úväzok 

Polovičný 

úväzok, 

Kratší 

pracovný 

čas 

Spolu Dievčatá 

Štátne 15 250 5 195 2 964 366 56 1050 616 

súkromné 4 28 587 343 34 23 141 85 

cirkevné 2 24 567 321 37 9 117 66 

Spolu TTSK 21 302 6 349 3628 437  1 308 767 
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štúdiu. Oproti školskému roku 2018/2019 bol zaznamenaný pokles študentov denného štúdia o 143 

a 93 študentov externého štúdia. Na uvedených VŠ pôsobilo spolu 705 pedagógov na plný pracovný 

úväzok, čo predstavuje oproti roku 2018/2019 pokles o 50 pedagogických zamestnancov. 

Prehľad 

Tabuľka 34 Prehľad vysokých škôl k 31.10. 2019 

  Počet fakúlt Študenti Pedagóg 

na plný 

úväzok 

denní externí 

Trnavská univerzita 5 3 343 1 186 250 

UCM 4 3 940 1 174 291 

STU – MTF 1 1 782 0 139 

VŠ DANUBIUS 3 689 3 25 

STREDEURÓPSKA VŠ 1 0 0 0 

SPOLU 14 9 754 2 363 705 

Zdroj: CVTI SR, 2021 

 

V roku 2019 na území TTSK pôsobili tieto detašované pracoviská iných vysokých škôl: 

- Detašované pracovisko v Sládkovičove Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre; 

- Detašované pracovisko v Dunajskej Strede Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre; 

- Detašované pracovisko v Skalici Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

v Bratislave; 

- Detašované pracovisko sv. Pátra Pia v Piešťanoch - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce 

sv. Alžbety v Bratislave. 

 

SMART vzdelávanie je prispôsobené vzdelávanie novým generáciám. SMART (inteligentné) vzdelávanie 

na území TTSK by malo byť  obohatené a prepojené o: 

- digitalizáciu; 

- vizualizáciu; 

- interaktivitu; 

- internacionalizáciu; 

- diverzitu; 

- inovatívnosť; 

- rovnosť šancí a príležitostí; 

- inklúziu; 
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- rovnováhu medzi pracovným/študentským a súkromným životom (Well-being); 

- celoživotné vzdelávanie; 

- udržateľnosť (environmentálna/zelená, ekonomická a sociálna oblasť); 

- rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií aj vo vzťahu ku koncepcii Industry 4.0 a Internetu 

vecí (IoT). 

 

V rámci domény Inteligentný občan ide o ochotu ľudí rozvíjať svoje znalosti a podporovať zmeny 

na dosiahnutie lepšej kvality života, získavať odborné vzdelanie, celoživotné vzdelávanie, etnickú 

pluralitu a otvorenosť mysle. Práve tejto doméne je venovaná v strategickej časti osobitná pozornosť. 

 

Opatrenie na naplnenie vyššie uvedenej Víziu rozvoja TTSK v oblasti vzdelávania je posilnenie väzieb 

medzi podnikmi a verejným sektorom za účelom podpory sociálnej politiky podnikov, čím sa zlepšia 

podmienky pre zamestnancov, vrátane zvýšenia miezd pracovníkov, najmä v podnikoch s vysokou 

produktivitou. Zároveň bude podporená sebestačnosť prostredníctvom podpory lokálneho 

hospodárstva, zmierneným fluktuácie ľudských zdrojov a rozvojom zdrojov v regiónu (V súlade 

s atuálne platným PHRSR TTSK  2033 – 2030 a prioritou č. 1: Rozvoj inovačného a udržateľného 

hospodárstva kraja). Analýza súčasného stavu vzdelávania na území TTSK vychádza z existujúcich 

relevantných dokumentov: 

 

Tabuľka 35 Relevantné dokumenty v rámci oblasti školstva 

Názov dokumentu  Subjekt, ktorý dokument obstaral/schvaľoval Časové 

zameranie 

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú 

špecializáciu 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky 

2021 – 2027 

Akčný plán inteligentného priemyslu SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej Republiky Do 2020 

Koncepcia inteligentného priemyslu pre 

Slovensko 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej Republiky  

Národná stratégia zamestnanosti Slovenskej 

republiky do roku 2020 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

 

Do roku 2020 

Operačný program Ľudské zdroje na programové 

obdobie 2014 – 2020 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

 

2014-2020 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na 

roky 2016-2023 

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) 2016-2023 

Stratégia rozvoja priemyslu na území 

Trnavského samosprávneho kraja 

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) 2008 
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Názov dokumentu  Subjekt, ktorý dokument obstaral/schvaľoval Časové 

zameranie 

Akčný plán rozvoja priemyslu na území 

Trnavského samosprávneho kraja 

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) 2009 

Plán obnovy a odolnosti Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2021 

Regionálna integrovaná územná stratégia 

Trnavského kraja na roky 2014 – 2020 

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) 2014-2020 

Územie udržateľného mestského rozvoja 2018-

2027 

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) 2018-2027 

Správa o stave školstva za rok 2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky 

2019 

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 

2018-2027 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky 

2018-2027 

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 

- dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja 

Slovenskej republiky – Slovensko 2030  

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky 

 

2030 

Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 

2019 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky 

2019 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2021 

 

V súvislosti so stratégiou uvedenou v dokumente Regionálna integrovaná územná stratégia 

Trnavského kraja na roky 2014 – 2020 je: 

Cieľom č. 1 „Zabezpečiť dostatočnú previazanosť systému vzdelávania s potrebami trhu práce 

a požiadavkami zamestnávateľov, ktorá sa odzrkadlí aj v znižovaní podielu nezamestnaných 

absolventov škôl“ . 

 

Daný cieľ je v súlade s cieľom „Zlepšiť dostupnosť a kvalitu výchovy a vzdelania populácie a 

harmonizovať ich s očakávaným dopytom trhu práce“ uvedeným aj v dokumente Vízia a stratégia 

rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja, Slovenskej republiky – 

Slovensko 2030. 

 

Poznámka: Nedostatočná kvalita sa dotýka systémov na všetkých úrovniach vzdelávania a je 

spôsobená hlavne kvalitou procesov vzdelávania a nekvalitným obsahom vzdelávania, ktorý 

nedostatočne reflektuje potreby trhu práce a požiadavky zamestnávateľov.  

 

Na základe vyššie uvedeného vyplýva Cieľ č. 2: „Zabezpečiť prípravu a rozvoj učiteľov na nové obsahy 

a formu výučby“, čo je v súlade s dokumentom Plán obnovy a odolnosti schválenom v roku 2021. 
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Cieľ č. 3: „Znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky v relevantných cieľových 

komunitách zvýšením uplatňovania inkluzívneho modelu vzdelávania“, vyplynul z dokumentu 

Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja na roky 2014 – 2020 v súlade s cieľom 

stratégie Európa 2020, ako aj v súlade s Plánom obnovy a odolnosti.  Cieľ je možné dosiahnuť 

budovaním centier odborného vzdelávania a organizovaním vzdelávacích inkluzívnych aktivít 

zameraných na dlhodobú nezamestnanosť. 

 

Cieľ č. 4: „Reforma obsahu a formy vzdelávania, kurikulárna a učebnicová reforma“ je v súlade a 

vychádza z dokumentu Plán obnovy a odolnosti. 

 

Cieľ č. 5: „Dobudovanie školskej a digitálnej infraštruktúry“ vychádza z dokumentu Plán obnovy 

a odolnosti a je v súlade s dokumentom Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja na 

roky 2014 – 2020. 

 

Tento cieľ prispeje k zatraktívneniu študijných a učebných odborov v súvislosti s uplatniteľnosťou 

absolventov na trhu práce. Opodstatnená rekonštrukcia a modernizácia objektov škôl prispeje 

k zlepšeniu podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu s pozitívnym dopadom na zvýšenie 

zamestnanosti. 

 

Predpoklad na  uplatňovanie integrovaného prístupu vyplývajúce z dokumentu Regionálna 

integrovaná územná stratégia Trnavského kraja na roky 2014 – 2020: 

- kombinácia hard opatrení (infraštruktúra) a soft opatrení (investície do zvýšenia 

zainteresovania zamestnávateľov do kvalitného rozvoja vzdelávacieho procesu a pedagógov) 

smeruje k plnohodnotnému rozvoju vzdelávania a vytvorí sa predpoklad pre zvýšený záujem 

študentov o vzdelávanie. 

 

Faktory, ktoré výrazne ovplyvňujú vzdelávanie na Slovensku je možné zhrnúť nasledovne: 

- nízky inovačný ́index Slovenska v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ (nachádzame sa v poslednej 

1/3 z pohľadu inovačnej výkonnosti) (Hodnotenie Slovenska v rebríčku Globálneho inovačného 

indexu 2020, 2021); 

- napriek tomu, že Slovensko je krajina úspešných udržateľne sa rozvíjajúcich regiónov, (ktorá 

poskytuje kvalitné a bezpečné prostredie pre zdravý a plnohodnotný život všetkých obyvateľov) 

rozdiely medzi regionálnymi ekonomikami sú vysoké, disparity sa nezmierňujú ale prehlbujú 

(Slovenská republika má 2. najväčšiu disparitu medzi krajinami OECD); 
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- príliš časté striedanie ministrov školstva má negatívny dopad na vzdelávanie z dôvodu narúšania 

systematického rozvoja školstva (rôzne priority, rozmanité a nesúrodé reformy). 

 

Vyplývajúc z vyššie uvedeného, Slovenská republika má negatívny imidž vo vzdelávaní doma 

i v zahraničí a následne s tým súvisiaci vysoký ́odliv pracovnej sily za lepšími ponukami do zahraničia. 

Možné riešenia - koordinácia akademického, priemyselného a verejného sektora a občianskej 

spoločnosti formou inovačnej platformy – klastrovanie. 

 

Inovačná platforma (klaster) ako pilier udržateľného SMART regiónu  môže slúžiť ako strategický 

prístup k regionálnemu rozvoju, ale aj prístup k informáciám o verejných iniciatívach a súčasných 

SMART city projektoch. Taktiež umožní posilnenie kultúry spolupráce a inovácií, ako aj organizovanie 

tematických a vzdelávacích networkingových aktivít - Prepojenie výskumu, inovácií v inovačných 

klastroch v súlade so Stratégiou inteligentnej špecializácie (RIS3). 

 

Kľúčové závery z dokumentu Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV) 

Pre dosiahnutie strategických cieľov stratégie je v dlhodobom horizonte potrebné dodržať tri kľúčové 

prvky aj v rámci TTSK: 

- orientácia na zvýšenie inkluzívnosti systému; 

- prechod na čistý jednoštruktúrový model vzdelávania v regionálnom školstve; 

- celkové dofinancovanie systému. 

 

Základné riziko predstavuje miera financovania systému. 

 

Globálnymi indikátormi napĺňania (nižšie uvedená tabuľka) NPRVV sú indikátory Stratégie Európa 

2020: 

- podiel mladých ľudí s predčasne ukončeným vzdelávaním;  

- podiel vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva vo veku 30-34 rokov; 

- podiel 15-ročných žiakov dosahujúcich nízke zručnosti;  

- miera zamestnanosti čerstvých absolventov; 

- participácia detí na predprimárnom vzdelávaní;  

- participácia dospelých na celoživotnom vzdelávaní.  

Uvedené indikátory sú dlhodobo monitorované a aj po roku 2020 môžu slúžiť na meranie pokroku 

v uvedených oblastiach. Bázickou úrovňou sú hodnoty roku 2017, ktorý predchádza implementácii 

prvého akčného plánu.  
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Tabuľka 36 Globálne indikátory  vzdelávania pre Slovensko za jednotlivé roky 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2014 2017 Cieľ 

(2020) 

Osoby sp predčasne ukončeným vdzelaním (% vo veku 18 – 24 rokov*) 

SK 4,7 5,1 5,3 6,4 6,7 6,9 7,4 9,3 10 

Miera vysokoškolsky vzdelanej populácie (% vo veku 30 – 34 rokov) 

SK 22,1 23,2 23,7 26,9 26,9 28,2 31,5 34,4 40 

Podiel 15 ročných s nedostatočnými výsledkami 

SK 21  27,5   30,7   15 

Vzdelávanie a starostlivosť v rannom detstve (% detí od 4 rokov po vek začatia povinnej školskej 

dochádzky) 

SK 76,9 76,9 77,1 77,5 77,4 78,4 76,5  95 

Miera zamestnanosti čerstvých absolventov (vo vekku 20 – 34 rokov**) 

SK 69,5 70,1 68,6 70,3 72,7 75,2 79,5 81,3 82 

Účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní (% vo veku 25 – 64 rokov***) 

SK 3,1 4,1 3,2 3,1 3,1 3,1 2,9 3,4 15 

Zdroj: Eurostat, 2021 

*ide o osoby, ktoré dosiahli nižšie sekundárne vzdelanie a neparticipujú na ďalšom vzdelávaní, ** so 

vzdelaním ukončeným 1 až 3 roky pred referenčným rokom, *** počas posledných štyroch týždňoch 

 

Významným strategickým indikátorom NPRVV je dosiahnutie priemeru krajín OECD, kde platy učiteľov 

dosahujú 85 % platov vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov v ekonomike. Indikátory, ktoré budú slúžiť 

ako meradlo napĺňania jednotlivých opatrení, budú stanovené po schválení implementačného plánu.  

 

Pri tvorbe Stratégie pre oblasť SMART vzdelávania je potrebné vychádzať z dokumentu Národný 

program rozvoja výchovy a vzdelávania, nakoľko „účelom tohto dokumentu je poskytnúť dlhodobú 

koncepciu obsahu výchovy a vzdelávania pokrývajúcu v 10-ročnom výhľade dlhodobé zámery a ciele 

SR v oblasti výchovy a vzdelávania od predprimárneho vzdelávania, cez primárne, sekundárne, až 

povysokoškolské vzdelávanie, ako aj ďalšie vzdelávanie s cieľom osobného rozvoja a získania 

relevantných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie absolventov na trhu práce. 

Strategickými cieľmi stratégie je zvýšenie kvality systému výchovy a vzdelávania, rozšírenie prístupu ku 

kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých a modernizácia systému výchovy a vzdelávania po obsahovej 

stránke, ako aj v oblasti riadenia, financovania a hodnotenia“. NPRVV je zameraný na posilnenie 
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inklúzie a integrácie výchovno-vzdelávacieho systému v SR ako celku, od predprimárneho vzdelávania 

až po ďalšie vzdelávanie dospelých.  

 

V uvedenom dokumente je problematika rozdelená na dve úrovne: regionálne a vysoké školstvo. 

V praxi ide o dva relatívne ucelené systémy s vlastnou legislatívou a inštitúciami. Na druhej strane je 

dôležité si uvedomiť potrebu nadväznosti a synergií oboch oblastí, ako aj možnosť vzájomnej inšpirácie 

a zdieľania dobrej praxe v rámci systémov riadenia, financovania a hodnotenia. 

Nasledovná tabuľka poukazuje na logiku základných dokumentov: úrovne, okruhy, témy, odporúčania. 

 

Tabuľka 37 Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania - prepojenie a logika základných dokumentov 

Porovnanie intervenčnej logiky základných dokumentov: úrovne, okruhy, témy odporúčania 

Učiace sa Slovensko 2017 
Programové vyhlásenie vlády SR 

2016 - 2020 
Správa o stave školstva 2013 

Úroveň Okruhy 
Počet 

tém 

Počet 

odporúčaní 
Okruhy 

Počet 

tém 

Počet 

odporúčaní 
Okruhy 

Počet 

tém 

Počet 

odporúčaní 

Regionálne 

školstvo 
Kvalita a dostupnosť vých. a vzdelávania 18 150 

Regionálne 

školstvo 
5 38 

Regionálne 

školstvo 
6 22 

 Profesia učiteľa 8 46 
Vysoké 

školstvo 
3 34 

Vysoké 

školstvo 
6 22 

 Odborné vzdelávanie a príprava 10 46 
Ďalšie 

vzdelávanie 
1 4    

 
Riadenie a financovanie regionálneho 

školstva 
4 43 

Šport a 

mládež 
2 15    

Vysoké 

školstvo 

Kvalita, otvorenosť a dostupnosť 

vysokoškolského vzdelávania 
13 47       

 
Veda, výskum a tvorivé činnosti na 

vysokých školách 
6 17       

 Tretia spoločenská misia vysokých škôl 3 12,00       

 
Riadenie a fiancovanie vysokého 

školstva 
5 33       

Spolu 8 67 394 4 11 91 2 12 44 

 Zdroj: Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, 2021 

 

Stanovenie cieľov stratégie SMART vzdelávania bude navrhnuté v súlade s dokumentom Stratégia 

Európa 2020, ktorá je považovaná za základný medzinárodný rámec, ktorý definuje ciele v oblasti 

vzdelávania pre členské krajiny EÚ a obsahuje 6 ukazovateľov prepojených v oblasti vzdelávania. 

 

Závery analýzy, s ktorými je možné sa stotožniť (Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského 

kraja na roky 2014 – 2020). 
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V rámci analýzy predprimárneho, základného a stredoškolského vzdelávania v MFO Trnava bolo 

identifikovaných viacero okruhov problémov, riešenie ktorých by mohlo výrazne ovplyvniť kvalitu 

vzdelávania na území. V súvislosti s podporou z IROP je možné o nich hovoriť ako o faktoroch rozvoja. 

 

Faktory rozvoja: 

- nedostatočné uspokojenie všetkých oprávnených požiadaviek predprimárnej zaškolenosti 

detí; 

- absencia predškolských zariadení rešpektujúca potreby detí so zdravotným znevýhodnením 

umožňujúcich ich inklúziu; 

- možnosť socializácie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na deti z MRK ako 

predpoklad pre bezproblémové plnenie povinnej školskej dochádzky;  

- inovatívne základné školy/ územie s najkvalitnejšími edukačnými službami; 

- vzdelávací systém stredných odborných škôl rešpektujúci požiadavky trhu práce; 

- rezervy v efektivite školského stravovania a v kvalite internátneho ubytovania; 

- nedostatočná jazyková vybavenosť absolventov základných a stredných škôl; 

- nedostatočná vybavenosť dielní praktického vyučovania modernými technológiami, strojmi 

a zariadeniami; 

- nedostatočné využitie školských areálov na exteriérové vyučovanie a voľnočasové aktivity; 

- pripravenosť žiakov na výkon povolania nie vždy zodpovedá požiadavkám zamestnávateľov na 

kvalifikovanú pracovnú silu.  

 

Limitujúce faktory:  

- obmedzené rozpočty zriaďovateľov škôl limitujúce rozsah kapitálových investícií do obnov a 

modernizácie budov;  

- technický stav objektov MŠ v MFO neumožňujúci nadstavby; 

- nedostatočná veľkosť areálov limitujúca prístavby k existujúcim budovám MŠ; 

- disproporcia v napĺňaní individuálnych finančných potrieb škôl na zabezpečenie 

plnohodnotného výchovno-vzdelávacieho procesu, znevýhodnenie škôl so špeciálnymi a 

špecializovanými triedami, a zvýšenými prevádzkovými nákladmi; 

- spôsob financovania stredných škôl;  

- poddimenzované zastúpenie pedagógov – mužov vo vzdelávacom systéme; 

- fluktuácia nedostatočne ohodnotených pracovníkov v školstve.  

 

Integrovaná doprava ako doplnenie k Plánu udržateľnej mobility 
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Časť dokumentu SMART stratégie rozvoja TTSK sa koncentruje na oblasť integrovanej dopravy a 

udržateľnej mobility a niektoré ďalšie vybrané aktuálne témy súvisiace s touto doménou. 

 

Doprava a dopravná dostupnosť významne vplývajú na ekonomický rozvoj regiónov, mestských aj 

vidieckych oblastí. Zahŕňa pohyb tovarov a osôb, vytvára príležitosti pre podnikanie, prácu a rekreáciu, 

zvyšuje kvalitu života ľudí. Masový motorizmus predstavoval najdôležitejšiu sociálno-ekonomickú 

transformáciu 20. storočia (automobilová tranzícia) a významnou mierou sa podieľal na vývoji 

sociálno-technického systému. Hodnotový aj produkčný (dodávateľský) reťazec mobility prechádza 

dynamickými zmenami. Reaguje na dopyt po zvyšovaní výkonov vyvolaných prehlbujúcou sa 

globalizáciou ekonomických aktivít, na demografické zmeny, na pokračujúcu digitálnu transformáciu 

spoločnosti a čoraz intenzívnejšie využívanie inovácií. Aktuálne výskumno-vývojové a inovačné aktivity 

sa celosvetovo zaoberajú otázkami udržateľnej („environmentálne čistej“), prístupnej, inkluzívnej, 

bezpečnej a odolnej mobility, mobility založenej na interoperabilite multimodálneho reťazca a 

vzájomne prepojených inteligentných dopravných systémov. To, na čo je kladený dôraz je 

problematika novej alebo budúcej mobility (“New or Future Mobility”), ktorá integruje technológie, 

riešenia a služby z rôznych odvetví. 

 

Teoreticko-metodologický prístup k návrhu stratégie za túto doménu sa opiera o ekosystém 

inteligentnej mobility zameraný na „zákazníka“ (občan, inštitúcie, podnikatelia) a o nosné stavebné 

prvky inteligentnej mobility - inteligentné dáta, inteligentné služby, prepojené miesta a inteligentné 

produkty (internet veci) s programovým manažmentom a governance modelom. Vplyv rôznych 

externých faktorov núti regióny uvažovať nad ekosystémom mobility a ako sa môže v najbližšom čase 

transformovať. Odporúča sa mobilitu chápať ako komplexný hodnotový reťazec prepojení dopravy 

s priemyslom a službami, cielený na používateľa s ohľadom na spoločenské aspekty, potreby a 

požiadavky osôb a organizácií. 

 

TTSK má v rámci Slovenska a aj širšieho makroregiónu významné postavenie v rámci lokalizácie 

priemyslu dopravného strojárstva a energetiky. Pôsobia tu viaceré inštitúcie VVaI, v Trnave (STU, UCM, 

TRUNI, VUJE) a v Piešťanoch (VUV, NÚRCH). Kraj križujú najdôležitejšie dopravné koridory v severo-

južnom aj východo-západnom smere. V minulosti už tu boli snahy aj o inovatívne klastre, napr. cez 

automobilový priemysel.  

 

Vzhľadom na nárast komplexity, prepájanie sektorov a postupujúcu digitálnu transformáciu je dôležité 

rozvíjať mobilitu v rámci inteligentnej špecializácie, ktorou sa rozumie inteligentná mobilita. 

Inteligentná mobilita má veľký potenciál zredukovať alebo zmierniť následky kumulujúcich sa 
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spoločenských, ekonomických a environmentálnych problémov súvisiacich s dopravou (zvyšujúce sa 

kapacitné zaťaženie, ekologické a sociálne externality) a prispieť k fungujúcemu dopravnému systému 

s modernou multimodálnou a bezpečnou dopravnou infraštruktúrou a plniť požiadavky 

na dekarbonizáciu dopravy a jej smerovanie k nízko- resp. bezemisnému štandardu. 
Obrázok 17 Hodnotový reťazec mobility/Value chain of mobility 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2021 

 

Inovatívne technológie, riešenia a služby z rôznych odvetví budú revolučnými agentmi v individuálnej 

aj verejnej mobilite (napr. automatizované dopravné prostriedky, aplikácie pre peer-to-peer zdieľanie, 

internet vecí). Niektoré z nich už teraz prinášajú a v budúcnosti ešte len prinesú unikátne riešenia 

flexibilne reflektujúce meniace sa potreby dopravy osôb a prepravy tovarov a ich vzťahu voči 

dopravným prostriedkom (inteligentné produkty), systémom (inteligentné služby a inteligentné dáta), 

aktívam, ako aj fyzickej a digitálnej dopravnej infraštruktúra (prepojené priestory).  

 

Ambíciou Slovenska, ako aj Trnavského samosprávneho kraja je podporovať vytváranie pracovných 

miest s pridanou hodnotou v odvetviach, kde má potenciál rastu a podporovať tak budovanie 

postavenia rešpektovaného aktéra v inováciách v mobilite aspoň v stredoeurópskom meradle. Kraj by 

mal motivovať domáce a aj zahraničné subjekty k spolupráci v rámci ekosystému mobility, ktorou sa 

zvýši konkurencieschopnosť, ponuka a objednávanie si produktov a služieb v tejto doméne.  

Na úseku dopravy a dopravnej politiky sa regionálna samospráva primárne koncentruje na dopravnú 

infraštruktúru a dopravnú obslužnosť. 

 

Cestná doprava a infraštruktúra. Z dopravnej infraštruktúry má Trnavský samosprávny kraj v správe, 

respektíve vlastníctve časť cestnej infraštruktúry, a to cesty II. a III. triedy. Úseky diaľnic a rýchlostných 

ciest spravuje Národná diaľničná spoločnosť cesty a koncesionár, I. triedy NDS a Slovenská správa ciest 
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(Investičná výstavba a správa ciest Bratislava), vymedzené úseky ciest prechádzajúce hraničnými 

priechodmi sú vo vlastníctve Colného úradu. Miestne komunikácie (cesty IV. a nižšej triedy) sú v správe 

obcí.  

 

Originálne kompetencie TTSK na úseku pozemných komunikácií a cestnej dopravy 

TTSK zodpovedá na úseku pozemných komunikácií za:  

- plánovanie, prípravu a výstavbu ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja podľa štátnej 

koncepcie diaľnic a ciest , v súlade s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného 

hospodárstva; 

- poskytovanie informácií a podkladov o plánovaní, príprave a výstavbe ciest v jeho vlastníctve 

na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a ciest bezplatne MDV SR; 

- vykonávanie sčítania cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho sčítania 

vo svojom mene a na vlastné náklady; 

- poskytovanie údajov o zjazdnosti ciest MDV SR a údajov z technickej evidencie ciest a 

miestnych komunikácií v ich vlastníctve; 

- zabezpečovanie stavebnotechnického vybavenia ciest v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej 

dopravy a obrany štátu; 

- ohlasovanie problémov na ceste II. a III. triedy; 

- informovanie o dani z motorového vozidla; 

- elektronické platenie pokút a poplatkov; 

- schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy. 

 

TTSK zodpovedá na úseku dráh:  

- prerokúvanie návrhu cestovného poriadku a návrhu jeho zmien pred jeho zverejnením 

s prevádzkovateľom dráhy; 

- pôsobnosť dráhového správneho úradu. 

 

TTSK zodpovedá na úseku cestnej dopravy za:  

- udeľovanie a odnímanie dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu; 

- schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy; 

- uzavieranie zmlúv o výkone vo verejnom záujme s dopravcom a poskytovanie náhrady straty 

alebo jej časti, alebo iné vyrovnanie dopravcovi; 

- vykonávanie odborného dozoru nad cestnou dopravou v kraji, ak ide o pravidelnú autobusovú 

dopravu; 
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- ukladanie pokút dopravcom, ak nejde o medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu; 

- vedenie evidencie dopravcov, ktorým udelil dopravnú licenciu; 

- zabezpečovanie údajov pre jednotný informačný systém v cestnej doprave vo vnútroštátnej 

pravidelnej autobusovej doprave. 

 

TTSK má uzatvorenú rámcovú zmluvu s tromi dopravcami, ktorí  zabezpečujú služby vo verejnom 

záujme (prímestská autobusová doprava na území kraja):  

- ARRIVA Trnava, a.s.; 

- SAD Dunajská Streda, a.s.; 

- SKAND Skalica, spol. s r.o.. 

   

Dĺžky cestných komunikácií vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja:  cesty II. triedy  530,168 

km, cesty III. triedy 1 057,793 km a spolu dĺžky ciest 1 587,961 km.  Dĺžky úsekov ciest po okresoch:   

   

Tabuľka 38 Dĺžky úsekov ciest okresov TTSK 

Okres   Cesty II. triedy   Cesty III. triedy   Cesty II. a III. triedy 

spolu  

Dunajská Streda    139,067      344,454     483,521  

Galanta     74,517      169,944     244,461  

Hlohovec     56,711        59,181     115,892  

Piešťany      72,219        53,396     125,615  

Senica     96,906      156,806     253,712  

Skalica     24,554        83,522     108,076  

Trnava     66,194      190,490     256,684  

TTSK spolu   530,168   1 057,793  1 587,961  

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Štatistický úrad SR, 2021 

 

Správcom železničnej dopravnej cesty sú Železnice Slovenskej republiky (Oblastné riaditeľstvo 

Trnava). TTSK je majoritným spoluvlastníkom Letiska Piešťany s mestom Piešťany, Ministerstvom 

dopravy a výstavby SR.  Za tok rieky Váh so splavným úsekom od Serede, ako aj za tok Moravy, má 

zodpovednosť Slovenský vodohospodársky podnik – Odštepný závod Bratislava a štátna plavebná 

správa.  
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Oblastné riaditeľstvo Trnava spravuje 1 015,696 km tratí, z toho elektrifikovaných 557,333 km, 

541 železničných priecestí a priechodov a 2 701 výhybiek. V jeho obvode sa nachádza 499 mostov, 

11 tunelov, ktoré spravuje Mostný obvod Trnava a 892 budov, ktoré spravuje Správa majetku ŽSR. 

Riadenie dopravy sa na 290 km tratí vykonáva z centra riadenia dopravy Trnava a z riadiacich staníc 

ďialkovo oblushovanej trate, kde je obsluhovaných 23 dopravní:  

- Trnava  5; 

- Dunajská Streda  9;  

- Jablonica  5; 

- Nové Mesto nad Váhom  4.  

 

V oblastnom riaditeľstve Trnava je 18 samostatných ŽST, 109 nesamostatných dopravní pričlenených 

k samostatným ŽST a 111 zastávok. OR Trnava má 9 prechodových pohraničných staníc a 5 výmenných 

staníc so susednými oblastnými riaditeľstvami. 
Obrázok 18 Vlaková dopravná obslužnosť pre západné Slovensko 

 

Zdroj: Železnice Slovenskej republiky, 2021 



SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK 

98 

 

 

Územím TTSK prechádzajú vodné koridory medzinárodného významu. Ide o časť južného úseku Vážskej 

vodnej cesty (plánovaná a sčasti realizovaná vodná cesta) s prístavmi Sereď (chýba verejný prístav), 

plánovaný prístav v Hlohovci, smerujúci do Komárna, ktorý je už splavný (75 km) a slovenského 

splavného úseku Dunajskej vodnej cesty (E 80), ktorá je napojená na prieplav Rýn-Mohan-Dunaj 

(prístavy Bratislava a Komárno ležia v susedných krajoch). Dunajský koridor umožňuje plavbu do 

Čierneho mora a Severného mora a spojenie s najväčšími riečnymi a morskými prístavmi Európy 

(Duisburg, Rotterdam). Prístavom Skalica je Trnavský kraj spojený Baťovým kanálom a Moravou   

s Českou republikou. Morava sa využíva ako vnútrozemská vodná cesta pre rekreačnú plavbu. Váh-

Morava sa uvažujú ako alternatívna trasa pre koridor Dunaj-Odra-Labe, ktorý by umožnil spojenie  

s baltskými prístavmi a  integrovanie do siete vodných ciest Bieloruska, Ukrajiny a Ruska.  

 

 

 

Infraštruktúra leteckej dopravy  

Trnavský samosprávny kraj je spoluvlastníkom Letiska Piešťany, na ktorom sa aktuálne zabezpečuje 

nákladná letecká doprava, charterové a súkromné lety. V minulosti bolo využívané na pravidelnú 

vnútroštátnu dopravu (prípoj k linkám z Prahy) a medzištátnu charterovú dopravu kúpeľných hostí 

(napr. na linke Berlín – Piešťany. V posledných rokoch sa obnovili lety pre klientov cestovných 

kancelárií, teda lety do Turecka, Izraelu a Egyptu, prípadne ďalších krajín.  

 

Integrovaná doprava  

Zahŕňa kombináciu rôznych druhov dopravy s cieľom maximalizovať jednoduchosť a efektívnosť 

pre užívateľa z hľadiska času, nákladov, komfortu, bezpečnosti, dostupnosti a pohodlia.  

 

Hlavné priority, ktoré je možné rozvíjať na regionálnej úrovni sú najmä:  

- Služby inteligentnej mobility a inteligentných dopravných systémov,  

- Dekarbonizácia a udržateľnosť mobility. 

 

Niektoré príklady integrácie medzi druhmi dopravy, ktoré tvoria súčasť celkového systému a je možné 

sa inšpirovať ich použitím v iných krajoch alebo v zahraničí, zahŕňajú:  

- pouličné električky umiestnené vo veľkých peších zónach mimo vchodov železničných staníc 

pre ľahkú výmenu; 
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- stanice, ktoré kombinujú služby autobusu, vlaku, metra a metra; 

- obehové systémy – eskalátory, výťahy atď., ktoré poskytujú jednoduchý prístup k rôznym 

formám dopravy; 

- výmena na rovnakej úrovni medzi rôznymi systémami; 

- kapacita úschovne bicyklov v autobusoch/vlakoch; 

- zariadenia na parkovanie a jazdu; 

- plánovače trás, ktoré zahŕňajú rôzne spôsoby dopravy; 

- mapy v rámci rôznych druhov dopravy zobrazujúce prestupy s inými systémami; 

- cestovné poriadky, ktoré optimalizujú presuny medzi systémami; 

- Ticketing, čiže cestovný systém, ktorý umožňuje prestupy medzi systémami;  

- zmapovanie existujúcich a možných technologických riešení na území regiónu s dôrazom 

na „Internet vecí“ (IoT) technológie vo verejnom priestore. 

 

 

Životné prostredie ako doplnenie k Nízkouhlíkovým stratégiám 

Ekologický vplyv sa za posledných niekoľko rokov zvýšil a ovplyvňuje nielen kraje, ale aj samotné 

samosprávy. Hodnoty všetkých základných znečisťujúcich látok v ovzduší majú rastúci trend vrátane 

NOx, CO2, pričom predovšetkým veľké percento pochádza z automobilovej dopravy. Produkcia tuhých 

emisií mala v TTSK za sledované obdobie fluktuujúci charakter, za posledné tri roky 2016 – 2018 

produkcia tuhých emisií v TTSK klesala, najväčším znečisťovateľom je okres Trnava.  Mnoho miest a 

samospráv vrátane obcí trpí nedostatkom obchvatov a nadmerným hlukom z dopravy s vyššou 

koncentráciou splodín, čo má za následok negatívny dopad na zdravie. Objem nákladnej automobilovej 

dopravy trvalo rastie, bohužiaľ klesá objem nákladnej dopravy prostredníctvom železníc, čo je oveľa 

ekologickejšie. Neustále stúpa tlak pri ochrane pred klimatickými zmenami s čím súvisia parametre 

ochrany ŽP v podobe investícii do modernejších zariadení. Veľkou hrozbou z oblasti ŽP je nakladanie 

s odpadmi a s tým spojené zmeny zákonov, politík z hľadiska legislatívy. Neustále narastá podiel 

skládkového odpadu pred energetickým zhodnotením. Recyklácia odpadov má síce vysoký trend, avšak 

stále je to minimum pre chýbajúce dokonalejšie technológie využitia. Veľmi dôležité je 

environmentálne vzdelávanie a výchova, čo je príležitosť pre rozvoj inteligentného ŽP v kraji. Potrebné 

je počítať s tým, že kraj musí byť pripravený koncepčne, personálne a hlavne finančne. 

 

ŽP TTSK ako doplnok NUS 

Ciele: 

• znížiť náklady na spotrebu energie; 
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• zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie; 

• efektívnejšie nakladať s odpadmi a znížiť konečnú spotrebu energie až o 40 % podľa koncepcie 

NUS. 

  

Ovplyvniteľnosť environmentálneho faktora je zo strany kraja značná a to prostredníctvom využívania 

regulačných nástrojov (územné plánovanie) s partnermi pri plánovaných investičných akciách, ako je 

napríklad riešenie problematiky vodného hospodárstva (zásobovanie vodou, protipovodňová 

ochrana), kvalita ovzdušia (znižovanie emisií z dopravy, využívanie alternatívnych palív), odpadové 

hospodárstvo (aglomeračný zber, zvoz, triedenie a opätovné využitie odpadov). Pozitívny dôsledok 

zavedenia inteligentných riešení je minimálny negatívny dopad na ŽP. Na úrovni SR aj EÚ vrátane TTSK 

sa vychádza zo smerníc, noriem i stratégie rozvoja a ochrany ŽP. 

  

 

Životné prostredie 

TTSK sa v otázke ŽP zameriava predovšetkým na adaptáciu zmeny klimatických faktorov, hospodárenia 

s vodou, zlepšenie stavu ovzdušia, optimalizáciu odpadového hospodárstva a udržateľné energetické 

hospodárenie. Analýzy vychádzajú z odboru ŽP previazané na koncepcie –  vypracovanú Stratégiu NUS 

do roku 2030, špecializované koncepčné dokumenty PHRSR s dôrazom na využitie moderných 

technológii, vrátane dátových súborov vychádzajúcich z analýz externého prostredia a národnej 

úrovne, vrátane mapových podkladov. Kľúčovou aktivitou je hospodárenie s vodou. 

 

Management hospodárenia s vodou vychádza zo situačnej analýzy z PHRSR TTSK 2023-2030 je 

premietnutý do jednotlivých častí TTSK cez Koncepciu zníženia energetickej náročnosti a 

prevádzkových nákladov v zariadeniach TTSK v súlade s NUS Trnavskej župy. Kraj využíva analytický 

model z minulosti. 

  

Tabuľka 39 Podiel (%) obyvateľov napojených na verejnú kanalizačnú sieť 

Územie 2016 2017 2018 2019 2020 

Slovenská republika 66,4 67,7 68,4 69,1 69,7 

Trnavský kraj 66,4 67,6 68,8 69,9 70,7 

Okres Dunajská Streda 51,7 52,0 52,7 53,2 53,5 

Okres Galanta 67,2 68,4 73,4 76,0 78,0 

Okres Hlohovec 67,6 69,1 68,3 69,1 69,6 

Okres Piešťany 63,9 65,5 65,8 67,3 67,4 
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Územie 2016 2017 2018 2019 2020 

Okres Senica 61,1 63,5 63,7 64,6 65,4 

Okres Skalica 75,6 77,7 77,8 78,0 78,2 

Okres Trnava 79,3 80,1 81,0 81,9 83,2 

Zdroj: ŠÚ SR (DataCube) 

 

V TTSK zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov zabezpečujú vodárenské 

podniky:  

• Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (BVS a. s.); 

• Západoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. (ZsVaK a. s.); 

• Trnavská vodárenská spoločnosť a. s. (TAVOS a. s.). 

 

TTSK disponuje mnohými zdrojmi podzemných vôd. 
Obrázok 19 Podzemné vody západého Slovenska 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2020 

Vysvetlivky: 
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TTSK je bohatý na geotermálne a minerálne liečivé pramene. Výdatné minerálne pramene vyvierajú 

v Piešťanoch, Smrdákoch, geotermálne v Sládkovičove, Veľkom Mederi a v Dunajskej Strede. 

Najvýznamnejšie geotermálne zdroje sa nachádzajú v Piešťanoch s využitím pre liečebné kúpele a 

cestovný ruch. Ďalšou oblasťou s využitím geotermálnej energie je okres Dunajská Streda. Pramene sú 

využívané hlavne na vykurovanie skleníkov, fóliovníkov a budov, menej na rekreačné účely. Podobné 

využitie majú geotermálne vody aj v okrese Galanta (3 vrty v okolí Galanty a Sládkovičova). V okrese 

Senica sa perspektívne geotermálne vody vyskytujú v lokalite Lakšárska Nová Ves a Šaštín-Stráže. 

V okrese Trnava sa nachádza štruktúra s perspektívou využitia geotermálnych vôd, a to Trnavský záliv 

s tromi potenciálnymi lokalitami -Trakovice, Borovce a Kátlovce. 

 

Ovzdušie 

Napriek tomu, že TTSK má pri väčšine sledovaných emisií najnižšie hodnoty v porovnaní s ostatnými 

krajmi Slovenska,  tak je potrebné upriamiť pozornosť na koncentrácie NO2 a benz(o)pyrénu (PM2,5), 

u ktorých boli namerané hraničné hodnoty na mernej stanici Trnava, Kollárova ulica. Najvyššie 

koncentrácie NO2 sú merané v blízkosti cestných komunikácií s vysokou intenzitou dopravy.  Cieľová 

hodnota benzo(a)pyrénu, ktorý vzniká pri nedokonalom spaľovaní, je často prekračovaná v blízkosti 

exponovaných križovatiek a železiarní. Vysoké koncentrácie sa však vyskytujú aj v súvislosti 

s vykurovaním domácností4. Na základe výsledkov modelovania kvality ovzdušia (SHMÚ, 2020 - RIO a 

CMAQ model) boli za rizikové oblasti  vymedzené mesto Trnava, Sereď, Sládkovičovo, Galanta, a nižšie 

riziko bolo indikované v Dunajskej Strede, a Gabčíkove. Emitovanie znečisťujúcich látok (ZL) vykazuje 

na území TSK kolísavú tendenciu vývoj vo všetkých základných ZL, pričom v rokoch 2001 – 2017 bolo 

emitovaných do ovzdušia v priemere 1 626,1 t.rok-1 tuhých znečisťujúcich látok (TZL), 796,5 t.rok-1 SO2, 

 

4 MŽP SR, 2019 
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1 527,3 t.rok-1 NOX a 3 570,4 t.rok-1 CO. Najviac ZL (SO2, NOX, CO) bolo emitovaných v roku 2001 a 

najmenej v roku 2009, čo logicky súvisí s intenzitou hospodárskych aktivít v TSSK. 
 

Obrázok 20 Produkcia CO2 v TTSK z dopravy podľa počtu dopravných prostriedkov 

 

 

Zdroj: NUS TTSK, 2020 

 

Odpadové hospodárstvo a environmentálna výchova 

Odpadové hospodárstvo je podľa poslednej dostupnej správy o stave životného prostredia za rok 2018 

(Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2018, 2019) tretím najväčším 

environmentálnym problémom na Slovensku. Dlhodobo pretrváva vysoká miera skládkovania a nízka 

miera recyklácie odpadov vrátane komunálnych odpadov. V TTSK vzniklo v roku 2019 spolu 1 683 471 

ton odpadov (Program odpadového hospodárstva TTSK 2016-2020, Správa o hodnotení strategického 

dokumentu, 2017). V porovnaní s rokom 2018 to predstavuje medziročný nárast o viac ako 36 %, čo 

predstavuje druhý najväčší medziročný nárast za posledných 10 rokov. 

 

Tvorba nebezpečného odpadu v TTSK medziročne (2017/2018) vzrástla o 63 %, čo je dvojnásobne 

rýchlejší rast ako bol priemer SR. Ukazovateľ je závislý predovšetkým na priemyselnej produkcii a dosah 

na tvorbu NO je ťažko ovplyvniteľný z pohľadu samosprávnych krajov.  
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Obrázok 21 Celkový vznik odpadov v Trnavskom samosprávnom kraji za roky 2010 až 2019 (v tonách) 

 

Zdroj: MŽP SR, vlastné spracovanie 

 

Súkromná spoločnost FCC Slovensko spolu s mestom Trnava a komunitným priestorom Baterkáreň 

pripravila v roku 2021 v meste Trnava na mieste bývalého zberného dvora, otvorenie tzv. Re-Use centra 

– Back2life. Centrum bude slúžiť ako miesto darovania a nákupu produktov, s cieľom redukovať 

množstvo odpadu. Výťažok centra bude použitý na prevádzkové náklady centra, na komunitné 

projekty a výsadbu zelene. 

 

Súkromná spoločnosť Ewia a. s. pôsobí na území Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja 

(okres Šaľa, okres Trnava) s projektom Centra cirkulárnej ekonomiky (CCE), ktoré je výsledkom 

niekoľkoročnej práce tímu špecialistov zo Slovenska, z Fínska a z Nemecka. CCE bude pozostávať 

z prevádzky na triedenie vybraných zložiek odpadu z komunálnej a priemyselnej sféry, výskumného 

centra, vzdelávacieho centra a moderného zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho a 

priemyselného odpadu (ZEVO) s kapacitou 2x 100 000 t/rok. Energetické zhodnocovanie zmesového 

komunálneho a priemyselného odpadu spaľovaním je spojené s výrobou a dodávkou tepla 

pre priemyselný park a do siete Teplárenský holding, a.s., závod Trnava a elektrickej energie do 

distribučnej siete. V rámci CE a regionálnej spolupráce s trnavského komunitného priestoru Baterkáreň 

sa pripravuje jeho rozšírenie o C90EV – Centrum environmentálnej výchovy. 

 

Energetika  

Strategický dokument NUS Trnavskej župy, PHRSR TTSK a jeho vízia  predstavuje výzvu pre naplnenie 

úsilia samosprávy v oblasti znižovania uhlíkovej stopy pri zvyšovaní energetickej efektívnosti a 

konkurencieschopnosti regiónu. Hlavnou výzvou na ktorú dokument reaguje je trvalo udržateľný 

hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj. Vízia, stratégia, ciele, úlohy a opatrenia  sú 
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definované v PHRSR TTSK na roky 2023-2030. Konkrétne ciele, piliere a navrhované opatrenia sú 

definované v dokumente NUS Trnavskej župy na základe vykonaných analýz.   

Medzi najnákladnejšie patrí hlavne plánovanie a iniciovanie projektov a ich hodnotenie v oblasti: 

• zavedenie systémov energetického manažérstva ISO; 

• zavedenie monitorovacích úsporných opatrení; 

• znižovanie energetickej náročnosti budov; 

• rozvoj obnoviteľných zdrojov energie; 

• edukatívna činnosť. 

 

Energetika je úzko previazaná s ďalšími prioritnými oblasťami konceptu, napr.: mobilita, doprava. 

Cieľom je zaistiť udržateľnú energetiku na úrovni celého kraja a miest. Je nutné dosiahnuť zníženie 

energetickej náročnosti znížením nákladov na spotrebu energii pri údržbe budov a v rámci 

infraštruktúry kraja. Jedným z kľúčových predpokladov je využitie obnoviteľných zdrojov energie a 

nevýhodou, je ale dlhá návratnosť. Treba počítať s vysokými rizikami, ako je obmedzené financovanie, 

či nové volebné obdobie. Na území Trnavského kraja sa nachádza takmer 30% z celoslovenského 

inštalovaného výkonu, ktorý zabezpečuje až cca 40 % výroby elektriny na Slovensku, a to najmä 

z bezuhlíkových nízkoemisných technológií, tzn. z jadrovej energie a energie z obnoviteľných zdrojov - 

vodných elektrární.  

 

Dominantnými výrobcami energie na území Trnavského kraja je jadrová elektráreň Bohunice (1010 

MW) a na Slovensku najväčšia vodná elektráreň Gabčíkovo (720 MW).  Majoritný podiel na výrobe 

elektriny v regióne má spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. Prenos elektrickej energie vykonáva 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS), ktorá zabezpečuje prenos elektrickej energie z 

elektrární do distribučnej siete napojenej na 400 kV a 220 kV úroveň.  

Prenosová sústava nachádzajúca sa v Trnavskom samosprávnom kraji má vzhľadom na svoju polohu 

nadregionálny význam. Prevádzkovateľom distribučnej sústavy na území TTSK je spoločnosť 

Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE), ktorá prevádzkuje siete od úrovne veľmi vysokého napätia    

110 kV až po úroveň nízkeho napätia 0,4 kV, na ktoré sú pripojení jednotliví odberatelia. 

 

V roku 2019 MŽP SR ukončilo projekt spolupráce so Svetovou bankou. Hlavným výstupom projektu je 

dokument s názvom „Nízkouhlíková štúdia rastu pre Slovensko Implementácia rámca politík EÚ 

v oblasti klímy a energetiky do roku 2030“. Štúdia bola hlavným podkladovým dokumentom pri 

príprave Nízkouhlíkovej stratégií SR (NUS SR a NUS TTSK), zároveň s týmto faktom identifikujeme aj 

regionálnu NUS TTSK, ktorá je platná. NUS SR obsahuje účinné a nákladovo efektívne opatrenia v 
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sektore priemyslu, energetiky, energetickej efektívnosti, dopravy, poľnohospodárstva a lesníctva a v 

sektore odpadového hospodárstva. Cieľom tejto dlhodobej stratégie je predstaviť opatrenia 

nevyhnutné na znižovanie skleníkových emisií a predstaviť víziu do roku 2050, ktorá môže viesť k 

dosiahnutiu rovnováhy medzi emisiami skleníkových plynov a ich záchytov nákladovo efektívnym 

spôsobom. Pozitívnym aspektom transformácie je to, že prinesie aj nové environmentálne, 

ekonomické a zdravotné benefity a rozvoj udržateľného nízkouhlíkového hospodárstva. 

 

Odporúčania vychádzajúce z analýzy pre jednotlivé sektory životného prostredia v nadväznosti na 

SMART politiku kraja. 

 

Ovzdušie 

• Senzorické merania a IoT – zvýšiť dostupnosť dátových sietí internetu pri monitoringu; 

• Senzorické meranie kvality ovzdušia – meranie ovzdušia prostredníctvom zabudovaných 

senzorov. Rýchla reakcia systému na aktuálnu situáciu. Plošné meranie a možnosť zachytenia 

zmeny a smeru šírenia polutantov – napríklad prostredníctvom dopravy (MHD).  Reálne dáta 

v aktuálnom čase, napr.: pri zhoršení kvality ovzdušia, prispôsobenie ceny za lístok na MHD 

(Akcia smog – zdarma) automaticky po prekročení limitov (aplikácia SmogAlarm). 

Zaznamenávanie údajov o teplote v meste a v zastavanom území; 

• Potrebné je využívať personálne kapacity Manažéra kvality ovzdušia, ktorého pozícia je 

vytvorená na základe LIFE-IP SK. 

 

Energie 

• Zníženie nákladov na spotrebu využitím EIS – energetický informačný systém, zavedenie 

štandardu ISO 50001 – Energetický management; 

• Inteligentné budovy a Building Information Modeling/Management (BIM) – zavedenie 

štandardov a technológií pri výstavbe a modernizácii budov, zateplenia, ktoré vedú k zaisteniu 

optimálneho vnútorného prostredia budov pre komfort osôb, prostredníctvom konštrukcií 

techniky, riadiacich systémov a služieb. Integrovaný management systémov riadenia (po 

odhlásení z PC sa vypnú automaticky všetky zásuvky a zníži sa tak spotreba energie), centrálne 

riadenie z hlavného PC, využívanie prebytkov z veľkých tepelných zdrojov (priemysel, 

elektrárne pre opätovné využitie energie a odpadového tepla napr.: na  vyhrievanie chodníkov 

v zime). Zvyšovanie energetických tried budov, škôl, zariadení a budov v TTSK; 

• Inteligentné verejné osvetlenie – riadenie osvetlenia v mestách a obciach, aby zostala 

dostatočná rovnomernosť osvetlenia a tým zníženie nákladov na prevádzku. Vybavenie 
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svietidiel senzormi pohybu vrátane časového pásma a obdobia, monitoring zvýšenej aktivity 

senzormi pre prevenciu kriminality. Možnosti využitia hotspotu pre wifi, hlásič pre privolanie 

pomoci, či kamerový systém. 

 

Obnoviteľné zdroje 

• Fotovoltika –  inštalácia FTV panelov na strechy budov. Efektívne využitie slnečnej energie; 

• Využívanie odpadovej a dažďovej vody – monitoring a využívanie dažďovej vody 

v záhradkárskych osadách, efektívne dočisťovanie odpadových vôd zavedením  nového stupňa 

čistenia a regulácia vypúšťania do povrchových tokov koreňovou čistiarňou – prírodne 

riešenie. 

 

Odpadové hospodárstvo 

• Efektívnejšie nakladať s odpadmi a znížiť konečnú spotrebu energie; 

• Mapovanie odpadov a senzory nádob na sledovanie odpadu – podpora aplikácie ICT pre 

odpadové hospodárstvo, ako je mapový portál kontajnerov v meste ich naplnenie a hlásenie 

o ďalšom zvoze. Automatický systém plánujúci trasy pre vodičov. Pomocou detektorov 

hlásenie naplnenia, automatická generácia faktúr za odpad. Inštalácia podzemných 

kontajnerov; 

• Environmentálna výchova – dlhodobé budovanie znalosti k znižovaniu konečnej spotreby 

energie (spotreba palív zachytená pred vstupom do spotrebičov). 

 

Zabezpečenie úsporných režimov a prínosy 

• šetrenie nákladov na vykurovanie, osvetlenie, energetickú spotrebu v budovách majetku TTSK; 

• šetrnejšie a chápavejšie správanie sa obyvateľstva k prístupom ochrany ŽP; 

• zníženie emisii škodlivých látok do ovzdušia zo spaľovania fosílnych a neekologických palív do 

ovzdušia; 

• podpora obehovej ekonomiky a odpadového hospodárstva. 

 

Kultúra 

V súčasnom stave rozvoja problematiky kultúry v Trnavskom samosprávnom kraji sa agenda SMART 

neuplatňuje v širšom meradle a cieľom tejto stratégie je zaviesť na ploche tvorby SMART stratégie 

jednotlivé postupy, aby k systémovému zavedeniu prišlo. 

 



SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK 

108 

 

Východiskom zavedenia SMART metódy do plánovania funkčného ekosystému kultúry je zhoda na 

pozicioningu TTSK na Slovensku, ako aj v Európe a stanovenie dlhodobej vízie značky kraja s ohľadom 

na kultúru, kreatívny priemysel a súvisiace odvetvia. 

 

Návrhom predkladateľa v kontexte kľúčovej myšlienky PHRSR TTSK 2023 – 2030 znejúcej 

„Konkurencieschopný a všestranne rozvinutý kraj efektívne využívajúci prírodné, kultúrne a ľudské 

zdroje so zameraním na zvyšovanie kvality života občanov a ochranu životného prostredia s dôrazom 

na dosiahnutie klimatickej neutrality a zastavenie straty biodiverzity“ je definovať pozíciu Trnavského 

samosprávneho kraja ako prihraničnej destinácie, ktorá akceptujúc diverzitu jednotlivých prúdov, 

zameraní a subodvetví kultúry bude budovať svoju konkurencieschopnú polohu v teritóriu CEE ako 

polohu destinácie pulzujúcej modernou kultúrou rešpektujúcou spotrebiteľské preferencie mladej 

generácie a využívajúcej trend rastúceho vplyvu nezriaďovanej kultúry  predovšetkým v krajskom 

meste Trnava. 

 

USP TTSK by tak malo oscilovať okolo misie poskytovania modernej, cezhranične atraktívnej kultúry 

opierajúcej sa o kontinuálne vyhodnocovanie efektivity vynakladania verejných financií 

prostredníctvom práce s otvorenými dátami (data driven solutions), digitalizáciu a z nej prameniacu 

tendenciu obsluhy koncového klienta inovatívnymi a predovšetkým efektívnymi modelmi cielenej 

komunikácie o produktoch cestovného ruchu. 

 

Systémovým návrhom je vytvorenie laboratória SMART princípu na tejto pôde prostredníctvom 

prevzatia know-how zo zahraničia. Metódy, postupy, nástroje aplikované v  prostredí by tak následne 

nie náročným spôsobom mohli penetrovať aj iné systémy produkujúce produkty kultúry 

v samosprávnom kraji. 

 

Trnavský samosprávny kraj v oblasti kultúry a jej aproximácie k SMART princípom nesie vďaka svojej 

dostupnosti k najvýznamnejším európskym centrám a ich mestským aglomeráciám Viedne, Budapešti 

a Brna a vďaka svojmu unikátnemu geografickému postaveniu a napokon vzhľadom na vysoký 

potenciál stimulácie spotreby po produktoch kreatívneho priemyslu nemalý priestor pre dlhodobo 

udržateľné napredovanie v oblasti SMART agendy. Nie je izolovaným priestorom kreatívneho 

priemyslu, ktorý by akúkoľvek modernizáciu realizoval len v rámci stimulovania potreby úzko 

ohraničeného trhu. Mimo atribútu svojej geografickej polohy v rámci SMART agendy identifikovaných 

5 zásadných zreteľov, ktoré môžu pozitívne rozvinúť idey stratégie:  
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• realizácia projektu do roku 2023 - „Kultúrno – kreatívne centrum v Trnave“ v celkovej hodnote 

7,7 mil. EUR, kde v každej umeleckej oblasti bude realizovaný kultúrny inkubátor, akcelerátor 

a otvorený ateliér; 

• úspešná participácia na programoch cezhraničnej spolupráce s Českou republikou, Rakúskom 

a Maďarskom; 

• kontinuálny rozvoj oblasti nezriaďovanej kultúry predovšetkým v krajskom meste Trnava 

s vysokým potenciálom zásahu pre okolité regióny v rámci krátkodobých návštev kraja 

zameraných na absorbovanie nie tradičných foriem umenia; 

• existencia unikátneho priestoru vhodného pre realizáciu masových podujatí s nadregionálnym 

zásahom, t. j. štadión Antona Malatinského; 

• zaradenie Trnavy do súťaže o pozíciu Európske hlavné mesto kultúry 2026 

(https://trnava2026.sk/), ktoré dovolilo koncentráciu znalostí o kreatívnom priemysle 

v Trnave a jej širšom regióne. 

 

Tieto vymenované momenty opierajúce sa o dokument PHRSR TTSK pre roky 2023 – 2030 sú 

základným rámcom pre uvažovanie uplatnenia SMART agendy v samosprávnom kraji. 

Determinácia účinku týchto 4/5 zreteľov bude však aj do budúcnosti silne zasahovaná pandemickou 

situáciou spojenou so šírením ochorenia COVID-19 a z neho prameniacich reštriktívnych opatrení. 

Segment kultúry sa dostáva do nezávideniahodnej situácie, v ktorej nie je možné dostatočne aktívne 

zasahovať do procesov, ktoré sú utlmené a participujúce strany sa rovnako aktuálne stretávajú 

s existenčnými problémami. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené konštatovania je návrhom pre budúce obdobie príprava elementárneho 

kroku zameraného na sektor/segment kreatívneho priemyslu, a tým je vytvorenie komunikačnej 

platformy aktérov v samosprávnom kraji, ktorej jedinou základnou misiou je kontinuálna 

a profesionálna výmena poznatkov o modeloch budovania odolného sektora kreatívneho priemyslu 

a vytýčenie cieľov, ako aj modelu postupu v tejto téme v samosprávnom kraji. 

 

Mali by sa odvíjať od nasledovných pilierov: 

• pasportizácia projektov spadajúcich do tematiky kreatívneho priemyslu v celom 

samosprávnom kraji; 

• stanovenie jednotnej metodiky zberu dát o výkonnosti týchto projektov; 

• stanovenie modelu nepretržitej komunikácie s klientami tohto ekosystému v rámci jednej 

a základnej komunikačnej platformy v samosprávnom kraji; 
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• príprava pilotných, ikonických projektov práce v kreatívnom priemysle akceptujúcich prenos 

najlepších skúseností zo zahraničia a generujúcich prirodzený mód nasledovania aktérmi 

kreatívneho priemyslu. 

 

Každý cieľ by mal vzhľadom aj na možné pandemické obdobie podliehať (respektíve jeho stanovovanie) 

dôkladnej Big Data analýze, ktorá by slúžila ako odpoveď na potrebu monitoringu zmeny 

spotrebiteľského správania sa u konzumentov produktu kultúry. Takmer dvojročné obdobie poznačilo 

tento sektor natoľko, že nie je možné garantovane vnímať vzorce zákazníkov ako nemenné, či také, 

ktoré sa aktuálne na zmenu, respektíve trvalú zmenu nepripravujú. Niektoré druhy konzumovania 

produktov kultúry pravdepodobne budú aj do budúcna využívať hybridné rysy prevádzky. SMART 

agenda by si mala vzhľadom na vyššie uvedené konštatovanie stanoviť za svoju primárnu úlohu práve 

zisťovanie vzorcov spotrebiteľského správania sa. 

 

Základným predpokladom vyhodnotenia súčasného stavu a súčasných optimalizačných, technických 

a technologických riešení vrátane využívania riešení SMART prístupu v území, je detailné poznanie 

SMARTifikácie procesov v riadení jednotlivých účastníkov ekosystému, ktorý je vzhľadom na obdobie 

pandémie možné hodnotiť skôr pasívnym pozorovaním, ako napr. metódou hĺbkových rozhovorov. 

 

Kvalifikované zhodnotenie je možné preto realizovať len v limitovanom rozsahu. Potenciál 

uplatňovania SMART agendy kráča ruka v ruke s potenciálom exaktného plánovania využívania 

finančných prostriedkov v samosprávnom kraji a ich cieleného umiestňovania do prostredia a tento je 

následkom, respektíve by mal byť následkom cieleného dialógu TTSK ako financujúcej strany 

a prevádzkovateľov kultúrnych inštitúcií. 

 

Regionálny rozvoj 

Inteligentný región by mal mať aktuálnu svoju regionálnu inovačnú stratégiu pre inteligentnú 

špecializáciu. Poskytuje tak strategický rámec pre ekonomickú transformáciu regiónu poháňanú 

inováciami a stanovuje hlavné priority pre investície. Zaoberá sa vznikajúcimi príležitosťami a vývojom 

trhu s cieľom vybudovať konkurenčnú výhodu prostredníctvom rozvoja a zosúladenia silných stránok 

výskumu a inovácií s potrebami podnikov. Hlavným zdrojom financovania by mali byť európske 

štrukturálne investičné fondy, národné financovanie a financie regiónu. 

 

Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja na roky 2014 – 2020 definuje svoj cieľ, 

ktorým je zvýšiť účinnosť rozvojových politík podporovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych a 
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investičných fondov, a to predovšetkým prostredníctvom integrácie tvorcov rozvojových politík s 

národným dosahom a inštitúcií, realizujúcich tieto rozvojové politiky ďalej v území či už na regionálnej 

alebo miestnej úrovni (Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja na roky 2014 – 

2020, 2021). 

 

RIÚS TTSK je východiskovým dokumentom pre realizáciu integrovaných územných investícií 

na regionálnej úrovni s dopadom na miestnu úroveň a tvorí ho samotný dokument, ako i realizačný 

mechanizmus. Nositeľom RIÚS TTK je partnerstvo pre tvorbu a realizáciu zložené z orgánu regionálnej 

samosprávy, orgánov miestnej samosprávy, štátnej správy, miestnych iniciatív a ďalších 

socioekonomických partnerov pôsobiacich na území. 

 

Tabuľka 40 Prehľad stavu implementácie ŠF/KF z regionálneho aspektu za obdobie od 01.01.2007 do 31.05.2016 

Samosprávny kraj Kontrahovanie Čerpanie zo zdrojov  

EÚ + ŠR + VVZ 

Počet uzatvorených 

zmlúv 

Nakontrahované 

 prostriedky zo zdrojov  

EÚ + ŠR + VVZ 

EUR 

EUR 

Bratislavský kraj 1 175 1 401 270 827,49 1 215 124 214,53 

Banskobystrický kraj 1 380 1 446 706 503,79 1 173 800 056,90 

Žilinský kraj 1 259 1 936 176 795,61 1 785 838 308,33 

Košický kraj 1 297 1 325 326 500,35 1 198 373 676,26 

Prešovský kraj 1 986 1 662 374 805,12 1 393 349 412,87 

Nitriansky kraj 1 032 842 924 254,50 668 783 220,23 

Trenčiansky kraj 813 1 874 943 290,81 1 526 987 848,44 

Trnavský kraj 763 777 657 547,31 649 314 288,56 

Zdroj: Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných 

programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 01.01.2015 do 31.05.2016, 

2021 
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Tabuľka 41 Implementácia EŠIF podľa jednotlivých krajov k 31.12.2020 

 

Samosprávny 

kraj 

Kontrahovanie5 

(Celkové oprávnené 

Výdavky v €) 

Čerpanie6 

(Celkové oprávnené 

Výdavky v €) 

Žilinský 2 294 018 467,48 1 290 192 374,89 

Prešovský 1 828 942 113,40 650 270 707,21 

Košický 1 533 692 382,27 753 887 198,98 

Trenčiansky 1 483 938 709,16 627 414 465,02 

Banskobystrický 1 430 386 795,77 528 912 022,70 

Nitriansky 1 194 636 745,08 447 098 445,12 

Trnavský 944 215 550,46 300 055 282,27 

Bratislavský 705 982 054,07 200 440 368,14 

Zdroj: ITMS2014+, 2021 

 

Trnavský samosprávny kraj v roku 2018 ukončil aktivitu v troch klastroch: 

a) Automobilový klaster Slovensko, so sídlom Priemyselná 2681/5 Trnava, IČO 37840312; 

b) Energetický klaster – západné Slovensko, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO 

37840436; 

c) Elektrotechnický klaster – západné Slovensko, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO 

37840347. 

Tabuľka 42 Výdavky na výskum a vývoj podľa krajov a vednej oblasti (v tis. Eur, v bežných cenách) 

Kraj 2015 2016 2017 2018 2019 

Trnavský kraj 97 749 41 493 40 098 43 919 51 326 

  prírodné vedy 2 020 882 862 1 676 1 395 

  technické vedy 70 396 27 110 26 650 30 952 38 513 

  lekárske a farmaceutické vedy 9 292 2 992 3 128 2 625 2 937 

  pôdohospodárske vedy 6 400 4 738 3 712 3 133 2 872 

  spoločenské vedy 7 314 3 169 3 390 3 004 3 303 

 

5Kontrahovanie COV – ide o zazmluvnenú sumu celkových oprávnených výdavkov všetkých projektov, okrem 

projektov, ktoré boli mimoriadne ukončené a neprispeli k cieľom OP, projektov PRV, ktoré nie sú zaregistrované 
v IMTS 2014+, projektov TP , OP TP a FN. 
6 Čerpanie COV – ide o oprávnenú sumu celkových oprávnených výdavkov na úrovni schválených Súhrnných ŽoP 
týchto projektov. V prípade, že sa projekt realizuje vo viacerých krajoch, do prehľadov vstupujú sumy za takýto 
projekt len vtedy, ak RO rozdelil jeho zazmluvnenú sumu podľa miesta realizácie v ITMS2014+, v časti rozdelenie 
podľa jednotlivých kategórií intervencie. 
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Kraj 2015 2016 2017 2018 2019 

  humanitné vedy 2 327 2 602 2 357 2 530 2 306 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Štatistický úrad SR, 2021 

 

Po analýze stavu vo vyššie uvedených klastroch Trnavský samosprávny kraj skonštatoval, že vyššie 

uvedené klastre - záujmové združenia právnických osôb už nenapĺňajú úlohy a ciele, na ktoré boli 

založené. Nie je účelné, účinné ani efektívne, aby v nich TTSK naďalej pôsobil.  
Obrázok 22 Výdavky na VaV podľa krajov (2015 - 2019) 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Štatistický úrad SR, 2021 

 

V časti 2.3.4 Vzdelávanie sú obsiahnuté informácie aj ohľadom vysokého školstva. Ak má TTSK záujem 

rozvíjať agendu inteligentného regiónu, je potrebné užšie prepojenie podnikateľských organizácií, 

orgánov verejnej správy a výskumných inštitúcií. Úroveň HDP prirodzene úzko súvisí s produktivitou 

práce, s ekonomickou regionálnou štruktúrou - podielom poľnohospodárskeho sektora, priemyslu a 

služieb, tvorbou inovácií, atď. (Hudec, 2007). Ciele modernej regionálnej politiky sú zamerané na 

zvýšenie regionálnej konkurencieschopnosti, ktorá je spojená so štyrmi hlavnými faktormi: 

• štruktúrou ekonomických aktivít; 

• úrovňou inovácií; 

• stupňom dostupnosti regiónov; 

• úrovňou dosiahnutého vzdelania ľudských zdrojov. 

0 20 40 60 80 100 120 140

Bratislava

Trnava

Trenčín

Nitra

Žilina

Banská
Bystrica

Prešov

Košice

Výdavky na výskum a vývoj podľa krajov
R&D expenditures by regions

2019

2018

2017

2016

2015

200 250 300 350 400
mil. Eur

Mill. EUR



SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK 

114 

 

 

Tabuľka 43 Štruktúra výdavkov na výskum a vývoj podľa krajov a zdrojov financovania (v tis. Eur, v bežných cenách) 

Kraj 2015 2016 2017 2018 2019 

Trnavský kraj           

Výdavky na výskum a vývoj 97 749 41 493 40 098 43 919 51 326 

v tom zo zdrojov           

  podnikateľských 27 443 23 073 24 987 27 895 35 901 

    vlastných   25 895 21 570 20 852 22 733 33 534 

    od iných podnikov v tej istej 

      skupine podnikov 

1 545 1 499 4 128 2 757 0 

    od iných podnikov 3 4 7 2 405 2 367 

  štátnych 19 971 14 777 14 237 14 632 14 511 

    vlastných . . . 591 294 

    z iných štátnych zdrojov . . . 14 041 14 218 

  vysokých škôl 2 913 117 105 318 303 

    vlastných . . . 318 303 

    od iných vysokých škôl . . . 0 0 

  súkr. neziskových organizácií 152 0 1 210 0 

    vlastných . . . 210 0 

    od iných organizácií  

      v súkr. neziskovom sektore 

. . . 0 0 

  zahraničných  47 269 3 526 769 863 610 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Štatistický úrad SR, 2021 

 

Partnerstvo je nevyhnutným, progresívnym a dynamickým prvkom rozvoja územia, umožňuje zapojiť 

do rozhodovania o rozvojových aktivitách široké spektrum aktérov verejnej politiky i aktérov mimo 

verejnú správu (Hudec 2007). 

 

Klastrovú politiku podporuje Ministerstvo hospodárstva SR a Európska únia. Klastre sú v súčasnosti 

považované za významné mikroekonomické faktory zvyšujúce prosperitu regiónov. Okrem toho môžu 

napomáhať zvýšeniu prílevu priamych zahraničných investícií (Klastrovanie SIEA, 2010). 

 

Trnavský kraj v rámci hodnotenia inovačného potenciálu podľa Slovenskej inovačnej a energetickej 

agentúry zastáva štvrtú priečku (index inovačného potenciálu = 45,65 %). Najdominantnejšiu úlohu 

v rámci kraja preukázala doména Ekonomická výkonnosť (59 %), ktorú nasleduje rovnako významná 
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doména Zamestnanosť vo VaV odvetviach. V rámci hodnotenia v priemerných úrovniach sa pohybovali 

aj domény Kultúra a konvencie (51%; vďaka Adaptabilite subjektov a Očakávaniam o štruktúre 

hospodárstva) a Infraštruktúra (50 %; vďaka Úrovni sieťovania). Horší stav zaznamenal kraj pri doméne 

Ľudia a spolupráca (40 %), predovšetkým kvôli slabej Všeobecnej spolupráci podnikov a Spolupráci 

podnikov pri VaV úlohách. Výsledok pri najslabšej doméne Politika a financovanie (29 %) zaraďuje kraj 

do poslednej tretiny v rámci krajov. Problematickými sú najmä parametre ako Podpora inovácií zo 

strany samosprávy a Podmienky pre inovácie na úrovni kraja (Inovačný potenciál Krajov SR, 2019). 

 

Spomedzi regionálnych iniciatív smerujúcich k implementácii a rozvoju inteligentného kraja 

predstavuje klaster, ako príklad aliancie súkromných spoločností, inštitúcií, miest a univerzít, ktorého 

cieľom je vytváranie a rozvoj trvalo udržateľného, efektívneho a inovačno-inteligentného kraja, ako aj 

zvýšenie pracovných miest a ekonomických ukazovateľov v rámci kraja. Kľúčovým prínosom je 

zdieľanie výskumu, vývoja, inovácií a know-how medzi členmi klastra a naprieč rôznymi sektormi. 

Konečným cieľom klastra je implementovať najmodernejšie technologické riešenia v mestskom, 

metropolitnom a krajskom meradle. 

 

V regióne je možné analyzovať, ako môžu digitálne technológie a IKT podporiť rozvojové prístupy zdola 

nahor a napr. pomáhať prekonávať fyzické vzdialenosti (napríklad poskytovaním platforiem 

na zdieľanie a online účasť), ako i podnecovať aktérov k vytváraniu prepojení v rámci lokálnych 

samospráv, ale aj regiónov a medzi nimi. Zároveň však by sa IKT nemalo považovať za výlučný faktor 

rozhodujúci pre regionálny rozvoj, ale len za nástroj na dosiahnutie tohto cieľa. 

 

Pre fungovanie regiónu je pre jeho úspech pri implementácii agendy inteligentného regiónu dôležité, 

aby testoval nové nápady a prístupy a zároveň sa pri práci neustále vzdelával. Inteligentný región by sa 

mal zaoberať interakciami medzi ekonomikou – vedou – životom obyvateľstva, a to na základe 

moderných technológií a inteligentných riešení. 

 

Trnavský samosprávny kraj by sa mal stať „testovacím laboratóriom“ a vytvoriť tak „Living Hub“ 

pre úspešné digitálne transformácie v rámci svojho územia, ako aj pri importovaní technológií a 

vytvoriť v spolupráci s partnermi nový priestor pre brainstorming a nové projekty. Living hub je miesto 

testovania aplikácie nových produktov, služieb a procesov vychádzajúcich z podnikateľského 

a inovačného prostredia. 

 

SMART región je tvorený rôznorodými mestsko-vidieckymi oblasťami, ktoré sú priestorovo prepojené 

digitálnymi technológiami a príslušnými sociálnymi prepojeniami v rôznych oblastiach (občianstvo, 
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správa vecí verejných, ekonomika, životné prostredie, mobilita, infraštruktúra) na diskurzívnej, 

implementačnej a regulačnej úrovni. Koncept inteligentného regiónu sleduje vzťahové a sociálne 

konštruktivistické chápanie priestorov a zdôrazňuje integrovaný prístup k sociálnej rekonštrukcii 

inteligentných regiónov aktérmi a ich sieťami (SMART regions: insights from hybridization and 

peripheralization research, 2019). 

 

Trnavský samosprávny kraj by sa mal v rámci realizácie agendy inteligentného kraja pri regionálnom 

rozvoji zamerať na: 

• aktíva, schopnosti a prekážky z analytického, na faktoch založeného, integrovaného regionálneho 

pohľadu a perspektívy globálnej konkurencieschopnosti; 

• vytvorenie inkluzívneho, organického, dynamického, podnikateľského procesu učenia, 

objavovania a aplikácie; 

• inovácie, ktoré presahujú aj technológiu s cieľom zahrnúť riadenie, procesy a modely 

manažmentu a umožniť rast tradičným a vznikajúcim priemyselným sektorom; 

• poskytovanie holistického systémového prístupu, ktorý umožňuje špecializáciu a prispôsobenie. 

Nielen ako homogénny región, ale aj taký, ktorý dokáže konkurovať, spolupracuje v rámci svojho 

územia a spoločne uspeje; 

• definovanie a využívanie jedinečných schopností a oblastí diferenciácie na zabezpečenie 

kompatibilného a udržateľného ekonomického rastu, bezpečnosti a sociálneho blahobytu 

so zameraním na aktivity. 

 

Navrhované riešenia pre rozvoj regionálnej inovačnej stratégie a  SMART stratégie na území TTSK: 

• zváženie modelu vytvorenia klastrovej organizácie zameranej na manažment inovatívnych 

riešení v priestore TTSK integrujúceho zástupcov tzv. inovačného trojuholníka, t.j. zástupcov 

verejnej správy, akademického prostredia a napokon podnikateľského prostredia; 

• zváženie vytvorenia funkčného modelu zaradením KIRA do potenciálneho Klastra inovatívnych 

riešení TTSK ako jedného zo zástupcov tretieho sektora, Úrad TTSK v rámci zakladajúcich entít 

ako silná pozícia v rámci rozhodovaco-manažérskych štruktúr; 

• zváženie dlhodobého prevádzkovania Klastra inovatívnych riešení TTSK ako nástroja na 

implementáciu opatrení SMART stratégie TTSK na základe finančných možností štátneho 

rozpočtu (podpora MH SR) a iných mechanizmov (EŠIF, iné fondy). 

 

Cestovný ruch 
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Z pohľadu SMART prístupu sú pre analytickú časť cestovného ruchu relevantné nasledovné oblasti, 

zoradené podľa pilierov SMART konceptu:  

1) SMART prostredie – ochrana a udržateľné využívanie zdrojov;  

2) SMART ekonomika – udržateľné, efektívne a konkurencieschopné zhodnocovanie zdrojov; 

3) SMART komunita – rozvíjajúce sa, učiace sa, zdravé a aktívne spoločenstvo obyvateľov, 

podnikateľov a návštevníkov vrátane SMART spravovania/riadenia (SMART governance). 

 

SMART prostredie 

a) Poloha a dopravná dostupnosť  

Oblasť cestovného ruchu v regióne TTSK môže čerpať hlavne zo strategicky výhodnej polohy, 

ktorá  prepája tri okolité krajiny a umožňuje dostupnosť hlavného mesta Bratislavy do cca 30 

minút a  poskytuje možnosť osloviť a prilákať minimálne štyri demografické cieľové skupiny = 

prihraničných obyvateľov Čiech, Maďarska, Rakúska a obyvateľov Bratislavy. Z hľadiska 

členenia cieľovej skupiny podľa kúpyschopnosti, najväčší potenciál majú obyvatelia Rakúska 

a súkromní i firemní klienti z Bratislavy a okolia. Z pohľadu SMART agendy je táto výhoda 

využiteľná na zber dát tak o tranzite cez územie TTSK, ako aj o príjazdových dátach ako 

o destinácii určenia. Tieto dáta môžu byť následne využiteľné pre systematické oslovovanie 

cieľovej skupiny pre prípadný produkt CR. Na druhej strane v regióne absentuje systém 

integrovanej dopravy prepojiteľný so systémom integrovanej dopravy v BSK, čo sa ukazuje ako 

jedna z významných slabých stránok. V rámci prístupu k SMART prostrediu, ktorý by mal riešiť 

ochranu a udržateľné využívanie zdrojov, predstavuje integrovaná doprava pre rozvoj 

cestovného ruchu veľký potenciálny míľnik dosiahnuteľný využitím SMART nástrojov.  

b) Cyklomagistrály a sieť regionálnych cyklotrás v napojení na produkt cestovného ruchu 

Územie TTSK pretína 8 cyklomagistrál a nachádza sa tu rozvetvená sieť cyklotrás. Súčasný stav  

infraštruktúry pre cykloturistiku však nie je jednotný, nakoľko prevažujú miesta, kde 

infraštruktúra chýba úplne. Samotná infraštruktúra, v tomto konkrétnom prípade cyklotrasy, 

však nie je jediným a postačujúcim predpokladom pre rozvoj produktu CR. Obzvlášť zaujímavý 

potenciál má vinársky cykloturizmus a sakrálny cykloturizmus, nakoľko absentuje jeho 

sieťovanie, a tým aj možné oslovenie cieľovej skupiny, nedochádza ku komerčnej úspešnosti 

produktu. Cyklosčítače a nimi poskytované dáta by mohli poskytnúť viac informácií o potenciáli 

jednotlivých koridorov pre následné vyhodnotenie zmysluplnosti sieťovania subjektov CR do 

podoby unikátneho produktu CR. 

Zaujímavým pilotným projektom je tzv. Bikesharing v meste Trnava a jeho unikátna parkovacia 

cykloveža. Nevýhodou Bikesharingu je fakt, že slúži iba pre rezidentov, t. j. pre potreby 

návštevníkov je zatiaľ nepoužiteľný. Dobudovaním cyklotrás a následným sieťovaním 
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subjektov má TTSK potenciál dosiahnuť zvýšenú návštevnosť a atraktivitu tak pre obyvateľov 

susedných regiónov, ako aj pre návštevníkov zo zahraničia.  

c) Kúpeľníctvo a zdroje geotermálnych vôd  

Na území TTSK sa nachádzajú Kúpele Piešťany a Kúpele Smrdáky s jednou 

z najkoncentrovanejších siričitých vôd v Európe, ako aj niekoľko ďalších prameňov termálnych 

vôd využívaných na rekreačné účely (termálne kúpaliská, spa).  Z pohľadu SMART stratégie sa 

však jedná skôr o výzvu ako o silnú stránku vzhľadom na nevyhnutnosť sieťovania kúpeľov 

s ostatnými subjektami ponuky CR v regióne. Samostatnou kapitolou je rozvoj obrovského 

potenciálu Business Events v rámci kúpeľov, obzvlášť v post-covid dobe.  

V segmente termálnych kúpalísk je priestor na koordináciu SMART riešení v rámci parkovacej 

politiky (prípadne prepojenie rezidenčného systému parkovania s parkujúcim návštevníkom) 

a správy dát o návštevníkoch (CRM systémy), ktoré umožnia prípadnú zvyšenú efektivitu 

oslovovania cieľovej skupiny.   

d) Prírodné danosti TTSK a ich využiteľnosť pre rozvoj CR na území kraja  

Štyri chránené krajinné oblasti (Dunajské Luhy, Biele Karpaty, Malé Karpaty a Záhorie) a bohatá 

koncentrácia splavných riek (Dunaj a jeho ramená, Váh..), priehrad (Gabčíkovo, 

Kráľová..), unikátnych prírodných biotopov (napr. Žitný ostrov) predstavujú potenciál 

pre rozvoj CR na území. Samotný potenciál existuje, avšak chýba dobudovanie infraštruktúry, 

ako i sieťovanie subjektov do podoby uceleného produktu CR. Z pohľadu SMART stratégie je 

možné uvažovať o vytvorení digitálneho systému turistických trás a náučných chodníkov 

v napojení na lokálnych producentov vína, ponuku lokálnych produktov (včelárstvo, 

potravinárstvo, poľnohospodárstvo) a prepojenie s ponukou gastronomických a ubytovacích 

zariadení. Jedným z príkladom, ako využiť uvedené prírodné danosti regiónu je napr. 

vytvorenie unikátneho produktu cestovného ruchu na princípe tzv. „birdwatching“ konceptu, 

ideálne formou organizovaného CR. Cieľová skupina takéhoto produktu by mohla zahŕňať, 

napr. odborné ornitologické kruhy, ekologických aktivistov, školy alebo tzv. Cruiseship 

segment.  

e) Superatraktívna infraštruktúra CR/Business Events (BE) na území TTSK  

Existencia špičkových športovísk akými sú SlovakiaRing, X-Bionic Sphere a Štadión Antona 

Malatinkého v kraji, ako aj zaujímavých a jedinečných technických stavieb (napr. vodné dielo 

Gabčíkovo) sú predpokladom pre rozvoj CR a Business events na tomto území. V tomto 

kontexte je však treba poznamenať, že obe odvetvia (CR a Business Events) pracujú s cieľovou 

skupinou, ktorá si nie je vedomá administratívneho členenia Slovenska. Pri tvorbe stratégií 

rozvoja CR/BE je preto kľúčová a absolútne nevyhnutná spolupráca s BSK a hlavným mestom 

Bratislava. Pre medzinárodného klienta je totiž vzdialenosť 20-40 minút od centra Bratislavy 
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stále chápaná ako „širšia Bratislava“ a nemá prečo riešiť, že sa už nenachádza v BSK, ale v TTSK. 

Z tohto pohľadu je nevyhnutné prispôsobiť nástroje destinačného marketingu a manažmentu 

tejto optike, nakoľko ide o nadregionálny produkt CR.  

 

SMART ekonomika:  

a) Unikátny obsah pre Business Events 

Pre rozvoj BE na území TTSK je taktiež dôležitá existencia atraktívneho a unikátneho obsahu. 

Účastníci kongresového cestovného ruchu totiž necestujú primárne za atraktivitami kraja, ale 

za obsahom a možnou výmenou know-how. Tá je reprezentovaná etablovanými investormi 

(napr. Stellantis, Samsung, Zentiva..), inkubátormi a inovatívnym podnikateľským prostredím 

(centrá vedy a výskumu, napr. R&D center Inobat, Optotune), výrobnými podnikmi (InoBat, 

Optotune a pod..) a v neposlednom rade akademickými inštitúciami so sídlom v TTSK 

(Trnavská Univerzita, Materiálovotechnologická fakulta STU, Univerzita sv. Cyrila a Metoda). 

TTSK ponúka relatívne dobrý pomer ceny a kvality, čo môže byť jedným z dôležitých prvkov 

marketingového mixu v rámci propagácie destinácie. Z pohľadu SMART stratégie je dôležité :  

- absentuje ucelená ponuka kapacít pre BE (digitálna forma, prehľadná štruktúra 

konferenčných kapacít, venues, atrakcií a pod.);  

- otázne využitie kapacít pre BE (napr. dá sa vôbec Štadión Antona Malatinkého využívať pre 

eventy, alebo napr. sakrálne pamiatky – chceme ich využívať pre prípadné akustické 

koncerty/spev?); 

- nízke povedomie o benefitoch odvetvia BE, slabý brand destinácie (spojenie TTSK s BSK), 

nízka úroveň poznania a oslovovania cieľovej skupiny BE prostredníctvom KOCR Trnavský 

kraj/OOCR; 

- potenciál cieľovej skupiny „expatov" v TTSK a BSK, silná kúpyschopnosť a ambasádorský 

prvok tak pre produkt CR, ako aj kultúru a ďalšie oblasti; 

- vôbec je v možnostiach a kapacitách TTSK a jeho krajských či oblastných organizácií CR 

venovať sa koncepčne a systematicky odvetviu BE? Dodatočným benefitom rozvoja 

odvetvia je zvyšovanie atraktivity kraja, ako podhubia pre inovácie a priťahovanie talentov,  

realizácia inovatívnych PPP projektov na úrovni miestnej, ako aj regionálnej samosprávy.  

b) Zanedbaný pamiatkový fond a nízka úroveň využitia moderných technológií u subjektov 

cestovného ruchu 

Na prvý pohľad možno dve nesúvisiace kategórie, ktoré majú za následok slabý rozvoj CR 

a problematické sieťovanie subjektov CR. Pamiatkový fond má heterogénnu štruktúru 

vlastníctva (častokrát aj nevysporiadanú, alebo dokonca nevysporiadateľnú). Akékoľvek zásahy 

a údržba podliehajú prísnym pravidlám sledovaných pamiatkovými úradmi SR. Na území TTSK 
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sa nachádza veľké množstvo sakrálnych pamiatok (napr. Trnava, Šaštín-Stráže), ktoré sú 

v správe a/alebo vo vlastníctve cirkví, čo komplikuje komerčné napojenie pamiatok na produkt 

CR. Z pohľadu SMART stratégie je aplikovateľné využitie IKT systémov pre zber dát 

o návštevníkoch pamiatok, múzeí, galérií, atrakcií, či iných subjektov CR. Z destinačnej úrovne 

by tieto dáta mohli byť využívané pre lepšie cielenie v oblasti digitálneho marketingu, 

segmentácie trhu a v neposlednom rade pre tvorbu produktu CR ako takého. Navyše, 

pandémia odčerpala subjektom CR väčšinu zdrojov na obnovu a inovácie (obzvlášť ohrozené 

sú mestské hotely), čím sa zintenzívňuje rola regionálnej samosprávy ako nositeľa inovácií.  

c) Využitie dát z free wifi hot spotov a od spoločností VISA, Mastercard, American Express a pod. 

Free wifi hotspoty predstavujú pomerne jednoduchý nástroj na zber dát o návštevníkoch.           

V zahraničí je tiež bežnou praxou, že destinácie nakupujú anonymizované dáta o spotrebe            

v destinácii od platobných zúčtovacích centier. Prostredníctvom nich pracujú s informáciami 

ako sú krajina pôvodu (vydania debetnej/kreditnej karty) návštevníka, jeho doba pobytu              

v destinácii, štruktúra a výška jeho výdavkov a pod.  

 

SMART komunity  

a) Vytvorenie koordinovanej komunikačnej platformy pre subjekty CR  

V zmysle predošlého textu je zrejmé, že v rámci CR ide o veľmi heterogénne prostredie a množstvo 

subjektov spadajúcich pod rôzne oblasti. V prípade výnimočných udalostí regionálneho, 

národného či nadnárodného významu je preto kľúčové vedieť efektívne a včasne komunikovať. 

Súčasná pandémia nám ukazuje ako je dôležitá jasná a adresná komunikácia a aké jednoduché je 

podľahnúť dezinformačným šumom. Cestovný ruch je ako odvetvie oveľa zraniteľnejší a doslova 

odkázaný na jasné a prehľadné informácie o aktuálnych opatreniach. Vytvorenie koordinovanej 

komunikačnej platformy by napomohlo preklenutie tohto komunikačného šumu. Aj po skončení 

pandémie bude mať platforma naďalej svoje opodstatnenie pre zdieľanie informácií 

a napomáhanie sieťovania v regióne (a s inými regiónmi).  

b) Spolupráca TTSK so Štatistickým úradom SR na zlepšovaní výpovednej schopnosti výkazníctva  

V rámci štatistického výkazníctva CR existuje viacero výziev tak na národnej, ako aj lokálnej úrovni. 

Samotný zber dát o návštevníkoch zachytáva len ubytovaných hostí a nezachytáva jednodňových 

návštevníkov či iné formy prenocovaní (okrem iného Airbnb). V rámci štatistík je sledovaný  

ubytovací segment, vrátane robotníckych ubytovní, čo v niektorých prípadoch spôsobuje 

dezinformáciu o návštevnosti regiónov. Napríklad Zákon o podpore CR (91/2010 Z. z., § 14, ods. 

1) stanovuje povinné súhrnné počty prenocovaní pre založenie OOCR, avšak nestanovuje, za akým 

účelom v regióne boli návštevníci ubytovaní (gastarbeiteri vs. turisti). TTSK by mal vstupovať do 

negociácií so ŠÚ SR za účelom spresnenia dát a prenastavenia východísk ich zberu.  
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Územné plánovanie 

Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností na území s osobitným 

zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie 

trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, 

civilizačných a kultúrnych hodnôt (Územné plánovanie, 2022). 

 

Trnavský kraj sa rozprestiera na západe Slovenskej republiky. Kraj má spoločné hranice s troma 

krajinami – Českou republikou, Maďarskom a Rakúskom. Hraničným tokom s Českou republikou a 

Rakúskom je rieka Morava. Západnú a severozápadnú časť kraja zaberá Záhorská nížina, ktorá sa delí 

na dva krajinné celky – Borská nížina a Chvojnická pahorkatina. Chvojnická pahorkatina na 

severovýchode hraničí s Bielymi Karpatmi, na východe s Myjavskou pahorkatinou, na juhu a západe s 

Borskou nížinou. Strednú a južnú časť Trnavského kraja zaberá Podunajská nížina, ku ktorej patria dva 

krajinné celky – Podunajská rovina a Podunajská pahorkatina. Záhorská nížina a Podunajská nížina sú 

oddelené pohorím Malé Karpaty. V severovýchodnej časti zasahuje do územia Trnavského kraja 

výbežok Považského Inovca. Na juhu je hraničnou riekou s Maďarskou republikou rieka Dunaj (VÚC 

Trnavský kraj, 2009). 

 

Využitím všetkých existujúcich geopriestorových údajov poskytuje podrobné mapovanie krajinnej 

štruktúry a využitia územia pre holistickú a dynamickú víziu rýchlo sa meniaceho kraja, prispieva 

k inteligentnému priestorovému manažmentu regionálnej a lokálnej samosprávy. Poskytnutím 

nástrojov na simuláciu rôznych scenárov budúcich zmien vo využívaní pôdy, inteligentný systém 

územného plánovania podporuje manažment samosprávy pre inteligentné, dynamické a udržateľné 

plánovanie.  

 

Udržateľná budúcnosť by mala predikovať možné riziká súvisiace s rastom populácie, aby sa tieto riziká 

pre občanov znížili alebo zmiernili. Prognostické mapy hustoty obyvateľstva posilnia výsledky modelov 

rizík kraja a tak poskytnú zároveň: 

- lepšie odhady súčasných rizík; 

- lepšiu tvorbu politík a udržateľné územné plánovanie; 

- lepšie dlhodobé a dynamické riadenie rizík. 

 

Kraj musí nájsť spôsoby, ako umožniť samosprávam, spoločnostiam a združeniam, rovnako ako aj 

priemyslu a obyvateľstvu digitálne zdroje (spolu) využívať. Tým by sa mala zvýšiť efektívnosť 

manažmentu jednotlivých obcí a napredovať by mala aj moderná výmena informácií. Možné 
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prepojenie údajov a informácií podporuje kooperatívnu spoluprácu, čo sa môže rovnako považovať  za 

budúci hnací motor digitálnej transformácie v kraji. 

 

Počas realizácie analytickej časti sa digitalizácie geodát stali ďalším hnacím motorom technických 

možností a uplatnia sa takmer vo všetkých sektoroch spoločnosti. TTSK má vhodne pripravený jeden 

zo základov pre strategické rozhodovanie o geodátach v politike, administratíve, vede a biznise, 

súčasne vytvoreným systémom. 

 

Aj v každodennom živote geoúdaje čoraz viac určujú smerovanie rozhodovania a manažmentu. 

S rastúcim sieťovaním sa potreba informácií týkajúcich sa všetkých oblastí stane dôležitejšou a 

zodpovedajúcim spôsobom sa záujem o využívanie systému zvýši. Bez intenzívneho využívania 

plošných informácií si ťažko predstaviť fungujúci inteligentný región. Dôležitým prvkom v procese 

rozvoja inteligentného regiónu je vytvorenie predpokladov pre sieťovanie a výmenu geodát 

jednotlivých organizácií.  

 

Trnavský samosprávny kraj by mal: 

- iniciovať spracovanie dát v jednotnom formáte; 

- vytvoriť základné štruktúry a moderovať proces s účastníkmi; 

- kontinuálne vytvárať zvýšenú hodnotu pre všetkých účastníkov prostredníctvom spoločnej 

stratégie údajov týkajúcich sa územia a rozvíjať požadované rámcové podmienky v súlade 

s požiadavkami zákonov; 

- zabezpečiť neustálu aktualizáciu systému a nastavenie smerníc, metód a procesov pre prístup 

a využívanie dát v kraji. 

 

Manažéri a plánovači regiónu, obcí a miest, ako aj občania, si musia výsledky prispôsobiť a vnímať 

valorizáciu geopriestorových údajov. Vizualizácia prostredníctvom dedikovanej alebo už existujúcej 

webovej aplikácie by mala byť rovnako prístupná. Príležitosti, ako je integrácia máp vytvorených v 

rámci existujúceho geoportálu, ako aj využitie údajov na regionálne monitorovanie životného 

prostredia a ostatných oblastí, budú využité nielen obyvateľmi, ale aj organizáciami, ak budú 

prezentované. 

 

Dnešné inteligentné technológie poskytujú aktérom regionálneho rozvoja schopnosť generovať a 

zdieľať údaje na informovanie o existujúcich rozhodovacích procesoch, ktoré ich vhodným využitím 

môžu urobiť udržateľnejšími, odolnejšími a životaschopnejšími. V blízkej budúcnosti budú mať 
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sofistikovanejšie aplikácie strojového učenia, umelú inteligenciu a ďalekosiahly vplyv 

na automatizovanejší a plynulejší rozvoj kraja.  

 

Filozofia otvorených informácií sa zakladá na dodržiavaní Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(Otvorené informácie, 2021). Je potrebné rešpektovať a riadiť sa aj Zákonom č. 305/2013 Z. z. o 

elektronickej podobe výkonu pôsobnosti o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 

moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ktorý je všeobecným 

právnym predpisom, ktorý upravuje spôsob výkonu verejnej moci v elektronickej podobe jednotným 

spôsobom pre všetky orgány verejnej moci (Zákon o e-governmente, 2021). Ďalšia legislatíva, ktorá 

pojednáva o predmetnej problematike (eGovernment & OpenData: 2019): 

• Európska úroveň: 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených 

dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora. 

• Národná úroveň: 

- Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o ITVS); 

- Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 

moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente); 

- Vyhláška č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy; 

- Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 104 z 1. marca 2017 k návrhu akčného plánu 

Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019; 

- Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 346 z 24. júla 2017 k návrhu Stratégie a 

akčnému plánu sprístupnenia a užívania otvorených údajov verejnej správy. 

 

Štandardy pre ISVS (Výnos MF SR č.55/2014) obsahujú samostatnú časť - Štandardy poskytovania 

údajov v elektronickom prostredí. Konkrétne ide o § 51 až 53. Uvedená časť definuje požiadavky na 

spôsob vytvárania otvorených údajov. Súčasné legislatívne prostredie umožňuje orgánom verejnej 

moci proaktívne sprístupňovanie otvorených údajov (na základe vlastného podnetu), ďalej určuje 

pravidlá sprístupnenia údajov na žiadosť a v špecifických prípadoch (pre ÚOŠS, či prioritné datasety) aj 

konkrétne úlohy údaje publikovať (Otvorené dáta, 2016). 

 

Obrázok 23 Celkový počet datasetov podľa rokov 
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Zdroj: Analýza zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát, 

2021 

 

V rámci ďalšej analýzy je potrebné identifikovať aktívne dátové sety, ktoré kraj a lokálne samosprávy 

získavajú a kultivujú. Identifikovanie úrovní prístupu a možností otvorenia dát by malo byť ďalším 

krokom k otvorenému governance modelu inteligentného kraja. 

 

2.4 Internet vecí vo verejnom priestore 

„Internet of Things (IoT) means any SMART device with ability to communicate via Internet.“ 

Internet vecí predstavuje akékoľvek zariadenie so schopnosťou komunikovať prostredníctvom 

internetu. Internet vecí vo verejnom priestore ale pozostáva nielen zo zariadenia (hardvéru), ale aj z 

programov (softvéru) a aplikácií, ktoré zaobstarávajú zber dát, ich kategorizovanie a správne 

fungovanie systému ako uceleného organizmu. 

 

IoT vo verejnom priestore môžeme rozdeliť na nasledovné kategórie: 

• kamerový systém – bezpečnosť – monitoruje bezpečnosť vo verejnom priestore. Mnohé 

SMART kamerové systémy sú schopné rozoznávať tváre ľudí, ako i spustiť alarm; 

• kamerový systém – monitoring vozidiel - posielanie údajov do navigácií ako je Google Maps a 

aktualizovanie dopravnej situácie, nehôd, hliadok a dopravných obmedzení; 

• verejné osvetlenie – SMART verejné osvetlenie – inštalované solárne pouličné lampy so 

svetelným senzorom, nabíjajúce sa cez deň a uschovávajúce elektrickú energiu v batériách 
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alebo vo virtuálnom zdroji energie. Pri znížení intenzity svetla pod nastavenú hodnotu v 

senzoroch osvetlenia sa automaticky, bez prítomnosti  ľudského faktora, svetlo rozsvieti s 

využitím načerpanej solárnej energie. Pri zvýšení intenzity denného svetla nad nastavenú 

hranicu svetenosti nastane automatické vypnutie; 

• interiérové osvetlenie administratívnych a školských budov – senzorové osvetlenie - svetlá 

obsahujú pohybový senzor a časovač; 

• fotovoltika – vyrábanie zelenej energie, pričom cez deň za použitia fotovoltických panelov 

dochádza k uchovávaniu energie v batériách, alebo virtuálnych zdrojoch, či sieťach. Energia, 

ktorá je vyrobená, ale nie spotrebovaná počas dňa je posielaná naspäť do centrálnej elektrickej 

siete, odkiaľ sa dá čerpať v čase, keď nie je slnečné svetlo dostatočne silné, aby vyrábalo zelenú 

energiu na okamžité použitie. Použitie fotovoltických panelov je možné vo veľa procesoch,  

a teda aj vo verejnom priestore, ako napríklad na verejnom osvetlení, cyklostojanoch, 

poštových boxoch, verejných budovách a ich strechách; 

• závlahový systém – nastavenie závlahy vo verejných priestranstvách a parkoch s „Rain Sensors“ 

v preklade s dažďovými senzormi. Skupina dažďových senzorov zbiera informácie o úhrne 

zrážok, ktoré odošle do riadiacej jednotky, ktorá vyhodnotí množstvo spadnutej vody a určí či 

bude závlaha spustená a na aký čas.  Riadiaca jednotka zbiera údaje, koľko vody bolo použitej 

na zavlažovanie, prípadne koľko energie spotrebovalo opakované spúšťanie. Takto sa 

zaznamenávajú užitočné dáta o spotrebe vody a elektrickej energie; 

• cyklostojan - samotný stojan a aplikácia (napríklad SMARTBike) sa zameriava na problematiku 

cyklodopravy na Slovensku, samoobslužné požičiavanie bicyklov za použitia prehľadnej 

mobilnej aplikácie alebo bezkontaktnej RFID karty. Súčasťou projektu je finančne dostupný a 

materiálovo odolný stojan na bicykle a aplikácia, ktorá je prehľadná a bezpečná; 

• chytré koše – znižovanie výjazdov ku prázdnym smetným nádobám a znižovanie výdavkov 

obyvateľov obcí za prázdne smetné nádoby. Proces pozostáva z hardvérového a softvérového 

riešenia. Do smetných nádob sa umiestňujú senzory napojené na wifi, ktoré merajú výšku 

hladiny odpadu v smetných nádobách. Senzory posielajú údaje do centrálneho systému, ktorý 

vyhodnotí nádobu na vyprázdnenie. Systém je na Slovensku v začiatkoch – problémom môže 

byť slabý alebo nedostačujúci wifi signál v odľahlejších častiach samospráv, ako aj 

nedostatočná výmena zdrojov napájania senzorov. V zahraničí senzory bežne zbierajú dáta 

o type odpadov vo vnútri nádoby, nielen jej naplnenosť; 

• structural Health of buildings – v preklade štrukturálne zdravie budov – senzory na povrchu 

výškových budov monitorujú povrchové vibrácie, teplotu a vedia upozorniť na stav, ktorý 

prekročí nastavenú normu pre danú budovu (ochranné prvky pre obyvateľstvo); 
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• kontrola vstupu do verejných budov – viacero možností typu kontrol vstupu do verejných, od 

klasickej s použitím magnetickej karty cez mobilnú aplikáciu až po rozpoznávanie tváre 

kamerovým systémom pri vstupe do budovy; 

• inteligentné semafory, prepojenie semaforov v samosprávach – inteligentný dopravný systém. 

Senzory a wifi pripojenia v semafóroch zbierajú a triedia dáta z modernejších áut, ktoré majú 

prístup k internetu alebo GPS lokalizácii, čím vyhodnocujú reálnu dopravnú situáciu a 

prispôsobia dĺžky červenej, alebo zelenej podľa aktuálneho počtu áut na ceste; 

• prepojenie elektromobilov a ich komunikácia s nabíjačkami prostredníctvom wifi siete – 

elektromobil dokáže vyhľadať najbližšiu nabíjačku, prípadne najbližšiu voľnú nabíjačku v 

dosahu dojazdu zostávajúcich kilometrov; 

• prepojenie SMARTfónov so samosprávami – sieť zbiera dáta z mobility obyvateľov cez zapnutú 

wifi a GPS lokalizáciu – poskytuje reálne merateľné modely mobility obyvateľov; 

• aplikácie pre verejný priestor - dopravné MHD aplikácie – možnosť nákupu lístkov cez 

aplikáciu, v ktorej sa zobrazujú aktuálne informácie, kde sa spoj nachádza, prípadne ktorý spoj 

je vynechaný, notifikácie na zmeny spojov a časov príchodu, možnosť exportu cestovných 

lístkov vo formáte PDF na tlač, prípadne upozornenie dispečingu na rôzne udalosti; 

• kultúra a aplikácie – aplikácie obsahujú kalendár rôznych kultúrnych podujatí, koncertov, 

programov kín, návštev pamiatok a špeciálnych vstupov do múzeí a galérií, aktuálnych 

prednášok  umelcov, výstav a vernisáží. Slovenským príkladom môže byť aplikácia pre Bielu 

noc – záujemca si vie pozrieť umiestnenie každého jedného objektu s popisom, fotografiami a 

hodnoteniami.  Aplikácia obsahuje mapu s trasami objektov;  

• mestské aplikácie - mobilná aplikácia SOM poskytuje obyvateľom v rámci Slovenska množstvo 

užitočných funkcionalít, ktoré im uľahčujú každodenné fungovanie. Aplikácia obsahuje: 

• Notifikácie – upozornenia samospráv ohľadne kultúrnych podujatí, vývozu odpadu, odstávok 

elektriny a vody; 

• Podnety – podnety od občanov; 

• Ankety – ankety, kde môžu občania vyjadriť svoj názor/zahlasovať; 

• Aktuality – novinky od samosprávy, regionálne novinky; 

• Návody – pomoc občanom; 

• Dôležité kontakty – kontakty na jednotlivé oddelenia samospráv; 

• Online noviny; 

• Úradná tabuľa; 

• Zber odpadu; 

• Správy od starostu; 
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• Susedská burza; 

• Verejná doprava; 

• Integrácie; 

• Cykloprístrešky  - miesta, kde cykloprístrešky sú a aká je ich zaplnenosť; 

• Parkovanie – miesta na parkovanie a ich obsadenosť. 

• mobilné aplikácie zbierajúce a obsahujúce dáta o obchodných prevádzkach, baroch, 

reštauráciách, ktoré sa v danej lokalite alebo mestskej časti nachádzajú a sú poskytované  

užívateľom aj vo forme máp a informácií o objektoch pre možnosti vyhľadávania, prípadne 

notifikácií; 

• inteligentná energia – inteligentná platforma internetu vecí pre inteligentné energetické 

riešenia vo verejnom priestore. Urýchli transformáciu na inteligentnú energiu pomocou 

efektívneho a spoľahlivého internetu vecí. Particle  je príklad integrovanej platformy internetu 

vecí, ktorá poskytuje špičkové cloudové funkcie potrebné na nasadenie inteligentných 

energetických riešení. Po prepojení energetických aktív  sa získa prehľad o ich prevádzke a zvýši 

sa ich energetická účinnosť; 

• monitorovanie priemyselných zariadení -  IoT platforma spravuje široko distribuované 

priemyselné aktíva pomocou jednej integrovanej platformy internetu vecí. Platforma Particle 

poskytuje IoT zariadenia, globálnu konektivitu a softvér, ktorý pomáha výrobcom a 

distribútorom priemyselných zariadení inteligentnejšie distribuovať energiu po sieti, znižovať 

jej straty či čierne odbery.  

• Green buildings – zelené budovy – senzory jednotlivých SMART platofriem, spájajúce 

monitorovanie vypúšťania CO2 v okolí budovy, monitorovanie okolitej teploty čím riadia 

rekuperáciu a vykurovanie či vetranie v jednotlivých častiach verejnej budovy. Platforma 

prepája SMART závlahový systém s dažďovými senzormi, aby záhrada na streche bola 

optimálne zavlažovaná. Systém vyhodnocuje množstvo CO2 v okolí budovy a prerátava, koľko 

ho zelená strecha spolu s rekuperáciou a filtráciou vzduchu anuluje. 

 

IoT v samospráve sa skúma z pohľadu nasledovných skupín: 
 

Tabuľka 44 Skupiny IoT vo verejnom priestore 

Senzory Implemetácia senzoriky, teda zariadení, ktoré dokážu skúmať, hodnotiť 

a identifikovať priestor, následne vytvorené dáta distribuujú do dátového centra. 

Pre účely Slovenska a rozvoja SMART prostredia, radíme v tomto prípade do tejto 

skupiny aj projekty obsahujúce aplikácie (APPs). 
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Siete Rozšírenie možností prístupu obyvateľstva k informáciám, dátam, ale aj verejnej 

správy k využívaniu dát a ich spracovávaniu. 

Normy Definovanie štandardov, noriem, hodnotenie stavu a následné identifikovanie 

postupov. V prípade Slovenska radíme aj strategické dokumenty miestnej 

samosprávy, ktoré majú víziu a cieľ zlepšiť inovatívnymi aktivitami a prostriedkami 

dané územie v určitej oblasti. 

Rozšírená 

inteligencia 

Inteligentné spracovanie územia, budov a iných priestorov. Rovnako aj využívanie 

inteligentných, inovatívnych a moderných systémov. 

Rozšírené 

správanie 

Inteligentný prístup k manažmentu či riadeniu a využívaniu územia, budov, 

priestranstva a iného územia či prostredia prostredníctvom vzdelávania, 

dostupných systémov alebo nástrojov pre obyvateľov, ale aj úradníkov. 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Identifikácia zdrojov dát 

 

K hlavným zdrojom dát, na základe ktorých boli vytvorené analýzy, patrí ITMS +. Ide o centrálny 

informačný systém, ktorý slúži na evidenciu, následné spracovávanie, export a monitoring dát o 

programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrolu a audit fondov a dotačných mechanizmov. 

 

Systém má verejnú a neverejnú časť. Schválenými užívateľmi verejnej časti ITMS systému môžu byť na 

základe žiadosti všetky subjekty, ktoré majú možnosť predložiť žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok (NFP). Komunikácia prijímateľov s verejnou časťou ITMS + je zabezpečená využitím 

bezpečnostného SSL certifikátu. 

 

V rámci systému ITMS + bola analýza vytvorená za obdobie rokov 2014 – 2021. Dáta boli získané 

prostredníctvom prostredia Open Data. 

 

EŠIF predstavujú hlavný nástroj investičnej politiky Európskej únie. Okrem investícií do kľúčových 

infraštruktúr môžu byť aj investície v oblasti širokopásmového pripojenia. Nakoľko ide o finančné 

prostriedky v mnohých prípadoch disponobilné pre mnohé organizácie aj verejného sektora, 

najčastejšie investície v rozsahu desiatoktisíc Euro a viac do modernizácie, sú pokrývané z týchto 

programov aj v miestnej samospráve. 
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Pre možnosti implementovania nových technológií sú využívané aj tzv. „De minimis“ – štátna pomoc. 

Štátnou pomocou sa vo všeobecnosti rozumie každá pomoc, v akejkoľvek forme (peňažnej i 

nepeňažnej), ktorú poskytuje na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním poskytovateľ. Keďže každá 

takáto pomoc istým spôsobom narušuje hospodársku súťaž (zvýhodňuje tie subjekty, ktoré štátnu 

pomoc prijali – t.j. príjemcov), je prísne monitorovaná a musí byť v súlade so zákonom o štátnej pomoci 

(č. 358/2015 Z. z.) a legislatívou Európskeho spoločenstva vzťahujúcou sa na štátnu pomoc. 

 

V rámci štátnej pomoci, boli identifikované nasledovné vyhlásené výzvy: 

- Výzva č. OPII-2020/7/11-DOP 

- Výzva č. OPII-2021/7/17-DOP 

- Výzva č. OPII-2018/7/1-DOP 

- Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu malých a stredných podnikov 

pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách 

 

Všetky zdroje boli použité na vytvorenie analýzy implementácácie doterajších riešení IoT vo verejnom 

priestore. 

 

Analýza doterajších riešení a súčasného stavu 

 

Súčasný stav reprezentujú nasledovné tabuľky s prehľadom implementácie projektov v jednotlivých 

miestnych samosprávach, prípadne v rámci regiónu ako celku. Identifikované sú  organizácie, ktoré 

projekty podali a miesto realizácie. 
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Projekty v Trnavskom samosprávnom kraji evidované v rozhraní ITMS+ 

Tabuľka 45 IoT vo verejnom priestore a identifikované projekty v prostredí ITMS+ 

Typ IoT Stav Kód Názov projektu Subjekt PSČ Ulica Číslo Zazmluvne

ná suma v € 

Rozšírená 

inteligencia 

v realizácii 314011Q362 Otvorené dáta v regiónoch Slovenska Alvaria 82109 Plynárenská 7/B 377490,96 

Senzory v realizácii 302011T796 Modernizácia a skvalitnenie služieb verejnej osobnej dopravy- 

ARRIVA Trnava, a.s. 

ARRIVA Trnava, a. s. 91702 Nitrianska 5 1280868,94 

Rozšírená 

inteligencia 

ukončené 311071T924 eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia 

problematiky parkovania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím 

DataCentrum 

elektronizácie 

územnej samosprávy 

Slovenska 

81107 Námestie 

Mateja 

Korvína 

7842/1 9133014,62 

Rozšírená 

inteligencia 

ukončené 313012X589 Digitalizácia skladovania a zarábania produktov s elektronickou 

archiváciou obehu surovín a počítačovým riadením zarábania 

produktov 

ELASTIK, spol. s r.o. 91909 Šelpice 252 320142,65 

Senzory ukončené 302011G465 Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v 

Dunajskej Strede 

Mesto Dunajská 

Streda 

92901 Hlavná 50/16 199451,93 

Normy ukončené 310041W165 Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie Mesta Dunajská Streda Mesto Dunajská 

Streda 

92901 Hlavná 50/16 15840 

Rozšírená 

inteligencia 

v realizácii 302021T962 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo Mesto Gabčíkovo 93005 Hlavná 1039/21 759817,73 

Siete ukončené 311071T295 Mesto Gabčíkovo - Wifi pre teba v obci Gabčíkovo Mesto Gabčíkovo 93005 Hlavná 1039/21 15000 

Senzory v realizácii 311071ATT5 Moderné technológie - Galanta na ceste SMART Mesto Galanta 92418 Mierové 

námestie 

940/1 984245,82 

Siete ukončené 311071S150 Wifi pre mesto Galanta Mesto Galanta 92418 Mierové 

námestie 

940/1 14999,97 

Senzory v realizácii 311071ATF4 Moderné technológie mesta Holíč Mesto Holíč 90851 Bratislavská 5 603603,54 

Siete ukončené 311071V189 Wifi pre Holíč Mesto Holíč 90851 Bratislavská 5 14995,2 
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Typ IoT Stav Kód Názov projektu Subjekt PSČ Ulica Číslo Zazmluvne

ná suma v € 

Senzory ukončené 302011N574 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej 

dopravy v meste Piešťany 

Mesto Piešťany 92145 Námestie SNP 3 318640,47 

Senzory v realizácii 302011N364 Cyklodopravné trasy Senica - I.etapa Mesto Senica 90525 Štefánikova 1408/56 1480601,17 

Senzory v realizácii 302021K235 Modernizácia odborných učební v ZŠsMŠ, J.Mudrocha, Senica Mesto Senica 90525 Štefánikova 1408/56 189072,23 

Normy ukončené 310041Z425 Energetické audity verejných budov v meste Senica Mesto Senica 90525 Štefánikova 1408/56 10584 

Senzory v realizácii 311071ATK3 SMART plán mesta Senica Mesto Senica 90525 Štefánikova 1408/56 999882 

Normy v realizácii 311071BLC1 Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste 

Senica 

Mesto Senica 90525 Štefánikova 1408/56 317679,84 

Normy ukončené 310041X184 Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď Mesto Sereď 92601 Námestie 

republiky 

1176/10 15480 

Rozšírené 

správanie 

v realizácii 312081BVN9 Odborné poradenstvo v teréne pre neaktívne osoby - Sekule Mesto Skalica 90901 Námestie 

slobody 

10 366671,76 

Rozšírené 

správanie 

v realizácii 310011N749 Ekologické informačné aktivity pre rozvoj separovaného zberu Mesto Sládkovičovo 92521 Fučíkova 329 83964 

Senzory v realizácii 310041X133 Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla - 18 tr. 

ZŠ Sládkovičovo 

Mesto Sládkovičovo 92521 Fučíkova 329 1195981,04 

Siete ukončené 311071V399 Wifi pre Teba Mesto Sládkovičovo 92521 Fučíkova 329 15000 

Normy ukončené 302011D221 Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného 

územia 

Mesto Trnava 91771 Ulica Hlavná 1/1 753771,6 

Normy v realizácii 310041APV3 Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v 

meste Trnava 

Mesto Trnava 91771 Ulica Hlavná 1/1 84228 

Normy ukončené 310041Y697 Nízkouhlíková stratégia v meste Trnava Mesto Trnava 91771 Ulica Hlavná 1/1 38400 

Rozšírená 

inteligencia 

v realizácii 311071ATA5 Inteligentné riadenie dopravy - SMART Trnava Mesto Trnava 91771 Ulica Hlavná 1/1 984805,3 

Normy ukončené 310041Y789 Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Vrbové Mesto Vrbové 92203 Gen. M.R. 

Štefánika 

4/15 10680 

Normy ukončené 311071Z494 eSMART – Národný systém testovania a certifikácie digitálnych 

kompetencií 

MIRRI SR 81109 Pribinova 4195/25 8441728,08 
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Typ IoT Stav Kód Názov projektu Subjekt PSČ Ulica Číslo Zazmluvne

ná suma v € 

Rozšírené 

správanie 

v realizácii 312011G377 Celoživotné vzdelávanie v oblasti nových trendov v elektronizácii 

ambulancií 21. storočia a ich vplyv na prácu lekárov 

NESS Slovensko,  a.s. 82104 Galvaniho 15/c 198993,66 

Senzory ukončené 310041B382 Rekonštrukcia budovy obecného úradu v Bake za účelu zníženia 

energetickej náročnosti 

Obec Baka 93004 Baka 262 206659,44 

Siete v realizácii 311071V227 Vybudovanie širokopásmového internetu v obci Baka Obec Baka 93004 Baka 262 13999,99 

Siete v realizácii 311071ABK3 Wifi pre Teba Obec Bašovce 92201 Bašovce 160 15000 

Siete v realizácii 311071V229 Zriadenie Wifi prístupových bodov v obci Bíňovce Obec Bíňovce 91907 Bíňovce 134 10000 

Siete v realizácii 311071V149 Wifi pre Teba Obec Bodíky 93031 Bodíky 174 15000 

Siete v realizácii 311071V370 Zriadenie bezplatných Wifi sietí v obci Borová Obec Borová 91961  Borová 56 11500 

Siete ukončené 311071V152 WiFi pre Teba v obci Borský Svätý Jur Obec Borský Svätý Jur 90879  Borský Svätý 

Jur 

690 14500 

Siete ukončené 311071V152 WiFi pre Teba v obci Borský Svätý Jur Obec Borský Svätý Jur 90879  Borský Svätý 

Jur 

690 14500 

Siete v realizácii 311071T025 Wifi pre Teba Obec Bučany 91928 Námestie 

svätého 

Floriána 

269/1 15000 

Senzory v realizácii 302011G635 Cyklotrasy v obci Cífer - I. etapa Obec Cífer 91943 Nám. A. 

Hlinku 

31 424065 

Rozšírená 

inteligencia 

ukončené 310041A644 Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy č. 284 - Čáry Obec Čáry 90843 Martina 

Kollára 

53 415215,09 

Siete ukončené 311071U790 WIFI pre teba - Dechtice Obec Dechtice 91953  Dechtice 488 14500 

Senzory v realizácii 310031T624 Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania v 

obci Dojč 

Obec Dojč 90602  Dojč 125 133061,84 

Siete ukončené 311071T212 WIFI pre Teba – Obec Dolná Streda Obec Dolná Streda 92563 Dolná Streda 650 14940 

Rozšírené 

správanie 

v realizácii 309070ACA9 Revitalizácia verejného priestranstva v parku pri kaštieli v obci Dolné 

Trhovište 

Obec Dolné Trhovište 92061 Dolné 

Trhovište 

152 20644,26 

Siete v realizácii 311071Z967 Wifi pre Teba Obec Dolný Lopašov 92204 Dolný Lopašov 79 15000 
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Typ IoT Stav Kód Názov projektu Subjekt PSČ Ulica Číslo Zazmluvne

ná suma v € 

Normy v realizácii 310041AVY6 Vypracovanie účelových energetických auditov pre verejné objekty v 

obci Holice 

Obec Holice 93034 Póšfa 151 15182,4 

Siete v realizácii 311071T228 Dodanie a inštalácia WiFi sietí na verejných miestach v obci Horná 

Potôň 

Obec Horná Potôň 93036 Horná Potôň 1 14000 

Siete v realizácii 311071T580 Wifi pre obec Horné Orešany Obec Horné Orešany 91903 Horné 

Orešany 

190 15000 

Normy ukončené 310041W088 Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie Obec Horné Saliby 92503 Horné Saliby 297 14300 

Normy ukončené 310041W088 Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie Obec Horné Saliby 92503 Horné Saliby 297 14300 

Siete v realizácii 311071Z137 Wifi pre Teba Obec Jalšové 92231 Jalšové 148 15000 

Siete ukončené 311071T210 WIFI pre Kajal Obec Kajal 92592 Kajal 20 15000 

Siete ukončené 311071T575 Wifi pre Teba obec Kátlovce 91955  Kátlovce 1 13500 

Normy ukončené 310041W047 Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany Obec Krakovany 92202 Námestie sv. 

Mikuláša 

406/4 14569,8 

Rozšírené 

správanie 

v realizácii 309070ANG5 Revitalizácia verejného priestranstva – Park Hliník v obci Križovany 

nad Dudváhom 

Obec Križovany nad 

Dudváhom 

91924  Križovaný nad 

Dudváhom 

1 28182,95 

Siete ukončené 311071S880 Wifi pre Teba v obci Lehnice Obec Lehnice 93037 Lehnice 89 15000 

Siete ukončené 311071T161 WIFI pre Teba – obec Majcichov Obec Majcichov 91922  Majcichov 606 15000 

Senzory v realizácii 302011Q799 Cyklotrasy bez hraníc – štúdie a plány, Mikroregión Klátovské 

rameno, objekt: 204-04 Prispôsobenie účelovej komunikácie pre 

cyklistov a ostatnú dopravu, objekt: 204-07 Nemotoristická 

komunikácia pre cyklistov Malé Dvorníky 

Obec Malé Dvorníky 92901 Dunajskostred

ská ulica 

153/1 400346,62 

Siete ukončené 311071T352 Bezplatná WIFI sieť na obecnom úrade a okolí v obci Medveďov Obec Medveďov 93007 Medveďov 90 14500 

Siete ukončené 311071T284 Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných 

priestranstvách v rámci obce 

Obec Moravany nad 

Váhom 

92221 Kostolecká 175/4 15000 

Siete ukončené 311071T287 Bezdrôtová internetová sieť na obecných priestranstvách a miestach 

v obci Ňárad 

Obec Ňárad 93006  Ňarad 78 14999,96 

Siete v realizácii 311071T211 Okoč - bezplatné siete WIFI pre obyvateľov obce Okoč Obec Okoč 93028 Hlavná 833/57 15000 

Siete v realizácii 311071BYW4 Wifi pre teba v obci Pataš Obec Pataš 92901  Pataš 87 13500 
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Typ IoT Stav Kód Názov projektu Subjekt PSČ Ulica Číslo Zazmluvne

ná suma v € 

Siete v realizácii 311071U650 WiFi pre Teba v obci Prietržka Obec Prietržka 90849 Prietržka 57 4993,16 

Rozšírená 

inteligencia 

v realizácii 302011AKA1 Pusté Úľany, Multimodálny dopravný uzol Obec Pusté Úľany 92528 Hlavná 111/66 139524,84 

Siete v realizácii 311071W843 Wifi pre Teba Obec Rakovice 92208 Rakovice 42 15000 

Rozšírené 

správanie 

v realizácii 309070ALK1 Obnova a modernizácia verejného priestranstva v obci Ratkovce Obec Ratkovce 92042  Ratkovce 97 22149,5 

Siete v realizácii 311071T292 Wifi pre teba v obci Sap Obec Sap 93006 Sap 48 14999,97 

Siete ukončené 311071Z394 Wifi pre Teba v obci Sekule Obec Sekule 90880   570 14500 

Rozšírená 

inteligencia 

ukončené 310041G995 Zlepšenie energetickej hospodárnosti verejnoprospešnej budovy 

obce Štvrtok na Ostrove 

Obec Štvrtok na 

Ostrove 

93040 Mýtne 

námestie 

1 688232,46 

Siete ukončené 311071T137 WIFI pre obec Trstín Obec Trstín 91905  Trstín 95 14999,69 

Siete ukončené 311071AJC4 WIFI pre Teba v obci Veľké Dvorníky Obec Veľké Dvorníky 92901 Hlavná 190 9000 

Normy ukončené 310041Z166 Nízkouhlíková stratégia pre Veľké Orvište Obec Veľké Orvište 92201 Veľké Orvište 17 13524,4 

Siete v realizácii 311071S989 WIFI pre obec Veľké Orvište Obec Veľké Orvište 92201 Veľké Orvište 17 10500 

Siete v realizácii 311071ABS5 Wifi pre Teba Obec Veselé 92208   346 15000 

Rozšírené 

správanie 

v realizácii 309070AND5 Revitalizácia verejnej zelene v centrálnej zóne obce Voderady Obec Voderady 91942 Pavlická 262/1 19999,26 

Siete v realizácii 311071S921 Wifi pre Teba Obec Zavar 91926 Viktorínova 312/14 14500 

Siete v realizácii 311071AJX6 Wifi pre Teba Obec Zeleneč 91921 Školská 224/5 15000 

Rozšírená 

inteligencia 

v realizácii 312011F318 Med&Com - osvojenie si nových spôsobov elektronickej komunikácie 

pacient – lekár a lekár - pacient 

Sanitas Slovaca - 

agentúra pre rozvoj 

zdravia na Slovensku, 

o.z. 

98201 Tulipánova 2 155176,63 

Rozšírené 

správanie 

v realizácii 313011ASS8 Strategický výskum v oblasti SMART monitoringu, liečby a 

preventívnej ochrany pred koronavírusom (SARS-CoV-2) 

Slovenská technická 

univerzita v Bratislave 

81243 Vazovova 2757/5 6040961,5 

Normy ukončené 311041R549 Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt „Modernizácia vytyčovacej 

techniky a plavebného značenia na vodnej ceste medzinárodného 

významu Dunaj" 

SLOVENSKÝ 

VODOHOSPODÁRSKY 

PODNIK, štátny podnik 

82105 Martinská 49 177883,33 
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Typ IoT Stav Kód Názov projektu Subjekt PSČ Ulica Číslo Zazmluvne

ná suma v € 

Rozšírené 

správanie 

v realizácii 310011Z025 SMART City Academy - zlepšenie kvality ovzdušia SMART Cities klub 81101 Palisády 691/1 189585,12 

Senzory ukončené 302011T756 Systém zapožičania bicyklov „BIKESHARING SMOLENICE" Smolenice 91904 SNP 52 106248 

Rozšírené 

správanie 

v realizácii 302031H172 Rozvoj kultúrno-spoločenského informačného portálu Šamorínčan 

kreatívnou inováciou 

Šamorínčan 93101 Veterná 1774/27 93825,16 

Rozšírené 

správanie 

ukončené 314011Q422 Šamorínčan – informovaný a angažovaný občan, ktorého baví žiť v 

regióne 

Šamorínčan 93101 Veterná 1774/27 324279,9 

Normy ukončené 302011F527 Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho 

kraja 

Trnavský samosprávny 

kraj 

91701 Starohájska 

ulica 

6868/10 461043,9 

Senzory v realizácii 302011Y963 Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského 

priechodu Havran 

Trnavský samosprávny 

kraj 

91701 Starohájska 

ulica 

6868/10 2507284,36 

Senzory v realizácii 304021W338 Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej 

propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK 

Trnavský samosprávny 

kraj 

91701 Starohájska 

ulica 

6868/10 1391359,03 

Normy v realizácii 314011ABU7 SMART región TTSK Trnavský samosprávny 

kraj 

91701 Starohájska 

ulica 

6868/10 2175721,86 

Siete ukončené 313011W258 Sieťová bezpečnosť s podporou výpočtovej inteligencie a IoT Univerzita sv. Cyrila a 

Metoda v Trnave 

vysoká škola 

91701 Nám.  

J. Herdu 

2 220672,74 

Rozšírená 

inteligencia 

v realizácii 305031ADA8 Clean Mobility Wirtschaftsagentur 

Burgenland 

7000 Marktstraße 3 3615342,24 

 Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu 

 

 

V rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu malých a stredných podnikov 

pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách boli Ministerstvom hospodárstva Slovenskej 

republiky na území TTSK podporené projekty uvedené v tabuľke 45. 

 

Tabuľka 46 De minimis z MH SR na projekty v regióne TTSK 

Žiadateľ Účel Miesto Schválená výška 

dotácie v Eur 

Objectify, s. r. o. BAJA App – podpora 

udržateľnej mobility 

Trnava 90000 

iLumTech industries  

s. r. o. 

Inteligentné mesto 

Senica 

Senica 83250 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2022 

 

Na základe vyhlásených výziev a z nich plynúcich projektov je možné identifikovať signifikantný nárast 

záujmu štátu o podporu oblasti IoT vo verejnej správe. Trend začal byť podporovaný v roku 2019, po 

viacerých štúdiách publikovaných v roku 2018. 

 

Z celkových identifikovaných 93 projektov financovaných prostredníctvom štrukturálnych fondov 

a evidovaných v systéme ITMS+ je 52 projektov v realizácii. Objem finančných prostriedkov 

neukončených projektov je v kumulatívnej hodnote 27 717 005,66 Eur. Ide o nový trend – IoT vo 

verejnom priestore, ktorý má na Slovensku zatiaľ prvé miestne samosprávy ako testovacie laboratória. 

Miestne samosprávy implementujú technológie a procesy, ktoré považujú pre výhľad svojej 

budúcnosti za prínosné. 

 

Obrázok 23 prezentuje a vyobrazuje samosprávy, ktorým bol schválený projekt (nemusí byť projekt 

ako celok smerovaný na IoT vo verejnom priestore stačí, aby bola súčasť projektu venovaná tejto 

problematike) a celkovú alokovanú finančnú dotáciu (spolu aj s finančnou účasťou miestnej 

samosprávy na projekte) pre všetky jej projekty. Čím je samospráva vyobrazená tmavším bodom, tým 

viac finančných prostriedkov má viazaných na projektové aktivity. 
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Obrázok 24 Projekty a sumár zazmluvnených súm na projekty pre jednotlivé miestne samosprávy v oblasti IoT vo verejnom 
priestore 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2022 

 

Pre využívanie služieb technologických prostriedkov pre IoT vo verejnom priestore je podstatná 

možnosť pripojiť sa do internetovej siete. Technológie sa vo veľkej miere pripájajú na bezdrôtové siete, 

a preto rozširovanie Wifi sietí je pre tieto technológie podstatné. V rámci štrukturálnych fondov 

a výziev sa miestne samosprávy mohli zapojiť aj do projektov, v ktorých mali možnosť rozšíriť alebo 

nanovo vystavať bezdrôtové internetové siete na svojom území. Obrázok 24 zobrazuje v súčasnosti 

schválené projektové aktivity zamerané na vybudovanie bezdrôtovej siete na území miestnej 

samosprávy. Na Slovensku a aj v Trnavskom samosprávnom kraji sú i ďalšie samosprávy, ktoré majú 

vybudované siete, avšak v tomto grafickom zobrazení nie sú zahrnuté. 
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Obrázok 25 Zriadenie wifi vo verejnom priestore na území TTSK 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2022 

 

Pre koherentné informovanie a postup v rozvoji IoT vo verejnom priestore v nadväznosti na rozvoj 

inteligentnej samosprávy, je potrebné aplikovanie systémového a strategického prístupu. Normy, 

ktoré v zahraničí identifikujú procesy štandardizácie, na Slovensku v súčasnosti absentujú. Analýza sa 

zameriava na normy z pohľadu strategicko-koncepčného riadenia. Obrázok 25 zobrazuje 

implementáciu dokumentov, ktoré sú financované cez štrukturálne fondy. 
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Obrázok 26 Implementácia noriem v oblasti IoT a inteligentnej miestnej samosprávy 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2022 

 

Medzi technológie IoT vo verejnej správe sa radia aj senzory. Obrázok 26 identifikuje samosprávy, ktoré 

vo svojich projektoch zavádzajú aj senzory (minimálne systém na monitorovanie). 
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Obrázok 27 Implementácia senzoriky na území TTSK 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2022 

 

Prognóza budúceho vývoja riešenej oblasti bez ďalších opatrení 

V rámci doterajších dát a sledu vývoja je trend implementácie a rozvoja IoT vo verejnom priestore 

priaznivý. V rámci problematiky ide o počiatočné štádium vývoja v porovnaní so zahraničnými 

krajinami. 

 

Úroveň verejnej internetovej siete wifi je na Slovensku a v miestnych samosprávach TTSK v mnohých 

prípadoch na úrovni implementácie technológie pre nasadenie a spustenie služby pre obyvateľov, 

ktorou viaceré samosprávy nedisponujú. Väčšie miestne samosprávy (mestá) už disponujú viacerými 

miestami s verejným prístupom na internet. Takáto služba je však základom IoT vo verejnom priestore. 

 

Počet riešených projektov (v menšom meradle z týchto projektov aj úspešne ukončených) je 

dostatočný napriek administratívnej zátaži spojenej s projektovými aktivitami, nedostatku 

projektových manažérov a zároveň vysokému počtu rôznorodosti projektového zamerania. Správne je, 

že samosprávy myslia v projektových aktivitách aj na riešenie otázok budúcich, spojených 

s elektronizáciou a zvýšením dátového zaťaženia spojeného s nutnosťou prístupu na internet. Súčasne 

je potrebné brať do úvahy aj stav implementácie jednotlivých skupín IoT vo verejnom priestore.  
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Tabuľka 46 sumarizuje počet projektov pre IoT v skupinách v programovom období 2014 – 2020.  

Z tabuľky vyplýva nepomer medzi skupinami. Potrebné je vytvoriť usmernenia, ktoré identifikujú, akým 

spôsobom by sa malo s dátami a IoT vo verejnom priestore pracovať a rozšíriť siete pre možnosť 

zapojenia technológií IoT, s následným inštalovaním senzorov na zber dát. Na ich 

vyhodnocovanie, automatizované spracovávanie, vyvodzovanie aktivít a nastavení je potrebné 

implementovať rozšírenú inteligenciu. Na záver sa vytvára tzv. rozšírené správanie. 
 

Tabuľka 47 Celkový počet projektov pre IoT vo verejnej správe na území TTSK 

Typ Početnosť 

Senzory 17 

Siete 38 

Normy 18 

Rozšírená inteligencia 10 

Rozšírené správanie 10 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2022 

 

Druhým zobrazením vývoja jednotlivých skupín v početnosti projektov je vyobrazenie stavu 

implementácie podľa rokov. Masívne spúšťanie projektov je ovplyvnené vyhlásením výzvy pre danú 

oblasť a projektové aktivity. 

 

Obrázok 28 Implementácia projektov pre skupiny IoT vo verejnej správe na území TTSK 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2022 
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Vývoj má pozitívnu tendenciu. Ak v oblastiach s už implemetovanou technológiou možnosti 

bezdrôtového pripojenia na internet budú vznikať nové požiadavky alebo priamo služby a technológie 

na IoT vo verejnom priestore, budú sa  šíriť aj do ďalších oblastí (miestnych samospráv). 

 

Predpokladáme rozšírenie Wifi do všetkých miestnych samospráv, implemetáciu SMART strategického 

dokumentu (minimálne regionálneho, ak nie tvorbu/realizáciu miestneho) a zároveň rozšírenie 

požiadaviek obyvateľstva a ekonomicky aktívnych spoločností pre zjednodušenie riešenia každodennej 

agendy a komunikácie s obecným/miestnym úradom. 

 

Implementácia senzoriky je základom ďalšej nadstavby, predpokladajúcej nárast požiadaviek aj 

v ďalších oblastiach miestnych samospráv. Treba sa pripraviť na varianty senzorov a identifikovať ich 

možnosti v porovnaní s potrebami a budúcim vývojom požiadaviek územia. 

 

2.5 Čiastkové riešenia aplikované alebo aplikovateľné na území Trnavského 

samosprávneho kraja 

Pre množstvo aktívnych, ale aj plánovaných projektov, bol vybraný okres Dunajská Streda a Galanta. 

 

Mesto Dunajská Streda 

Názov projektu: Digital Village 

Zameranie: Územné plánovanie a regionálny rozvoj 

Projekt posilňuje spoluprácu medzi kľúčovými aktérmi a partnermi v regionálnych inovačných 

systémoch prostredníctvom prenosu znalostí, rozširovania kapacít, cezhraničných rámcových 

podmienok, spoločných výskumných a inovačných aktivít a spoločných výskumných inštitúcií. 

Miesto realizácie: Trnavský samosprávny kraj, Dunajská Streda, Svätý Jur, Pezinok, Bratislava, mestská 

časť Staré mesto, Niederösterreich, Krems an der Donau, Waldwiertel, Eisendstadt, Wiener Neustadt.   

 

Názov projektu: Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla  

Cieľ projektu: Zvýšenie OZE na konečnej energetickej spotrebe SR 

Zameranie: Životné prostredie 

 

Názov projektu: Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta Dunajská Streda 

Cieľ projektu: Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou 

všetkých území  

Zameranie: Životné prostredie 
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Názov projektu: Srdce Žitného ostrova – Pannontáj 

Cieľ projektu: Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej 

oblasti  

Zameranie: Regionálny rozvoj 

 

Názov projektu: Rozvoj kultúrnej spolupráce medzi mestom Györ a mestom Dunajská Streda 

Zameranie: Kultúra 

 

Veľký Meder 

Názov projektu: Mobilná aplikácia v obraze 

Cieľ projektu: Zvýšenie informovanosti  

Projekt prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novovložených správach 

a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.  

Zameranie: Kultúra, sociálne veci 

 

Gabčíkovo 

Názov projektu: Wifi pre teba v obci Gabčíkovo 

Cieľom projektu: Vybudovanie wifi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré 

poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta Gabčíkovo 

k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 mbit/s 

Zameranie: Regionálny rozvoj 

 

Galanta 

Názov projektu: Mobilná aplikácia v obraze  

Cieľ projektu:  Zvýšenie informovanosti 

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novovložených správach a upozorneniach, 

dozvedia sa včas o organizovaných akciách.  

Zameranie: Kultúra a sociálne veci 

 

Názov projektu: Moderné technológie – Galanta na ceste SMART 

Cieľ projektu: Inteligentné riešenia využiteľné pri riadení v aspekte budovania trvalo udržateľnej IoT 

architektúry 
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Zameranie: Premena mesta Galanta na SMART City, t. j. mesta 21. storočia a inteligentnú samosprávu, 

poskytujúcu občanom a návštevníkom inteligentné riešenia vo vybraných oblastiach piatich modulov 

Mesto Galanta dosiahne najväčšiu možnú mieru IoT (internetu vecí) – zber dát z rôznych oblastí 

fungovania mesta, riadenie rôznych oblastí, zabezpečenie efektivity procesov, resp. úspory. 

Predmetom projektu je vybudovanie IKT platformy zameranej na prepojenie informačných systémov 

a externých senzorov a zariadení potrebných pre získavanie a poskytovanie dát. IKT platforma bude 

pozostávať z IoT dátového centra a piatich modulov (Bezpečnosť, Životné prostredie, Parkovanie, 

Verejné osvetlenie, Informovanosť obyvateľstva). Úlohou SMART riešenia je monitorovať situáciu 

v meste a prostredníctvom informačnej platformy informovať verejnosť o výsledkoch monitorovania. 

Monitorovanie vybraných oblastí zároveň prinesie vstupné dáta pre efektívnejšiu samosprávu 

a riešenie vybraných kompetencií mesta. 

 

Názov projektu: Integrovaný dopravný systém 

Vďaka rozšíreniu integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, do ktorého bolo od 1. júla 

2021 zapojené aj toto mesto, pričom je možné na cestu do Bratislavy a späť, a tiež na cestovanie 

v rámci celej Bratislavy a Bratislavského kraja použiť len jeden lístok v rámci železničnej dopravy.  

Zameranie: Integrovaná doprava, ako doplnenie k Plánu udržateľnej mobility TTSK, a cestovný ruch 

 

Názov projektu: QR kód pre daňovníkov  

Súčasťou rozhodnutí o vyrubení miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady bude aj 

tzv. QR kód, ktorý je jedinečný pre každé rozhodnutie. To znamená, že využitím internet bankingu 

na mobilnom telefóne s ponúkanou funkciou postačí jeho naskenovanie a údaje vrátane čísla účtu 

v tvare IBAN, variabilného symbolu a výšky poplatku sa vyplnia automaticky bez potreby manuálneho 

zadávania.  

Zameranie: Regionálny rozvoj 

 

Sládkovičovo 

Názov projektu: Mobilná aplikácia v obraze 

Projekt prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novovložených správach 

a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.  

Zameranie: Kultúra a sociálne veci 
 

Veľké Úľany 

Názov projektu: WIFIEU 



SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK 

145 

 

 

Európska komisia vyhlásila zoznam prvých obcí, ktoré budú môcť v rámci iniciatívy WiFi4EU vybudovať 

bezplatné Wi-Fi siete vo verejných priestoroch, radniciach, knižniciach a parkoch.  

Zameranie: Regionálny rozvoj, cestovný ruch 

 

Šoporňa  

Názov projektu: Mobilná aplikácia  v obraze 

Projekt prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novovložených správach 

a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách. 

Zameranie: Kultúra a sociálne veci 
 

SIGFOX v regióne 

Zariadenia IoT nie sú odkázané len na mobilné dátové siete, ale môžu komunikovať aj cez mnoho iných 

bezdrôtových technológií, aj keď nastupujúce mobilné siete 5G ponúkajú služby optimalizované pre 

IoT aplikácie. Najznámejšími alternatívnymi technológiami pre IoT sú Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LoRaWAN, 

ZigBee, Z-Wave a Sigfox. Sieť Sigfox dokáže fungovať s extrémne dlhým dosahom a v mnohých 

krajinách, vrátane Slovenska, je už k dispozícii s pokrytím na väčšine územia (Čo je to Sigfox? Dokáže 

konkurovať mobilným operátorom?, 2019). 

 

Dostupnosť siete SIGFOX v mestách: 

• Dunajská streda 43db, 

• Veľký Meder 17db, 

• Gabčíkovo 9db, 

• Galanta 40db, 

• Sereď 25db, 

• Sládkovičovo 9db, 

• Veľké Úľany 15db, 

• Šoporňa 24db. 

 

2.6 SWOT analýza 

SWOT analýza – identifikácia silných stránok, slabých stránok, definovanie príležitostí a ohrození na 

území Trnavského samosprávneho kraja pre každú verejnú politiku alebo verejnú službu, u ktorej sa 

predpokladá implementácia SMART princípov. 
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Zdravotníctvo 

Silné stránky  Váha Body Slabé stránky  Váha Body 

Pokrytie všetkých medicínskych odborov 

na území kraja  

0,5 3,835 Nedostatočné pokrytie 
internetom  

0,3 2,7 

Veľký potenciál regionálneho 
manažmentu zdravotníctva  

0,3 2,001 Nepostačujúca dátová 
základňa  

0,1 0,9 

Dostatočný počet zdravotníckych 
zariadení pokrývajúcich potreby občanov 
kraja   

0,2 1,534 Zlá technická 
vybavenosť  

0,2 1,866 

      Nerovnomerné 
rozvrhnutie 

typov zdravotníckych 
zariadení  

0,1 0,733 

      Nízka miera integrácie 
zdravotných služieb a 
ich elektronizácie  

0,1 0,633 

      Zhoršujúci sa stav 
poskytovania 

zdravotnej 

starostlivosti, slabé 
využitie informačno-

komunikačných 
technológií v 
zdravotníctve  

0,1 0,7 

Príležitosti Váha Body Ohrozenia Váha Body 

Zavedenie pokrokových SMART prvkov do 

manažmentu starostlivosti o pacienta  

0,3 2,1 Finančné zabezpečenie 
projektov  

0,3 2,199 

Analýza zdravia obyvateľstva voči 
ďalšiemu vývoju ochorení a ich predikcia  

0,2 1,734 Absencia 

prepojenia jednotlivých 
zdravotníckych 
zariadení   

0,3 2,199 

Inteligentné riešenie 
manažmentu distribúcie pacienta na 

základe dát chorobnosti, dostupnosti 
zariadení a ostatných okolností  

0,4 3,2 Odmietanie nového zo 
strany starších lekárov  

0,2 1,534 
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Zvyšovanie odbornej spôsobilosti lekárov 
a zvyšovanie úrovne služieb zdravotníctva 
najmä s ohľadom na vyššiu mieru využitia 
IKT a SMART technológií 

0,1 0,9 Zhoršujúci sa zdravotný 
stav obyvateľstva  

0,1 0,7 

      Zvyšovanie odbornej 
spôsobilosti lekárov a 
zvyšovanie úrovne 
služieb zdravotníctva 
najmä s ohľadom na 
vyššiu mieru využitia 
IKT 

a SMART technológii 

0,1 0,8 

 

Sociálne veci 

Silné stránky  Váha Body Slabé stránky  Váha Body 

Vysoká adaptívnosť pracovníkov 
a zamestnancov kraja v prípade 
krízových situácií, čo môže mať 
pozitívny dopad na rýchlu 
implementácii SMART agendy  

0,3 2,199 Zlá dátová štruktúra stavu 

a počtu zariadení 
sociálnych služieb spolu s 

dátami ohľadom klientov 

týchto zariadení  

0,3 2,601 

Dobre nastavený manažment 
práce, strategické a 

koncepčné smerovanie v rámci 
kraja  

0,3 2,199 Nepostačujúca dátová 
štruktúra stavu 
obyvateľstva 
voči negatívnym 
dôsledkom vplyvu a 

ohrození na základe 
sociálneho stavu v 

následnosti na 
ekonomické následky, 
zdravotné následky, 
životné udalosti a 

podobne  

0,2 1,6 

Široké spektrum možností 
trávenia voľného času pre 
všetky vekové kategórie 
obyvateľstva  

0,2 1,2 Vandalizmus na verejných 
priestranstvách  

0,2 1,466 

Komunitný spôsob poskytovania 
sociálnych služieb pokrývajúci 
potreby domáceho 
obyvateľstva  

0,2 0,666 Nedostatočný monitoring 
verejných priestranstiev  

0,2 1,2 

   Nízka miera 
informovanosti 

0,1 0,567 
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obyvateľov o aktivitách 
samosprávy  

Príležitosti Váha Body Ohrozenia Váha Body 

Informačné prepojenie 
sociálnych vecí a zdravotníctva 
ako manažmentu klienta na 

základe následnosti alebo 
prevencie zdravotného a 

sociálneho stavu  

0,3 1,8 Odmietanie SMART zo 

strany 

klientov staršieho veku al

ebo IT slabo vzdelaného 
obyvateľstva  

0,3 2,499 

Využívanie SMART technológií,     
IoT a inovatívnych procesov pri 
práci s klientom  

0,3 2,499 Nemožnosť 
zabezpečenia SMART  

technologických 
komunikačných 
prostriedkov z 

ekonomických dôvodov 
alebo iných dôvodov zo 

strany klientov  

0,3 2,799 

Podpora projektov sociálnej 
infraštruktúry umožňujúcich 
prechod inštitucionálnych 
služieb na komunitné  
s využitím SMART prvkov 

umožňujúcich lepšiu 
starostlivosť o klientov  

0,2 1,734 Zvyšujúci sa počet 
obyvateľov odkázaných 
na sociálnu pomoc  

0,2 1,734 

Bezpečnosť a monitoring 
kriminality v meste  

0,2 1,2 Hrozba sociálneho 
vylúčenia seniorskej 
populácie zo 
spoločenského života  

0,2 1,6 

 

Vzdelávanie 

Silné stránky  Váha Body Slabé stránky  Váha Body 

Pod vplyvom suburbanizácie 
hlavného mesta na území okresu 
Dunajská Streda bude potrebné 
primerane zvyšovať kapacity 
a možnosti predškolského a 
školského vzdelania v slovenskom 

jazyku  

0,2 1,2 Chýbajúca podpora inklúzie 
vzdelávania  v predškolských 
a školských zariadeniach 

(vrátane zabezpečenia 
dostupnosti služieb pre deti 
z národnostných menšín) 

0,01 0,0567 

Nadštandardné výsledky žiakov 
z Galanty v oblasti matematiky 

0,1 0,567 Neexistuje predškolské 
vzdelávanie 
v špecializovaných 
zariadeniach pre deti 

s postihnutím ako autisti, 
sluchovo alebo zrakovo 

postihnutí na území TTSK 

0,05 0,3165 
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Nízka rizikovosť nezamestnanosti 
u absolventov učebných 
a študijných odborov 

0,1 0,667 Vysoký podiel 
prepadajúcich na prvom 
stupni ZŠ v okrese Galanta 

0,1 0,533 

Zvyšujúci sa záujem o stravovanie 

v školských zariadeniach 

0,1 0,633 Nízka diverzita odborov 
stredných odborných škôl 
v okrese Hlohovec a Senica 

0,08 0,4536 

Záujem zamestnávateľov 
o implementáciu systému 
duálneho vzdelávania 

0,1 0,967 Nedostatok učiteľov na 
stredných odborných 
školách  

0,06 0,48 

Budovanie centier odborného 
vzdelávania a organizovanie 
vzdelávacích aktivít zameraných 
na dlhodobú zamestnanosť 

0,1 1 Nesprávne nastavenie 
učebných a študijných 
odborov voči potrebám trhu 
práce 

0,1 0,933 

Prítomnosť viacerých VŠ na území 
TTSK s rozličným zameraním 
fakúlt 

0,1 0,933 Poddimenzovaný počet 
mužov v pedagogickom 

procese 

0,1 0,667 

Kvalitní pedagógovia na rôznych 
stupňoch škôl 

0,1 0,833 Obmedzené rozpočty 
zriaďovateľov škôl 
limitujúce rozsah 
kapitálových investícií do 

obnov a modernizácie 
budov 

0,05 0,35 

Úspech slovenských žiakov 
a študentov v zahraničí 

0,1 0,7 Nedostatočná veľkosť 

areálov limitujúca prístavby 

k existujúcim budovám MŠ 

0,05 0,3835 

      Fluktuácia nedostatočne 

ohodnotených pracovníkov 

v školstve 

0,09 0,72 

      Nízka úroveň digitalizácie 
škôl (vzostupne základné 
školy, stredné školy, vysoké 
školy) 

0,04 0,3732 

      Slabá osveta a nízka 
podpora medzinárodných 
mobilít študentov stredných 
škôl 

0,05 0,4165 

      Nízka účasť pedagogických 
zamestnancov (všeobecne 
dospelej populácie) na 
celoživotnom vzdelávaní 

0,05 0,4335 

Príležitosti Váha Body Ohrozenia Váha Body 

Očakávaný nárast záujmu 
o celoživotné vzdelávanie 
v dôsledku nástupu priemyselnej 
revolúcie – Industry 4.0 

0,05 0,4 Pre nízky podiel 
absolventov vysokých škôl 
je malá atraktivita 
regionálneho pracovného 
trhu na prilákanie 
spoločností s vyššou 
pridanou hodnotou 

0,1 0,833 



SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK 

150 

 

 

(vrátane pôsobenia v oblasti 
výskumu a vývoja) 

Migrácia za prácou z ekonomicky 

slabších krajín s rozličnými 
materinskými jazykmi 

0,01 0,05 Zvyšovanie miery 
robotizácie v priemysle s 
negatívnym dopadom na 
zamestnanosť 

0,05 0,35 

Vytvorenie platformy za účelom 
sieťovania expertov, organizácií, 
inštitúcií s inovačným 
potenciálom 

0,02 0,1666 Negatívne referencie na 
vysoké školy pôsobiace na 

území TTSK, ktoré sú neraz 
spájané s politickými 
funkcionármi 

0,05 0,4 

Vytvorenie GEP (Plánov rodovej 
rovnosti) za účelom získavania 
finančných grantov z Horizon 
Európa za účelom skvalitnenia 
vzdelávania 

0,01 0,0433 Nízke mzdové ohodnotenie 
pedagogických 
zamestnancov, ktoré znižuje 
atraktivitu zamestnania a 

zvyšuje podmienky na 
korupciu 

0,05 0,4665 

Vytvorenie diverzifikovaného 
a inkluzívneho prostredia vo 
vzdelávacom procese 

0,05 0,2335 Chýbajúca kontinuálnosť 
vedenia rezortu 

zodpovednej za vzdelávanie 

0,09 0,63 

Posilnenie environmentálneho 
vzdelávania v súlade s Agendou 

2030 na všetkých typoch škôl 

0,03 0,18 Starnúce obyvateľstvo (SK s 
najrýchlejšie starnúcim 
obyvateľstvom) a s tým 
súvisiaci aj nedostatok 
učiteľov 

0,05 0,3335 

Rozvoj podnikateľských zručností 
od druhého stupňa základných 
škôl a vyššie 

0,09 0,63 Odchod pedagogických 
zamestnancov do zahraničia 
(najvýraznejšie východné 
Slovensko) 

0,07 0,42 

Využívanie duálneho 
a celoživotného vzdelávania 
transferu vedomostí a inovácií do 
praxe a smerom späť 

0,09 0,6597 Neustále klesajúci 
spoločenský status učiteľa 

0,1 0,933 

Posilnenie spolupráce školy -

priemyselné podniky - 

samosprávy regiónov miest,obcí, 
inovačné huby 

0,05 0,45 Nízka úroveň doplňujúceho 
(celoživotného) vzdelávania 
a odbornej prípravy učiteľov 
v porovnaní s európskym 
priemerom 

0,14 0,9338 

Internacionalizácia všetkých typov 
škôl (vzostupne základné školy, 
stredné školy, vysoké školy) 

0,1 0,867 Pomalé zvyšovanie a nízke 
platové ohodnotenie práce 
učiteľov v porovnaní s 
priemerom krajín OECD 

0,1 0,933 
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V súvislosti s internacionalizáciou, 
zaradenie predmetu 

Interkultúrny/multikultúrny 
manažment do syláb a prepojenie 
regionálneho, národného a 
medzinárodneho prostredia 

0,09 0,6597 Nedostatočne aktualizovaná 
legislatíva v súvislosti s 
inovatívnymi postupmi 
vzdelávania 

0,1 0,633 

Výchova študentov v oblasti 
zdravého životného štýlu a work-

life-balance (rovnováha medzi 
pracovným a súkromným 
životom) 

0,16 1,0128 

Zvýšenie transparentnosti 

kvalifikačného a vzdelávacieho 
systému 

0,05 0,3665 

Podpora systematickej mobility 

učiteľov za účelom zvýšenia 
odbornej kvalifikácie 

0,05 0,4 

Podpora vzdelávania k aktívnemu 
občianstvu, predovšetkým u 
mladých ľudí 

0,5 3,335 

Sústredenie pozornosti viac na 
kvalitu absolventov ako na 

kvantitu 

0,5 5 

 

Integrovaná doprava ako doplnenie k Plánu udržateľnej mobility 

Silné stránky  Váha Body Slabé stránky  Váha Body 

Postupujúca digitalizácia systémov 
verejnej dopravy 

0,2 1,466 Rozpočtové obmedzenia 
a chýbajúce finančné 
mechanizmy na rozvoj 

odvetví spadajúcich pod 
dvojitú transformáciu 
(najmä environmentálne 
inovácie, sociálne 
inovácie, digitálne 
inovácie a pod.) 

0,2 1,6 

Rozvíjajúce sa dodávateľské 
prostredie a záujem súkromného 
sektora 

0,1 0,6 Nedostatok podpornej 

infraštruktúry 

0,3 2,601 

Efektívne výstupy (napr. plynulosť 
dopravy, senzormi detekované 
havárie na infraštruktúre – napr. 

zásobovanie vodou, a pod.) 

0,2 1,2 Chýbajúci ľudský kapitál 
a špecialisti ako sú dátoví 
analytici, programoví 
manažéri implementujúci 
stratégie a politiky na 

základe dát (dáta 
v centre rozhodovania) 

0,2 1,8 
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Veľkú časť priemyselnej produkcie 
kraja predstavuje výroba 
počítačových, elektronických, 
optických výrobkov a motorových 
vozidiel (Trnava, Dojč) 

0,1 0,733 Chýbajúci podporný 
regulačný rámec 

0,2 1,6 

Sieť krajom zriaďovaných  stredných 
priemyselných a odborných škôl 
zameraných na elektrotechnické 
odbory, 

informatiku, programátorstvo, 
automatizáciu, mechatroniku 
(Piešťany, Trnava, Gbely, Skalica, 
Galanta, Dunajská Streda, Hlohovec), 
automobilový priemysel (Trnava), 
logistiku (Holíč), strojníctvo (Skalica) 

0,2 1,8 Potenciálne územné 
rozdiely medzi 

priemyselnou západnou 
a centrálnou časťou 
a poľnohospodársky-

priemyselnou južnou 
časťou 

0,1 0,9 

Ponuka študijných odborov 
aplikovanej informatiky, aplikovanej 

informatiky  a automatizácie 
v priemysle, mechatronika v 

technologických zariadeniach, 
Automatizácia a informatizácia 
procesov  na UCMTT a STU MTF TT 

vrátane PhD. štúdia 

0,2 1,866 

Príležitosti Váha Body Ohrozenia Váha Body 

Existujú a sú dostupné údaje (dáta) 
ako prostriedok na zlepšovanie 
kvality  života 

0,09 0,81 Narušenie právnych 
a regulačných rámcov, 
ktorých cieľom je  
zabezpečenie cenovej 
dostupnosti, ochrany 

spotrebiteľa, zdaňovania, 
pracovno-právnych 
zmlúv a spravodlivej 

hospodárskej súťaže  

0,3 1,899 

Dekáda zahraničných skúseností 
s úspešnými SMART City iniciatívami 
sú k dispozícii ako príklady dobrej 
praxe 

0,05 0,4335 Potenciálne zneužitie dát 
o obyvateľoch, súkromie 
a bezpečnosť   

0,1 0,667 

Inovatívne finančné mechanizmy 0,06 0,4602 Odlev kvalifikovanej 

pracovnej sily (pull 

efekty) do susedných 
regiónov 

0,2 1,866 

Digitálna inklúzia 0,09 0,63 Nárast nerovností 
v prípade digitálne 
znevýhodnených skupín 
(digitálna priepasť) 

0,3 2,199 

Poskytovanie inkluzívnych 
a efektívnych služieb 

0,05 0,3 Budúcnosť sveta práce – 

pracovný trh 
a automatizácia 

0,1 0,967 

Narastajúce požiadavky na 
udržateľnosť a odolnosť 

0,1 0,567 
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Nárast a nové formy spolupráce 
a výmeny know-how medzi mestami 

a regiónmi 

0,05 0,3 

Integrované kontrakty a investície 0,06 0,3402 

Cca. 20 mld. Eur pre investície 
a  projekty zamerané na ľudský 
kapitál 

0,09 0,6903 

Návrat časti kvalifikovaných 
emigrantov zo zahraničia a otvorenie 
trhu práce zahraničným 
kvalifikovaným pracovníkom 

0,09 0,63 

Vzdelávanie zamestnancov a 
a rekvalifikácia nezamestnaných na 
potrebné profesie 

0,05 0,3165 

Univerzitný vedecký park „CAMPUS 
MTF STU – CAMBO“ - zameraný na 

oblasť materiálového inžinierstva v 

oblasti iónových a plazmových 

technológií a automatizácie a 

informatizácie priemyselných 

procesov 

0,07 0,6531 

SMART Mobility Lab v Orechovej 

Potôni 
0,05 0,3665 

LivingLab pre rozvoj mobility 0,05 0,3 

 

Životné prostredie ako doplnenie k Nízkouhlíkovým stratégiám 

Silné stránky  Váha Body Slabé stránky  Váha Body 

Vysoký počet a výrazná kvalita 
poľnohospodárskeho územia 

0,2 1,4 Nedostatočný manažment 
odpadového hospodárstva  
a cirkulárnej ekonomiky 

0,1 0,7 

Vysoký počet podzemných vôd 0,1 0,867 Nevyriešené 
environmentálne záťaže na 
území kraja 

0,05 0,4 

Technologická infraštruktúra 
vodného diela Gabčíkovo 

0,05 0,3165 Ojedinelé aplikovanie 
energetických úspor 

0,1 0,667 

Nízkouhlíková stratégia kraja na 
znižovanie emisií CO2 s výhľadom 
do roku 2030 

0,09 0,45 Nedostatok investícií na 

využitie alternatívnych 
zdrojov palív v menších 
mestách 

0,05 0,3835 

Zriadenie elektromobility ako 

ekologickej náhrady obmeny 

vozového parku 

0,1 0,667 Nedostatočné pokrytie IoT 

systémami na sledovanie 
úrovne znečistenia ovzdušia 
a iných dát ohľadom 
životného prostredia 

0,1 0,467 

Prítomnosť chránených území na 
území kraja 

0,06 0,36 Nelegálne skládky na území 
kraja 

0,1 0,467 
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Zvyšovanie štandardov v 
odpadovom hospodárstve 

0,05 0,3665 Zmenená krajinná štruktúra 
spôsobujúca úbytok lokalít s 
výskytom vzácnych druhov 
rastlín a živočíchov 

0,05 0,2835 

Využívanie inteligentných riešení 
v odpadovom hospodárstve 

0,05 0,4335 Nedostatok personálu na 
riadenie energetiky 

v mestách  

0,05 0,3165 

Spolupráca so štátnou správou 
(SHMÚ,.....) 

0,05 0,4335 Chýbajúce systémy 
manažérstva kvality – 

energia, environment 

0,2 0,734 

Edukatívna činnosť 
v environmentálnom vzdelávaní 

0 0 Neefektívny systém 
evidencie zvozu odpadu 

0,1 0,433 

 Re-Use centrum – Back2life 0,05 0,3 Prítomnosť oblastí s 
nadmernou hladinou 

znečistenia ovzdušia 

0,1 0,533 

Príležitosti Váha Body Ohrozenia Váha Body 

Nevyužitý potenciál vybudovania 
informačno-technologickej 

platformy na zber a analýzu 
údajov ohľadom životného 
prostredia prostredníctvom IoT 

0,2 1,334 Oklieštené možnosti v rámci 
kompetencií kraja 
a prípadného prepojenia 
medzi samosprávami 

0,3 2,499 

Prepojenie medzi okresmi 

a silnými samosprávami v oblasti 

realizácie zberu, separácie 
a zhodnotenia odpadu 

inovatívnymi procesmi a SMART 

prvkami 

0,1 0,633 Nezvládnutie 
implementácie 
manažmentu vo svojej 
komplexnosti 

a prepojenosti v rámci 
dátovej štruktúry 

0,1 0,633 

Podpora využívania SMART 

technológií v oblasti monitoringu 

spotreby pitnej vody, resp. v 

oblasti čistenia odpadových vôd 

0,2 0,866 Narastanie počtu čiernych 

skládok odpadu a výskyt 

nebezpečných odpadov na 

týchto skládkach 

0,1 0,8 

Zavádzanie inteligentných riešení 

pre potreby krízového riadenia a 

ochrany pred prírodnými 

katastrofami 

0,3 2,199 Negatívne vplyvy 

globálneho otepľovania a 

zmien klímy na životné 

prostredie 

0,1 0,767 

Využívanie projektov na podporu 

čoho? 

0,1 0,533 Neúplné dátové podklady 0,2 1,4 

Posilnenie pozície energetického 
manažmentu 

0,1 0,4 Nesprávna interpretácia 
nameraných dát 

0,2 1,4 

 

Kultúra 
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Silné stránky  Váha Body Slabé stránky  Váha Body 

Relatívne silné kultúrne 
zázemie s kontinuálnym 
rozvojom inovatívnych 
prvkov predovšetkým na 
poli nezriaďovanej kultúry 

0,2 1,934 Zlý technický stav vybraných 
niektorých športových, kultúrnych a 
voľnočasových zariadení  

0,3 2,4 

Rodiaci sa kompetentný 
ekosystém rozvoja 
kreatívneho priemyslu 
v kontexte uchádzania sa 
o titul Európskeho 
hlavného mesta kultúry 
2026 

0,1 0,833 Slabé informačno-komunikačné 
prepojenie a zber dát o návštevníkoch  

0,2 1,666 

Proexportný potenciál 
kultúrnych prvkov kraja 
predovšetkým v 
cezhraničnom kontexte 
a v CEE priestore  

0,2 1,734 Nevyužitý potenciál informačno-

telekomunikačných a moderných 
inovatívnych spôsobov šírenia 
programov kultúrnych inštitúcií  - nízky 
stupeň digitalizácie 

0,4 3,332 

Proexportný potenciál 
kultúrnych prvkov kraja 
v širšom kontexte EU pri 
rozvoji leteckej prepravy 

(letisko v Piešťanoch) 

0,3 2,1 Nízky stupeň zavedenia dlhodobého 
rozvoja kompetencií pracovníkov v 
oblasti kultúry v kontexte najmä 
dobrých príkladov zahraničnej praxe 

0,1 0,9 

Prítomnosť moderných 
kultúrnych inštitúcií (napr. 
projekt Malý Berlín) 

0,1 0,667 

Rozvinutá sieť tradičných 
kultúrnych inštitúcií 
poskytujúcich služby v 
oblasti umenia a kultúry  

0,5 3,335 

V kontexte trhového 
potenciálu prítomnosť 
unikátneho priestoru 
vhodného pre realizáciu 
podujatí masového 
rozsahu - štadión Antona 
Malatinského 

0,5 8,67 

Príležitosti Váha Body Ohrozenia Váha Body 

Dynamická realizácia 
aktivít podporujúcich 
budovanie a 

rekonštrukciu športových, 
voľnočasových a 
kultúrnych zariadení s 

0,4 2,4 Nezáujem obyvateľstva o kultúrne 
dianie v kraji spôsobené predovšetkým 
pandemickým obdobím deštruktívnym 
pre zmeny pravidiel voči 
spotrebiteľským vzorcom správania sa 

0,6 2,802 
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využitím inteligentných 
systémov pri ich 
prevádzke  
Rozvoj kultúrnych 
inštitúcií a ich aktivít 
využitím dátovej analytiky 
územia, návštevníkov 
a poskytovateľov 

0,3 2,4 Relatívne nízka konkurencieschopnosť 
produktov umenia a kultúry v kontexte 
primárnej teritoriálnej konkurencie 
oblasti Bratislavy a Nitry  (chýbajúce 
napr. muzikálové divadlo, festivalová 
scéna napr. v oblasti klasickej hudby, 

dlhodobo absentujúci program rozvoja 
podujatí na najväčšom venue v kraji, 

ktorým je štadión Antona 
Malatinského) 

0,4 2,532 

Rozvoj domény kultúry a 
umenia v kontexte 

existujúcich ambícií 
odvetvia cestovného 
ruchu tak na úrovni 
mesta, ako aj kraja a 

predovšetkým v kontexte 
potenciálu oslovenia 
prihraničných regiónov 

0,3 2,799 

 

Regionálny rozvoj 

Silné stránky  Váha Body Slabé stránky  Váha Body 

Dobré pokrytie signálom 
pre mobilné telefóny a 
možnosť pripojenia sa do 
siete internet 

0,3 2,1 Aktuálne nízka miera využitia 
moderných inteligentných technológií 
a systémov pri zabezpečovaní rozvoja 
kraja 

0,4 3,868 

Realizácia aktivít 
zameraných na využitie 
SMART technológií v 
oblasti samosprávy 

0,2 1,466 Nízka úroveň implementácie SMART 

prvkov do verejných politík kraja a 
absencia automatizovanej analytiky a 

zberu údajov potrebných k 
efektívnemu manažmentu správy vecí 
verejných 

0,4 3,6 

Snaha kraja o zavádzanie 
inovatívnych riešení pri 
správe vecí verejných 

0,4 3,332 Nedotatočné prepojenie dátovej siete 
vhodnej pre využitie IoT 

0,2 1,734 

Vysoká miera zapojenia sa 
do politík na úrovni 
ústredných orgánov 
štátnej správy 

0,1 0,7 

Príležitosti Váha Body Ohrozenia Váha Body 
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Zavádzanie a efektívne 
využívanie e-governmentu 

0,3 1,299 Relatívne nízka 
konkurencieschopnosť mechanizmov 
vplývajúcich na strategické 
uvažovanie o rozvoji kraja, nízky 
stupeň kolaborácie 

0,3 2,799 

Zvýšenie kvality životného 
prostredia zavádzaním 
nízkoodpadových a 
bezodpadových technológií 
vo výrobných procesoch 

0,2 1,134 Nedostatok finančných prostriedkov 
na dobudovanie a modernizáciu 
infraštruktúry a na realizáciu 
rozvojových zámerov v  kraji 

0,2 1,666 

Vybudovanie komplexného 
informačného systému 
zabezpečujúceho 
informovanosť 
obyvateľstva 

0,4 2,8 Pomalé tempo rozvoja informačných 
technológií 

0,4 3,2 

Rastúci dôraz a realizácia 
princípov trvalo 
udržateľného rozvoja 

0,1 0,9 Nedobudovanie a nerozšírenie 
kanalizačnej siete vrátane ČOV na 

území do stavu 100 % 

0,1 0,667 

 

Cestovný ruch 

Silné stránky  Váha Body Slabé stránky  Váha Body 

SMART prostredie: centrálna 
lokalizácia Slovenska v Európe 
(tranzit, destinácia určenia), 
strategicky výhodná poloha, 
hlavné mesto Bratislava (30 
min.)  s napojením na 3 okolité 
krajiny, možný zber dát 
(diaľnice a ich využitie,...) 

0,1 0,967 Absencia jednotnej koncepcie 

a stratégie na národnej úrovni, 
krajskej úrovni a následne 
smerom „nadol" 

0,03 0,2901 

SMART prostredie - 

Bikesharing, Cyklosčítače a ich 
datasety, parkovacia cykloveža 

prvá v SR, 8 cyklomagistrál 
a sieť regionálnych cyklotrás 

0,05 0,3835 Veľmi slabá úroveň  sieťovania 
subjektov CR  zo strany KOCR 

Trnavský kraj/OOCR v oblasti 

týchto foriem CR + aj celkovo, 
nielen v mäkkých formách 

0,04 0,3868 

Existencia špičkových 
športovísk – SlovakiaRing, 

XBionic Sphere a City Aréna 
Trnava a jedinečných 
technických stavieb – Vodné 
dielo Gabčíkovo a Atómová 
elektráreň Jaslovské Bohunice 

0,05 0,4335 Chýbajúca infraštruktúra, 
nadväzné služby, a tým aj 
absencia produktu CR = 0 

promo = 0 cieľová skupina 

0,05 0,4665 

Zahraniční investori etablovaní 
v Trnavskom kraji a zázemie 2 
univerzít a 3 vysokých škôl 

0,1 0,7 Absentujúca  modernizácia 

kúpeľov/wellness vo 
všeobecnosti (inteligentné 

0,1 0,6 
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bazénové systémy a 
technológie v rámci 
vzduchotechniky, hygieny a 

geotermálne technológie 
a pod.)  

Existencia atraktívneho a 
unikátneho obsahu (content) 
ako predpokladu pre rozvoj 

Business Events (InoBat, 

Samsung, Automotive 

industry..) 

0,1 0,967 Zanedbaný pamiatkový fond 
využiteľný v cestovnom ruchu 

a v kultúre - značná časť 
pamiatok sa nachádza vo 
vlastníctve cirkví = systémové 
nastavenia cez zmluvné 
nástroje, zanedbanie 

negociačného procesu  

0,3 2,001 

Free wifi v centre TT 0,2 0,866 Nízka úroveň využitia 
moderných technológií 
u subjektov cestovného ruchu 

-  absentujúce využitie CRM 
systémov a systémov na zber 

dát (dáta o návštevníkoch, 
digitálny marketing, Business 
Events v kúpeľnom prostredí) 

0,05 0,3835 

Relatívne dobrý pomer 
cena/kvalita v rámci 
poskytovaných služieb CR 

0,1 0,533 Absencia integrovanej dopravy 

(BA + TT), zlá dostupnosť 
atrakcií hromadnou dopravou 

0,07 0,56 

Vinárska tradícia, aj keď v rámci 
produktu CR spojeného s vínom 
sú značné rezervy v sieťovaní 

0,06 0,36 Nízka inovačná schopnosť 
u subjektov cestovného ruchu 

a zároveň pandémia odčerpala 
väčšinu zdrojov na obnovu a 
investície  

0,06 0,5598 

Potenciál "hidden gem" - 
hlavne v spojení so sakrálnymi 
pamiatkami 

0,04 0,16 Nízka úroveň napojenia na 
cykloturizmus a na 

integrovaný dopravný systém, 

bikesharing v TT iba pre 

rezidentov 

0,1 0,633 

Existencia kúpeľov a 
geotermálnych vôd na území 
kraja  

0,2 1,2 Zák. 91/2010, §14, ods. 1 - 

povinné súhrnné počty 
prenocovaní, absencia 
nastavenia kritérií prenocovaní 

0,03 0,21 

   Absencia sumárnych dát 
ohľadom návštevnosti 
pamiatok, múzeí, galérií, kult. 

inštitúcií a pod. 

0,02 0,1734 

   Štruktúra dát zbieraná ŠÚ SR 
pri KCR - domáci/zahraniční, 

0,05 0,45 
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definícia účastníka resp. 
podujatia a pod. 

   Absentuje ucelená ponuka 
kapacít pre BE (konf. 
miestnosti, venues, atrakcie a 

pod.) 

0,03 0,2799 

   Malá kapacita venues pre BE, 

resp. ich využitie (City Aréna?) 
0,03 0,24 

   Slabý brand destinácie, 
nedostatočné promo, 
zadefinovanie cieľovej skupiny 

0,03 0,2499 

   Nízka miera povedomia o 
Business Events/MICE (iné 
mechanizmy, B2B..) 

0,01 0,0867 

Príležitosti váha Body Ohrozenia Váha Body 

Rast kúpyschopnosti domácej 
klientely + BSK s najvyššou 
kúpyschopnosťou „za rohom" 

0,02 0,18 Koeficient prežitia, ohrozené 
najmä mestské hotely, 
vyčerpané zdroje pre obnovu v 
dôsl. pandémie 

0,2 1,734 

Využitie EŠIF, programu Dunaj 

a iných finančných schém na 
cezhraničnú spoluprácu,  za 

predpokladu jasnej stratégie a 
koncepcie rozvoja CR + 

vzdelávanie HR 

  0 Slabá podpora inovácií 0,1 0,667 

Dobudovanie cyklotrás, 
vytvorenie produktov CR 

v súvislosti s ich zameraním 

(sakrálny, vinársky, 
gastroturizmus...) 

0,01 0,0633 Zhoršená kvalita služieb v 
dôsledku nedostatku ľudských 
zdrojov (rozpad zohraných 
tímov) a kvalifikovanej 
pracovnej sily (nedostatok 

čašníkov a kuchárov) =  
e-vzdelávanie/e-nábor?  

0,2 1,4 

Komunikácia potenciálu 
„hidden gem“ = relatívna 
neobjavenosť, jedinečnosť 
mesta  

0,11 0,88 Etablované okolité destinácie 
CR so silnejšou propagáciou  

0,2 1,8 

Oslovenie cieľovej skupiny 
„expatov" v TTSK a BSK = 

produkt CR, kultúra, eventy.. 

0,1 0,667 Nízke povedomie verejnej 
správy o destinačnom 
marketingu a manažmente 

0,1 0,967 

Komunikácia potenciálu CR ako 
zdroja zamestnanosti a jeho 

prínosu pre lokálnu ekonomiku  

0,09 0,7803 Vysoké byrokratické zaťaženie 
v súvislosti s čerpaním fondov 
(EŠF, cezhraničná spolupráca, 
iné štrukturálne fondy a 
podporné schémy) 

0,1 0,7 
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Využitie Slovakia Ringu, X-

Bionic Sphere a City Areny v TT 

ako silných atraktivít v rámci 
Business Events (BE) 

0,1 0,633 Strata kompetitívnosti 
destinácie v dôsledku slabého 
zavádzania inovácií 

0,1 0,9 

Rozvoj intelektuálneho 
a inovatívneho potenciálu CR a 
BE 

0,03 0,1899    

Rozvoj Business events ako 

nástroja pre obnovu 
ekonomiky, vykrývanie 
sezónnosti a dosahovanie 
plného potenciálu destinácie  

0,09 0,81    

Účastník BE sa môže vrátiť ako 
súkromný turista 

0,1 0,9    

Využitie dát zo zúčtovacích 
centier VISA/MasterCard pre 

účely lepšieho oslovenia 
cieľovej skupiny  

0,05 0,2665    

Vytvorenie koordinovanej 

komunikačnej platformy pre 
subjekty CR/kultúry pre 
výnimočné prípady (napr. 
skúsenosť s dezinformačným 
pandemickým ruchom pre SR 

verejnosť a o to viac pre 
návštevníka) = jasné a 
prehľadné informácie o 
aktuálnych opatreniach  

0,1 0,533    

 

Územné plánovanie 

Silné stránky  Váha Body Slabé stránky  Váha Body 

Vytvorené vhodné územno-

technické a ostatné 
priestorové podmienky pre 
realizáciu nových investícií 

0,6 4,002 Vysoké ekologické zaťaženie a 
erózia poľnohospodárskej krajiny 
spôsobená dlhodobým necitlivým 
veľkovýrobným spôsobom 
obhospodarovania a odlesnenia 

územia 

0,4 2,4 

Zavádzanie energeticky 
úsporných opatrení pri novej 
výstavbe a rekonštrukcii 
pôvodných objektov 

0,4 2,4 Redukcia zelene v dôsledku 
zahusťovania zástavby 

0,4 3,068 

   Nedostatočný manažment budov 
z pohľadu prepojenia na mapové 
podklady 

0,2 1,466 
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Príležitosti Váha Body Ohrozenia Váha Body 

Partnerstvo samospráv a VÚC 
v oblasti spoločného 
plánovania územného rozvoja 

0,6 3,798 Kompetencie VÚC vo vzťahu 
k územnému plánovaniu 
samospráv a následný dopad na 
politiku ostatných oblastí 

0,4 3,868 

Manažment a technologické 
prepojenie s napojením sa na 
štátom vytvorený systém 
územného plánovania na 
národnej, regionálnej 
a lokálnej úrovni 

0,4 3,068 Nejednotnosť v rozvoji SMART 

prvkov na území celého kraja 

0,4 3,332 

   Nedostatočné napojenie SMART 

prvkov a IoT prvkov pri definícii 
územia pri jeho plánovaní, zmene 
územia a samotnom vplyve na 

regionálny rozvoj 

0,2 1,466 

 

Celkové vyhodnotenie SWOT analýzy 

Definícia prepočtov v rámci jednotlivých oblastí. 

Cestovný ruch                                                                    Zdravotníctvo 

Silné stránky Slabé stránky  Silné stránky Slabé stránky 

0,657 0,4731625  2,8246 1,4798 

Príležitosti Ohrozenia  Príležitosti Ohrozenia 

0,524071 1,166857  2,3468 1,7762 

 

 

Sociálne veci                                                                      Vzdelávanie 

Silné stránky Slabé stránky  Silné stránky Slabé stránky 

1,566 1,4868  0,87 0,453683 

Príležitosti Ohrozenia  Príležitosti Ohrozenia 

1,80825 2,158  4,693859 0,627532 
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Integrovaná doprava                                                       Životné prostredie 

(ako doplnenie k Plánu udržateľnej mobility)             (ako doplnenie k Nízkouhlíkovým stratégiám) 

Silné stránky Slabé stránky  Silné stránky Slabé stránky 

1,3997 1,8703  0,566166667 0,4895 

Príležitosti Ohrozenia  Príležitosti Ohrozenia 

0,499693 1,766  0,994167 1,249833 

 

Kultúra                                                                                  Regionálny rozvoj 

Silné stránky Slabé stránky  Silné stránky Slabé stránky 

2,134 2,0745  1,8995 3,067333333 

Príležitosti Ohrozenia  Príležitosti Ohrozenia 

2,533 2,667  1,53325 2,083 

 

Územné plánovanie 

Silné stránky Slabé stránky 

3,201 2,311333333 

Príležitosti Ohrozenia 

3,433 2,888666667 

 

Celkový prepočet SWOT analýzy 

Pre účely analýzy je podstatné definovanie celkovej stratégie, ktoré vychádza z predchádzajúcich 

oblastí aritmetickým priemerom. Ide o nasledovné údaje: 

Silné stránky Slabé stránky 

1,511797 1,370641 

Silné stránky Slabé stránky 

1,836609 1,638309 

 

Na základe prepočtov pre Trnavský samosprávny kraj je definovaná ofenzívna stratégia. 

Ofenzívna stratégia je najatraktívnejší strategický variant. Stratégiu si kraj volí na základe toho, že 

prevažujú silné stránky nad slabými, príležitosti nad hrozbami. 
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2.7 Vyhodnotenie analytickej časti 

Vyhodnotenie analytickej časti na základe stanovených čiastkových SWOT stratégií za jednotlivé 

oblasti, ako aj celkovej SWOT stratégie vedie k vytvoreniu situačnej analýzy inteligentného kraja. 

 

V nasledujúcich rokoch by mal byť rozvoj kraja založený na spolupráci verejného sektora, firiem a 

výskumných organizácií, tzv. inovačného trojuholníka, pri využívaní nástrojov digitalizácie, kvalitného 

vzdelávania, podpory nadaných jedincov a ich udržaní v Trnavskom samosprávnom kraji. 

 

V prípade, že kraj bude vytvárať materiálovo a energeticky efektívne prostredie s decentralizovanými 

zdrojmi a tomu prispôsobenou infraštruktúrou, zlepší tak podmienky života ľudí v kraji. Kraj rozvíja 

región v širších súvislostiach, takže prepojenie a spoločné vytváranie inteligentných lokálnych 

samospráv by malo byť spoločným cieľom kraja. 

 

Stratégia v kraji podnieti rozvoj „inteligentných“ komunít, ktoré sú sociálne prepojené novými 

spôsobmi. Kraj, mestá a vidiecke oblasti, by mohli ťažiť z internetu vecí a využiť jeho silu na aktívne 

zapojenie občanov do inteligentnejšieho participatívneho riadenia svojho regiónu, umožniť im, aby sa 

o seba navzájom lepšie starali a podporovali silnejšie sociálne začlenenie a súdržnosť komunity. 

 

Technológia je iba jedným aspektom v analýze možných scenárov rozvoja inteligentného kraja, ktoré 

vyplývajú z rozsiahleho šírenia takzvaných „inteligentných technológií“, ktoré hoci sú zamerané na 

efektivitu a pohodlie, budú mať nevyhnutne vplyv na vzorce typického života, s ktorým sú spojené aj 

sociálne výzvy. 
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Obrázok 29 Rozloženie priorít a cieľov SMART stratégie 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2021 
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3 STRATEGICKÁ ČASŤ 

TTSK ako miesto agregácie SMART riešení a prístupov podporujúcich vznik inteligentného regiónu 

identifikuje svoju SMART stratégiu, ktorou chce dlhodobo dosiahnuť prínos v rámci administratívneho 

členenia svojho regiónu, spoluprácu s externým prostredím, vyzdvihnúť silné stránky, pracovať na 

príležitostiach, limitovať riziká. Stratégia je zameraná na obyvateľov TTSK, podnikateľov, ale aj 

návštevníkov. Implementáciou stratégie dôjde k prepojeniu (sieťovaniu) inštitúcií, spoločnosti a 

orgánov samosprávy v kraji. Vďaka prepojeniu, sieťovaniu a partnerstvu s podnikateľmi, vzdelávacími 

inštitúciami, organizáciami zameranými na vedu a výskum, obyvateľstvom (prípadne komunitami), 

TTSK bude napredovať a formovať sa ako inteligentný kraj. 

 

V rámci implementácie SMART stratégie a naplnenia cieľa TTSK, v nasledujúcich rokoch by mal byť 

rozvoj založený na spolupráci verejného sektora, firiem a výskumných organizácií, a to aj 

prostredníctvom kvalitného vzdelávania, využívaním nástrojov digitalizácie, podpory nadaných 

jedincov a ich udržaní v regióne. Zároveň je potrebné, aby vznikajúce inteligentné lokálne samosprávy 

spolupracovali a boli zastrešené krajom, ktorý rieši regionálny rozvoj v širších súvislostiach v rámci 

celého regiónu.  

 

Vízia – inteligentný kraj, atraktívny, technologicky vyspelý, konkurencieschopný s proexportnými  

aktivitami a zároveň kraj s vysokou kvalitou života obyvateľov založenou a podporovanou 

verejnými politikami kraja. 

 

Trnavský samosprávny kraj rozvíja kreatívny priemysel, zvyšuje rozvoj inteligentného priemyslu 

a implementuje nové technické a netechnické riešenia pre zvýšenie ekonomickej výkonnosti, zlepšuje 

podnikateľské prostredie, zvyšuje export riešení a podporuje startupy, nielen na  udržanie mladých 

ľudí, ale aj na zvýšenie životnej úrovne a kvality života svojho obyvateľstva. 

 

Trnavský samosprávny kraj je rozumný kraj. 

 

Pre naplnenie potenciálu Trnavského samosprávneho kraja ako inteligentného kraja je potrebné, aby 

mal nastavené väzby spolupráce medzi jednotlivými aktérmi, ako aj ich prehlbovanie a nasledovné 

vytváranie s novovzniknutými, vykonával systematickú osvetu spolu s vytváraním kvalitného zázemia 

pre zvyšovanie konkurencieschopnosti a inovatívnosti. Kraj podporuje výskum a vývoj vrátane 

inovačných aktivít v partnerstve súkromného, akademického a verejného sektora, a okrem iného 
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zároveň aj vytvára priestor pre príchod (a zotrvanie) vysoko kvalifikovaných ľudí do regiónu aj 

podporou start-up-ov a proexportných aktivít. 

 

Pre naplnenie vízie, inteligentný kraj pracuje v rámci dvoch osí: prierezové priority a tematické priority. 

Obrázok 30 Prierezové a tematické priority 
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3.1 Partnerstvo a sieťovanie 

Globálny cieľ  

1. Zvýšenie povedomia, zainteresovanosti a participácie na rozvoji 
SMART kraja 

Participácia, zapájanie verejnosti do tvorby verejných politík, je jedným z pilierov otvoreného 

vládnutia. Participáciu, čiže aktívne zapájanie verejnosti pri tvorbe verejných politík, možno vnímať 

ako ukážku demokracie v praxi. K tomu je však potrebné zvýšenie povedomia obyvateľstva, ale aj 

podnikateľského sektora a tretieho sektora, ohľadom vízie, cieľov a možností rozvoja kraja v agende 

inteligentných regiónov a samospráv. Zainteresovanosť prichádza v nadväznosti na samotné 

možnosti postupu procesu informovanosti a participácie. 

 

Kontinuálne procesy sieťovania, informovania a identifikovania partnerstiev sú predpokladom 

udržateľnosti rozvoja inteligentného kraja vo všetkých jeho oblastiach pôsobnosti alebo vplyvov (či 

už s dosahom alebo bez priameho dosahu na ne). Takýto prístup je v súčasnosti vykonávaný 

nepriamou formou, kedy kraj pasívne informuje obyvateľov, ale aj ostatné organizácie na svojom 

území rôznymi metódami šírenia informácií. Podstatná je zmena z pasívnej na aktívnu zapojením  

organizácií a obyvateľstva formou využitia inteligentných technológií a inovatívnych metód pre 

zabezpečenie obojstrannej komunikácie a aktívneho rozširovania týchto partnerstiev na celom 

území kraja. 

Strategická priorita  

1.1. Prepojenie regionálnej samosprávy s lokálnymi aktérmi a ich zapojenie 

do plánovania, rozvoja a implementácie agendy inteligentného regiónu 

 
Podstatou tejto priority je využitie „push“ a „pull“ aktivít v rámci modelu vládnutia smerom k rozvoju 

a implementácii agendy inteligentného kraja. 

 

Využívanie možností technických a netechnických riešení SMART agendy musí byť prístupné 

všetkým obyvateľom a organizáciám kraja. Spoločné modely informovania (na jednej strane verejnú 

správu, následne organizácie, ale aj obyvateľstvo) musia byť prístupné, zrozumiteľné a kontinuálne 

využívané. 

Východiskový stav a identifikácia synergií a komplementarít 
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V súčasnosti je potrebné identifikovať riziká a silné stránky väzieb regionálnej samosprávy 

s lokálnymi samosprávami tak pre potreby vyhodnocovania nielen kľúčových ukazovateľov 

výkonnosti (napríklad stanovených PHRSR alebo inými strategickými či koncepčnými dokumentami), 

ale aj v rámci potreby prepájania sa a jednotného-koordinovaného rozvoja kraja, čo umožní 

efektívne a koordinované aktivity smerujúce k implementácii agendy inteligentného kraja a 

inteligentných miest. Súčasný stav je fragmentovaný množstvom nejednotných procesov ako 

na lokálnej, tak i regionálnej úrovni samosprávy a governance modelu vládnutia všetkých aktérov. 

Väzby informačného i koordinačného charakteru sú slabé, alebo takmer žiadne, chýba model 

zdieľania týchto informácií na manažérskej i technicko-technologickej úrovni.  

 

V súčasnosti chýba v kraji organizácia, ktorá by spájala verejnú správu, podnikateľský sektor, 

vzdelávanie a výskum spolu s organizáciami neziskového sektora. Takáto organizácia by plynule 

dokázala prepojiť aktérov v TTSK a zabezpečovala by plnohodnotný rozvoj kraja v agende 

inteligentných regiónov a samospráv, ako aj v rozvoji inovácií, prístupe k best-practices a exportu 

inteligentných a inovačných technických a netechnických riešení. Kraj nedisponuje personálnymi 

kapacitami pre zabezpečenie rozvoja inovácií a inteligentných riešení. Dlhodobé poddimenzované 

personálne kapacity v rámci regionálneho rozvoja v oblasti inteligentných, inovačných 

a inovatívnych politík, spolu s chýbajúcou aktuálnou Regionálnou inovačnou stratégiou má 

negatívny dopad na zvyšovanie inovatívnosti v podnikateľskom sektore, vo výskume a vývoji, ako aj 

v implementácii a rozvoji aktivít v neziskovom sektore. 

 

TTSK má veľké predpoklady pre inovácie v zdravotníctve, sociálnych službách, doprave a iných 

oblastiach. Avšak miesta, kde môže tieto inovácie testovať sú limitujúce. Pre úspech inovácie je 

potrebné jej testovanie a následné implementovanie, čo  však v súčasnosti nie je možné, pretože sa 

v mnohých prípadoch inovácie namiesto testovania ihneď implementujú a až následne sa sledujú 

výhody a možnosti inovácie. Testovaním by kraj ušetril finančné prostriedky, ak by otvoril testovacie 

prostredie, získal by finančné prostriedky a zároveň aj možnosti prístupu k novým technickým 

a netechnickým riešeniam, ako aj ich vplyv a dopad na zmenu počas sledovaného obdobia 

v testovanom prostredí. Zvýšila by sa participácia na governance modeli, ako aj úroveň inovačného 

potenciálu kraja. 

 

Kontinuálne procesy sieťovania, informovania a identifikovania partnerstiev sú predpokladom 

udržateľnosti rozvoja inteligentného kraja vo všetkých jeho oblastiach pôsobnosti alebo vplyvov (či 

už s dosahom alebo bez priameho dosahu na ne). Takýto prístup je v súčasnosti vykonávaný 
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nepriamou formou, kedy kraj pasívne informuje obyvateľov, ale aj ostatné organizácie vo svojom 

území rôznymi metódami šírenia informácií. Podstatná je zmena z pasívnej na aktívnu zapojením 

organizácií a obyvateľstva formou využitia inteligentných technológií a inovatívnych metód pre 

zabezpečenie obojstrannej komunikácie a aktívneho rozširovania týchto partnerstiev na území 

kraja.  

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

             1.1.1. Opatrenie: Koordinácia a podpora tvorby podmienok aktivít na   

               území  TTSK prostredníctvom SMART platformy 

Popis:  

Implementáciu komunikačného systému s vyhodnocovaním dopadu zdieľania informácií 

na koordinovaný postup v rámci územia, ako aj systému spätnej väzby, je potrebné vytvoriť ako na 

úrovni manažérskej (riadenie lokálnych samospráv a kraja), tak  aj na úrovni rozhodovacej. Takýmto 

spôsobom bude zabezpečené jednotné rozhodovanie vo veciach spoločného postupu, ako aj 

rozvoja, zároveň dôjde k zdieľaniu dát, čím sa proces rozhodovania zrýchli a skvalitní. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov 
ukazovateľa 

Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj 

dát 
Frekvencia 

sledovania 

Klastrová politika 
Počet zapojených 

členov v klastri 0 2022 20 TTSK ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Podstatné je dosiahnutie synergických efektov prostredníctvom koordinácie aktivít medzi krajom 

(vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja) a miestnymi samosprávami v kraji. 

Podstatou je vytvorenie metodických návodov, spolupráca s aktérmi a nastavenie komunikácie, 

konzultácie a manažment spätných väzieb, či zdieľanie informácií prostredníctvom vytvorenia 

knižnice zdieľaných vedomostí. 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) – Úrad TTSK ako regionálna samospráva, lokálne 

samosprávy na území TTSK 

Cieľové skupiny – volení zástupcovia regionálnej samosprávy a lokálnych samospráv, riadiaci 

predstavitelia úradov 
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Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

1.1.2. Opatrenie: Systematické budovanie strategického partnerstva 
pre rozvoj inteligentného ekosystému SMART TTSK 

Popis:  

Inteligentný kraj musí riadiť svoju verejnú politiku tak, aby dokázal koncepčne, aktívne 

a systematicky rozvíjať všetkých aktérov územia. Tento spôsob je možný práve vďaka vytvoreniu 

manažérskej entity vo forme klastra – využitie klastrovej politiky. Implementácia agendy 

inteligentného kraja a inteligentných samospráv v rámci koordinácie kraja a aktérov na jeho území 

je potrebné riadiť organizáciou, ktorá má dosah na všetkých aktérov, je nestranná, schopná 

projektového riadenia a implementácie EŠIF (prípadne iných) grantových schém a má odborný 

personál s prepojením na zahraničie v rámci exportu inteligentných riešení kraja.  Manažérska entita 

zabezpečujúce fungovanie tzv. inovačného trojuholníka v kraji, pričom môže dôjsť aj k využitiu 

súčasných klastrových organizácií a rozšíreniu ich pôsobnosti. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Vytvorená klastrová 
organizácia alebo 

zlúčenie aktivít s už 
existujúcou 
klastrovou 

organizáciou s cieľom 
podporiť inteligentý 

rozvoj a kreatívny 
priemysel v TTSK 

Počet 0 2022 1 TTSK ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Vytvorenie systematicky a efektívne riadenej organizačno-manažérskej entity vo forme klastra, 

ktorý má pevné základy zriadenia a zoskupenia odbornej verejnosti z akademického a ďalšieho 

výskumného sektora, podnikateľského sektora, neziskového sektora a verejného sektora, ako aj 

TTSK ako jedného z hlavných zakladateľov. 

 

Súčasťou úloh organizácie bude okrem implementácie a rozvoja SMART agendy a inovačného potenciálu 

aj  analýza dát pre všetky oblasti pôsobnosti, tvorba metodík a zverejňovanie dát/data dashboard. 

V prípade výnimočných udalostí regionálneho, národného či nadnárodného významu je kľúčové 

vedieť efektívne a včasne komunikovať. Súčasná pandémia ukázala, ako je dôležitá jasná a adresná 

komunikácia a aké jednoduché je podľahnúť dezinformačným šumom. 
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V rámci problematiky kultúry v kontexte potreby systematického budovania strategického 

partnerstva pro rozvoj inteligentného ekosystému SMART TTSK je kľúčovým momentom vytváranie 

a správa dátovej bázy, monitorujúcej spotrebiteľské správania užívateľov kultúry tak v TTSK, ako aj 

v prihraničných regiónoch. Jej cieľom je schopnosť plasticky reagovať tak na manažment kultúrnych 

podujatí (produktová parametrizácia), ako aj na napojenie vytváraných produktov na obchodné 

a komunikačné kanály cestovného ruchu ako odvetvia. Príkladom takéhoto uvažovania je podpora 

predaja atraktivít kultúry pre obyvateľov okresných miest v obdobiach, v ktorých ich priame okolie 

kultúrne vyžitie neponúka, a práve v tento moment môže krajské mesto zareagovať presne cielenou 

ponukou na pobyt v Trnave a využitie atraktivít kultúry. 

 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) – Trnavský samosprávny kraj a organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti, lokálne samosprávy kraja, podnikateľské organizácie v kraji, výskumné 

organizácie v kraji (aj školy), organizácie tretieho sektora 

Cieľové skupiny – organizácie podľa inovačného trojuholníka s cieľom podieľať sa na rozvoji agendy 

inteligentného kraja a inteligentných samospráv, zvyšovaní inovačného potenciálu a implementácii 

inovácií s tvorbou vedomostnej základne pre zdieľanie best-practices. 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

1.1.3. Opatrenie: Vytváranie podmienok pre digitalizáciu spoločnosti a jej 

prístupu a následnému využívaniu dátových služieb kraja 

Popis:  

Využívanie dát nielen pre SMART sociálne veci (ale všetky oblasti, ktoré vplývajú na fungovanie 

regionálnej a miestnej samosprávy na území) je základným stavebným prvkom pre rozvoj systému. 

Potreba prepojenia jednotlivých služieb a ich využívanie sú nevyhnutné pre inteligentný manažment 

klienta. V tomto kontexte je žiadúce generovať relevantné informácie zo strany samospráv a nimi 

zriadených organizácií a vytvoriť priestor pre ich racionálne zdieľanie prostredníctvom servera alebo 

cloudového úložiska s prístupom nielen Úradu TTSK, ale aj miestnych samospráv a organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti (prípadne organizácie, ktoré získajú finančné prostriedky z regionálnej 

alebo miestnej samosprávy a budú tak musieť zdieľať dáta o ich využití). 
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Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Domácnosti 
s prístupom na 

internet 

% 83,1 2022 87 

ŠÚ SR, 

databáza 
Datacube 

ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Správa a vytvorenie jednotného  koncepčného prístupu v prípade zavádzania a rozširovania SMART 

riešení na území kraja. Digitálna platforma bude poskytovať  prehľadné dáta kraja, ktoré môžu slúžiť 

na rozhodnutie o zavedení SMART riešení v rámci čiastkového územia. Digitálna platforma bude 

súčasťou systému poradenstva pre rozvoj SMART TTSK v rámci územia, ako aj pre budovanie 

strategického partnerstva pre vznik inteligentného ekosystému. Podstatná bude efektívna práca 

s dátami, ich zber, triedenie, spájanie, extrakcia duplicitných dát ako aj následne využívanie pre 

rozhodovanie a riadenie SMART Regiónu. 

 

Ideálne by bolo, ak by systém pre manažment klienta v oblasti sociálnych služieb mohol byť 

prepojený so systémom informácií od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ambulantnou formou 

alebo v ústavných zariadeniach, aby mu v prípade potreby vedela byť sprostredkovaná/poskytnutá 

zdravotná starostlivosť individualizovaná podľa jeho aktuálnych potrieb (prioritne kooperácia 

s ADOS, mobilným hospicom, zdravot. stacionármi, zariadeniami pre dlhodobo chorých a pod.) napr. 

spolu so sociálnou službou, prípadne možno uvažovať o koordinácii týchto dvoch systémov 

prostredníctvom vytvorenia platformy pre poskytovanie integrovanej zdravotno-sociálnej 

starostlivosti na úrovni samosprávneho kraja. 

 

V oblasti kultúry je digitalizácia jej manažmentu do budúcna kľúčovým momentom pri modernom 

a efektívnom spravovaní sledovaného spotrebiteľského správania sa zákazníka. Digitálna stopa 

koncového klienta neindikuje len kategóriu ÁNO/NIE, t.j. či prišlo a kým prišlo a v akom rozsahu 

k vyžitiu kultúrnej ponuky, ale sleduje sa ňou aj komplexná potreba porozumenia spotrebiteľského 

správania sa. Príkladom pre klaster je zavedenie monitoringu oblasti individuálnej, či hromadnej 

prepravy na miesto realizácie podujatia, ktoré vie byť použité pre inteligentné riadenie dopravy 

pri manažmente kultúrnych, ale aj športových podujatí v kraji. Vychádzajúc z premisy, že 

digitalizácia má byť nástrojom pre efektivitu je kombinácia free wifi hotspotov a podpora 

bezkontaktných platieb za nákup kultúrneho produktu primárnym východiskom, nakoľko vie 

poskytnúť cenné informácie o sprievodnom spotrebiteľskom správaní, napríklad odpovedať na 
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otázku, či zákazník pred alebo po realizácii kultúrneho podujatia vykazoval spotrebu aj v HoReCa 

segmente, koľko času jej pred alebo po podujatí venoval a podobne. Rovnako je potrebné v oblasti 

kultúry hovoriť o rozvoji spotreby na mieste jej realizácie a napríklad pri použití verejných wifi 

spotov generovať ponuku na ďalšie podujatia v mieste realizácie napr. PUSH notifikáciami, či 

prihlásením sa do newslettra a podobne. 

 

Kraj v koordinácii s klastrovou organizáciou by sa mal zamerať na: 

• zavedenie jednoduchých CRM systémov pre systematické oslovovanie cieľovej skupiny; 

• nasadenie IKT technológií/digitalizácia/monitoring a využitie dát pre zlepšenie  

e-governance manažmentu; 

• nákup a využitie dát (napr. z free wifi hotspotov a zo zúčtovacích centier VISA/Mastercard 

a pod.). 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) – KOCR Trnavský kraj, OOCR na území TTSK, 

Štatistický úrad SR, TTSK (Odbor analýz a verejných politík Úradu TTSK), organizácie kraja 

v zriaďovateľskej pôsobnosti, lokálne samosprávy, podniky a organizácie na území TTSK   

Cieľové skupiny – manažéri riadiaci rozvoj kraja, inovatívne a inovačné prostredie, import a export, 

predikcie a stratégie 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

1.1.4. Opatrenie: Vytváranie podmienok pre zvyšovanie úrovne vzdelania 
v oblasti SMART agendy a s ňou súvisiacich možností pre kraj 

Popis:  

Vzdelávanie je celoživotný proces, každá nová sociálna realita si vyžaduje istú úroveň poznania 

založenú na vedeckom poznaní. Z tohto dôvodu je nevyhnutné pozornosť orientovať na sústavnú 

prípravu a vzdelávanie zamestnancov samosprávneho kraja a rovnako zamestnancov 

poskytovateľov sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti v oblastiach, ktoré bezprostredne 

s problematikou SMART agendy súvisia.  

 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 
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Vzdelávacie inštitúcie 
zapojené do vytvárania 

podmienok pre 

zvyšovanie úrovne 
vzdelávania 

počet 0 2022 20 TTSK ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Vzdelávanie všetkých úrovní zamestnancov samosprávneho kraja a rovnako zamestnancov 

poskytovateľov sociálnych služieb, vzdelávacích organizácií a ostatných organizácií na území 

samosprávneho kraja v oblastiach, ktoré s problematikou SMART agendy bezprostredne súvisia. 

Konfrontácia teoretických východísk koncepcie s realitou v praxi a následná evaluácia osobami 

zodpovednými za implementáciu SMART agendy v oblasti sociálnych služieb na úrovni TTSK bude 

mať za následok zvýšenie povedomia, zručností a aktivít v oblasti agendy inteligentného kraja 

a inteligentných miest. 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) – Štatistický úrad SR, Odbor analýz a verejných 

politík Úradu TTSK, Odbor ľudských zdrojov Úradu TTSK, organizácie kraja v zriaďovateľskej pôsobnosti, 

lokálne samosprávy, podniky a organizácie na území TTSK, poskytovatelia sociálnych služieb v rámci 

územia TTSK  

Cieľové skupiny – manažéri riadiaci rozvoj kraja, inovatívne a inovačné prostredie, import a export, 

predikcie a stratégie 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

1.1.5. Opatrenie: Zlepšenie využívania dát a analýz pri tvorbe, plánovaní  
           a analýze vývoja trendov prostredníctvom AI 

Popis:  

Tvorba, aktualizácia a využívanie dátovej štruktúry znižuje ekonomickú náročnosť rozhodovacieho 

procesu, ako aj jeho časovú náročnosť. Zároveň vhodne spracované modely a využívanie umelej 

inteligencie (AI) môže pomôcť s predikciou, a tým obmedziť vznik neželaných situácií. 

 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Open data Počet datasetov 0 2022 60 TTSK ročne 
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Aktivity v rámci opatrenia:  

Dáta využívané pre rozhodovanie a riadenie SMART TTSK budú nielen vo forme neverejných dát          

(v tomto prípade pre internú potrebu TTSK),  časť z nich bude čiastočne zverejnená (pre partnerov, 

pre potreby sieťovania, samosprávy, či organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK). Ostatné dáta 

budú (pri ktorých je to možné) zverejnené vo forme open data, pre občanov, ako aj pre iné skupiny 

(štát, podnikateľské subjekty, tretí sektor a iné). 

 

Výsledkom procesu je využívanie AI na tvorby modelov a predikovanie, ako aj spätné hodnotenie 

situácií a modelov. Existuje tu následne aj potreba využívania dát z cloudu. 

 

Rola umelej inteligencie v oblasti kultúry, zdravotníctva, sociálnej oblasti, vzdelávacej oblasti, ale aj 

v iných oblastiach kontinuálne sa s narastajúcou digitalizáciou prepája a rastie, nakoľko práve AI 

nesie potenciál pre časovo a finančne efektívne spracúvanie dát v reálnom čase, ktoré majú 

potenciál generovať informácie potrebné pre rýchle a presné manažérske rozhodovanie sa. 

Príkladom je realizácia masového podujatia, kde zbierané dáta AI vyhodnotí do maximálnej možnej 

miery a v čo najkratšom čase a cieľovému segmentu generuje okamžite ponuku na obdobné 

podujatie. Príkladom je generovanie komerčnej ponuky cez PUSH notifikáciu v mobilnom zariadení, 

ktorá vie byť konzumentovi kultúry doručená ešte počas podujatia a limitom na doručenie je 

spravidla len využitie verejnej wifi siete. Z dlhodobého hľadiska pri realizácii postupu vie AI 

vyhodnocovať efektivitu postupu a monitorovať retenciu klientely voči napr. miestu realizácie, či 

produktu kultúry. Z hľadiska open data filozofie je potenciál pre obchodné využitie voči 

podnikateľskému sektoru enormný. Dôsledný monitoring správania sa zákazníka nielen kultúry, jeho 

pripravenosti byť predmetom ponuky v reálnom čase, sledovanie jeho reakcie na real-time ponuku 

a následné vyhodnotenie jeho spotrebiteľského správania vie byť základom pre tvorbu napríklad 

nových HoReCa ponúk, či ponúk v cestovnom ruchu. Monitorovaný vzorec správania sa napr. 

návštevníka divadelného predstavenia, ktorý pozitívne reaguje na návštevu divadla hneď po 

odchode z divadla sa dá doplniť o adresnú ponuku gastrozážitkov v mieste realizácie, a tak pri ďalšej 

návšteve divadla budú zákazníci preferovať napr. divadelnú večeru. Tento model „balíkovania“ sa 

osvedčil napríklad pri muzikálovej scéne v Londýne, kde profit z kultúry nemá všeobecne len HoReCa 

sektor, ale aj konkrétne podnikateľské projekty, napr. s tematickými gastrozážitkami v proximite 

divadla. Postupy je však možné generovať aj v prípade predchádzania krízovým situáciám, alebo 

lepšiemu manažovaniu finančných prostriedkov, kedy práve informácie generované umelou 

inteligenciou môžu mať vysokú pridanú hodnotu v čase a priestore. 
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Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) – KOCR Trnavský kraj, OOCR na území TTSK  

Štatistický úrad SR, Odbor analýz a verejných politík Úradu TTSK, Odbor ľudských zdrojov Úradu TTSK, 

organizácie kraja v zriaďovateľskej pôsobnosti, lokálne samosprávy, podniky a organizácie na území 

TTSK   

Cieľové skupiny – manažéri riadiaci rozvoj kraja, inovatívne a inovačné prostredie, import a export, 

predikcie a stratégie 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

1.1.6. Opatrenie: Technická, behaviorálna a netechnologická štandardizácia 

s vypracovaním metodických dokumentov a postupov pre rozvoj 
inteligentného kraja 

Popis:  

Zavádzanie opatrení smerujúcich k implementácii vysokorýchlostného pripojenia a manažmentu dát 

pacienta vedie k využívaniu telematiky v medicíne. Východiskom k zníženiu záťaže počtu pacientov 

v čakárni (aj pre prípadné vírusové obdobia či pandemické situácie) je konzultácia s lekárom alebo 

odborným zamestnancom formou telematiky. Implementácia systémov softvérového a technického 

riešenia obojsmernej komunikácie v reálnom čase s ohľadom na bezpečnosť zúčastnených strán je 

prechod na telematiku.  

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Metodický materiál 
smerujúci 

k jednotnému 
postupu v rámci 

územia pri 

informačnom 
prepojení 

Počet  0 2022 1 TTSK Ročne 

Štandardizácia 
postupov, procesov 

a využívania/práce 
s IT systémami 

a dátami v rámci 
kraja 

Počet  0 2022 1 TTSK ročne 
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Aktivity v rámci opatrenia:  

Poskytovanie návodu pomocou dát i informácií, ako sú metodiky, ktoré reflektujú prax, ďalej potom 

relevantné príklady dobrej praxe filtrovanej podľa potreby (oblasť, finančná a časová náročnosť a 

pod.). 

Tvorba a aplikácia štandardizácie na regionálnej úrovni prostredníctvom vychádzania z požiadaviek 

kraja, ako aj potrieb vyplývajúcich z nariadení na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Tieto 

aktivity by rovnako boli v gescii Klastra s participáciou kraja ako partnera verejnej správy. 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) – Klaster, ak bude založený, Trnavský samosprávny 

kraj a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, lokálne samosprávy kraja, podnikateľské organizácie 

v kraji, výskumné organizácie v kraji (aj školy), organizácie tretieho sektora 

Cieľové skupiny – organizácie podľa inovačného trojuholníka s cieľom podieľať sa na rozvoji agendy 

inteligentného kraja a inteligentných samospráv, zvyšovaní inovačného potenciálu a implementácii 

inovácií s tvorbou vedomostnej základne pre zdieľanie best-practices 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

1.1.7. Opatrenie: Podpora vytvárania systému poradenstva pre organizácie a 
samosprávy v kraji, zriadenie a podpora vytvárania podmienok pre 
využitie Living hub miesta pre podporu vzniku a rozvoja startupov a 
inovatívnych riešení v kraji 

Popis:  

Pre potreby kontinuálneho a zároveň profesionálneho prístupu rozvoja inteligentného regiónu je 

potrebná spolupráca s odborníkmi na jednotlivé oblasti. Expertná platforma zabezpečí dohľad nad 

odbornosťou poradenstva a výkonu aktivít, manažérska platforma zabezpečí procesné funkcie 

a koordinačná platforma na úrovni volených zástupcov v rámci regionálnej a lokálnej samosprávy 

kraja bude zabezpečovať plynulý tok informácií, ako aj procesného riadenia governance modelu 

a participácie. Tým sa otvorí prostredie pre organizácie v kraji (podnikateľské ale aj nepodnikateľské, 

vzdelávacie a výskumné), ktoré budú participovať na agende inteligentného kraja tým, že budú 

vyvíjať, rozvíjať, definovať a stanovovať, produkovať technické a netechnické riešenia podnecujúce 

zvyšovanie inovatívneho prístupu k rozvoju kraja vznikom nových riešení a vznikom startupov 

s následným exportom týchto riešení do zahraničia. 
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Living hub je komunitou, kde spolupracujú odborníci a inovátori, aby implementovali a testovali 

riešenia inteligentného, inovačného alebo inovatívneho charakteru. Je motorom inovačnej siete 

Klastra, ktorý využíva otvorenú inováciu a agilný rozvoj. 

 

Living huby poskytujú služby, ako je testovanie pred investovaním, vývojom a rozvojom zručností, 

podporu pri hľadaní investície, vytváranie sietí a prístupy k inovačným ekosystémom.  

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota  

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Living Hub 

Počet 
priestorových 

území 
poskytujúce 

možnosti tzv. 
Living hub 

0 2021 1 TTSK Ročne 

Aktivity Living Hub-u 

Počet 
užívateľov 

tohto 

priestorového 
územia 

0 2021 100 TTSK Ročne 

Poradenské služby 
v rámci rozvoja 
inteligentných 
a inovačných 
procesov pre 

organizácie v rámci 
územia kraja 

Počet 
poradenských 

výkonov 

0 2021 1 TTSK Ročne 

Podpora vzniku start-

up-ov a ich koučing 

Počet 
vzniknutých 
startup-ov 

0 2021 100 TTSK Ročne 

Export inovatívnych, 
inovačných 
a inteligentných 
technických 
a netechnických 
riešení z kraja 

Účasť 
organizácií 
kraja na 

zahraničných 
prezentáciách 

0 2021 30 TTSK Ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Vytvorenie fyzickej infraštruktúry vhodnej na skúmanie efektívnosti nasadzovaných modelov 

riadenia. 

 

Vytvorenie predpokladov a podpora podmienok pre tvorbu dlhodobého konzultačného rámca v 

rámci jednotlivých oblastí expertov/poradenstva s možnosťou čerpania poradenských hodín podľa 

potreby. 
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Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) – Klaster, Trnavský samosprávny kraj a organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti, lokálne samosprávy kraja, inovačné a rozvojové organizácie etablované 

na území kraja, podnikateľské organizácie v kraji, výskumné organizácie v kraji (aj školy), organizácie 

tretieho sektora 

Cieľové skupiny – organizácie podľa inovačného trojuholníka s cieľom podieľať sa na rozvoji agendy 

inteligentného kraja a inteligentných samospráv, zvyšovaní inovačného potenciálu a implementácii 

inovácií s tvorbou vedomostnej základne pre zdieľanie best-practices 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

1.1.8. Opatrenie: Dlhodobo realizovateľná a efektívna propagácia a 
sieťovanie v rámci aktérov kraja v oblasti inteligentného rozvoja 

Popis:  

Moderné technológie, rovnako ako dáta, ktoré generujú, a s ktorými pracujú, sú závislé na prepojení 

dátovej štruktúry v rámci systému odosielateľ – prijímateľ, rovnako, ako aj dôležitosti pochopenia  

informácie. Podpora aktivít kraja smerujúcich k naplneniu cieľa stať sa inteligentným krajom je 

potrebná na kontinuálnej úrovni v čase. Ďalším predpokladom je manažment procesov smerujúcich 

k naplneniu potrebných aktivít potrebných k vytvoreniu inteligentného kraja. Potrebné je sieťovanie 

aktérov kraja tak, aby bola dosiahnutá synergia pochopení a naplnení cieľov, priorít a aktivít pre 

vytvorenie inteligentného kraja. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Informačné aktivity 
(podujatia, 

worshopy...)  

Počet 0 2022 350 TTSK ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Vytvorenie strategických dokumentov všetkých oblastí kraja (kde sme, kam chceme ísť, ako sa tam 

dostaneme, kto sú naše cieľové skupiny, ako nás vníma cieľová skupina, aká silná je naša 

značka/dopad na verejnú politiku a jej výkon). 
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Automatizovaný systém tvorby propagačno-komunikačných výstupov pre informovanie partnerov 

a stakeholderov, ako aj organizácie v území o plánovaných aktivitách a potrebe jednotnej 

koordinácie v konkrétnych oblastiach. 

 

Práca s cieľovou skupinou aktérov jednotlivých oblastí, na ktoré sa zameriava stratégia, ako aj 

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ktorých aktivity majú dopad na vytvorenie 

inteligentného kraja. 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) – Klaster, Trnavský samosprávny kraj a organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti, lokálne samosprávy kraja, inovačné a rozvojové organizácie etablované 

na území kraja,  podnikateľské organizácie v kraji, výskumné organizácie v kraji (aj školy), organizácie 

tretieho sektora 

Cieľové skupiny – organizácie podľa inovačného trojuholníka s cieľom podieľať sa na rozvoji agendy 

inteligentného kraja a inteligentných samospráv, zvyšovaní inovačného potenciálu a implementácii 

inovácií s tvorbou vedomostnej základne pre vytvorenie inteligentného kraja 

 

3.2 Obyvateľstvo a vzdelávanie 

Globálny cieľ  

2. Kontinuálne šírenie povedomia o možnostiach, atraktívnosti a 
úrovni SMART TTSK, ako aj vzdelávanie v tejto oblasti 

Kraj sa nestane inteligentný len na základe implementovania technológií alebo práce so 

stakeholdrami. Potrebné je, aby podnecoval organizácie a obyvateľstvo k aktivitám aj z ich strany.   

Strategická priorita  

 2.1. Edukácia pre obyvateľstvo v SMART TTSK 

Kontinuálne vzdelávanie obyvateľstva je jedným z predpokladov zvyšovania informovanosti, 

zručnosti a kompetencií pre využívaní technických a netechnických rozšírení inteligentných riešení 

v rámci inteligentného kraja. 

Východiskový stav a identifikácia synergií a komplementarít 

V súčasnosti existuje nenaplnená požiadavka zvýšenia a rozvoja inovácií v kraji. Predpoklady 

východísk pre naštartovanie kreatívneho, inovačného a inovatívneho priemyslu v kraji existujú, 
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neexistujú však podstatné štruktúry v rámci inovačného trojuholníka, zároveň je nízke povedomie 

o možnostiach a pomalé vzdelávanie obyvateľstva, podnikateľských organizácií a neziskového 

sektora o spôsoboch a možnostiach generovania inovácií, ich implementovanie a následný export. 

Z tohto dôvodu je potrebné pracovať so všetkými aktérmi inovačného trojuholníka v rámci kraja. 

Rozvíjať komunikáciu, zapájať a zvyšovať povedomie o možnostiach a výhodách systému 

smerujúcemu k inteligentnému kraju.  

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

2.1.1. Opatrenie: Zadefinovanie podporných schém pre vzdelávanie a podpora 

vytvárania podmienok pre zvyšovanie kvalifikácie v oblastiach 
smerovaných na implementáciu a rozvoj agendy inteligentného 
regiónu v rámci všetkých úrovní a oblastí 

Popis:  

V súčasnosti chýba manažérsky prístup, ako aj entita, ktorá by priebežne vzdelávala obyvateľstvo 

a pripravovala ho na nové technológie, či zmeny v spôsobe participácie na verejnom živote. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Zvyšovanie 
odbornosti 

a kompetencií 
zamestnancov 

verejnej správy 

Počet zamestnancov  

verejnej správy na 
školeniach 

smerujúcich 
k zvýšeniu zručností 

v inovatívnosti 

50 2021 200 TTSK ročne 

Účasť obyvateľov 
kraja na aktivitách 

inovačných 
organizácií 

zameraných na 
edukáciu v oblasti 

ingteligentného 
rozvoja 

Počet obyvateľov 
kraja účastných na 

edukatívnych 
aktivitách ako sú 

semináre, 
workshopy, 

hackathony, iné 
vzdelávacie aktivity 

v rámci problematiky 
SMART kraja TTSK 

0 2021 1000 TTSK ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Edukácia obyvateľstva a vytvorenie rôznych metód a systémov pre aktívne a pasívne vzdelávanie 

(školenia či aktivity), pre podporu úrovne povedomia a zvýšenia relevancie poznania kraja, 

sieťovanie, nové a zlepšené komunikačné zručnosti a metódy, ako aj jazykové vybavenie personálu 

(zamestnancov úradov a inštitúcií), či využitie viac-jazyčnosti sú spôsoby, ako sa priblížiť 

k obyvateľom a zvyšovať úroveň ich povedomia a vzdelania. 
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Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) – Klaster, Trnavský samosprávny kraj a organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti, miestne samosprávy kraja, podnikateľské organizácie v kraji, výskumné 

organizácie v kraji (aj školy), organizácie tretieho sektora 

Cieľové skupiny – najmä obyvateľstvo a následne organizácie podľa inovačného trojuholníka s cieľom 

podieľať sa na zvýšení zručností a vedomostí ohľadom agendy inteligentného kraja a inteligentných 

samospráv pri zvyšovaní inovačného potenciálu a implementácii inovácií 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

2.1.2. Opatrenie: Vytváranie podmienok pre rozvoj a vzdelávanie v oblasti 
využívania prvkov  e-governmentu 

Popis:  

E-government môže byť zameraná navonok (či už na občanov – G2C, firmy – G2B, alebo iné jednotky 

verejnej správy – G2G) alebo do vnútra organizácie. Služby pre občanov môžu zahŕňať napríklad 

vybavovanie rozličných potvrdení, podávanie daňových a iných priznaní prostredníctvom internetu 

a pod. Školenia ohľadne eGOV pre podanie, komunikáciu s úradom, vybavenie, certifikačná autorita 

(vydávanie MC a pod.) na úrade. Využívanie tohto modelu prináša značné ekonomické výhody, 

časové výhody a zároveň možnosť priestorového šírenia služby neviazaného na fyzické miesto. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov 
ukazovateľa 

Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Malé a stredné 
podniky 

početnosť 11 682 2021 11 850 

ŠÚSR, 
databáza 
Datacube 

ročne 

Index 

ekonomického 
zaťaženia  

Index ekonomického 
zaťaženia ako podiel 

osôb v 
predproduktívnom 

veku a 

poproduktívnom 
veku na 100 osôb v 
produktívnom veku 

47,99 2021 42 

ŠÚSR, 
databáza 
Datacube 

ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  
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Podpora vytvárania podmienok pre vzdelávanie obyvateľstva a podnikateľského sektora či 

neziskového sektora v oblasti využívanie e-governmentu, ako aj nastavenie benefitov (opak 

vymáhania cez sankcie). 

 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) – Klaster, Trnavský samosprávny kraj a organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti, lokálne samosprávy kraja, podnikateľské organizácie v kraji, výskumné 

organizácie v kraji (aj školy), organizácie tretieho sektora 

Cieľové skupiny – najmä obyvateľstvo a následne organizácie podľa inovačného trojuholníka s cieľom 

podieľať sa na zvýšení zručností a vedomostí ohľadom e-governmentu 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

2.1.3. Opatrenie: Edukácia v školských zariadeniach, ako aj  vytváranie 
podmienok pre edukáciu verejnosti o pozitívnych dopadoch a možnostiach 
agendy inteligentného regiónu pre jeho obyvateľov 

Popis:  

Školské zariadenia (či stredné školy, alebo vysoké školy) by mali nielen pripravovať svojich žiakov 

a študentov na agendu inteligentného regiónu, ale aj vytvárať priestor, kde inteligentný región môže 

priblížiť svoje aktivity a požiadavky na obyvateľstvo. Celoživotné vzdelávanie je proces, počas 

ktorého môže inteligentný kraj kontinuálne prenášať svoje požiadavky na zvyšovanie inovatívnosti 

na obyvateľstvo a to zmysluplnými aktivitami a procesmi. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Zamestnanci 

výskumu a vývoja v 
TTSK 

Počet  2 000 2021 2 060 

ŠÚSR, 
databáza 
Datacube 

ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Zadefinovanie podporných schém pre vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie v oblasti využívania a 

zavádzania SMART prvkov v jednotlivých oblastiach (CR, Kultúra, ...). 

Identifikácia nasledovných kategórií:  
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Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) – Klaster, Trnavský samosprávny kraj a organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti, lokálne samosprávy kraja, inovačné a rozvojové organizácie etablované 

na území kraja, podnikateľské organizácie v kraji, výskumné organizácie v kraji (aj školy), organizácie 

tretieho sektora 

Cieľové skupiny – najmä obyvateľstvo a následne organizácie podľa inovačného trojuholníka s cieľom 

podieľať sa na zvýšení zručností a vedomostí ohľadom pozitívneho dopadu agendy inteligentného 

regiónu 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

2.1.4. Opatrenie: Podpora vytvorenia podmienok pre samostatný marketingový 

projekt zameraný na komunikáciu príležitostí cestovného ruchu, zvýšenia 
zahraničných investícií a podpory exportu inteligentných riešení a možností 
na Slovensku a v zahraničí podporujúcich TTSK  

Popis:  

Východiskom zvyšovania inovačného potenciálu je aj rozvoj jednotlivých oblastí, ktoré môžu tento 

potenciál posilniť a podporiť, zároveň nepochádzajú priamo z územia TTSK. Potrebná je  prezentácia 

samotných postojov, vízií, riešení a aktuálnych procesov smerovaných propagáciou navonok. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Regionálny hrubý 
domáci produkt 

mil. EUR 10 456,207 2020 12 000 

ŠÚSR, 
databáza 
Datacube 

ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Vytváranie aktivít a účasť na podujatiach, ktoré prezentujú v zahraničí alebo zahraničnú 

problematiku inteligentného kraja voči cestovnému ruchu, investíciám a exportu. Prepojenie v rámci 

opatrenia s Opatrením - Vytvorenie funkčného governance modelu v téme BE a nadväzného 

strategického dokumentu. 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) – Klaster, Trnavský samosprávny kraj a organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti, lokálne samosprávy kraja, podnikateľské organizácie v kraji, výskumné 

organizácie v kraji (aj školy), organizácie tretieho sektora, KOCR, OOCR 
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Cieľové skupiny – zahraničie a potenciálne skupiny cestovateľov, investorov a záujemcov o exportnú 

politiku či produkty 

 

3.3 Zdravotníctvo 

 

Globálny cieľ  

3. Inteligentný manažment zdravia a zariadení poskytujúcich 
zdravotnú starostlivosť v kraji 

Strategická priorita  

3.1. Inteligentný manažment obyvateľov v súvislosti s moderným 
zdravotníctvom v kraji 

V oblasti inteligentného zdravotníctva samosprávny kraj rozvíja aktivity implementáciou 

technických a netechnických riešení, ktoré zvýšia úroveň zdravia obyvateľstva predikciou, 

starostlivosťou, zlepšením techník liečebných procesov, ako aj pre následnú starostlivosť. 

Vytvorením potrebnej infraštruktúry pre získavanie, zber a analýzu dát prostredníctvom umelej 

inteligencie a zlepšenia manažmentu pacienta, TTSK implementuje rozšírenia IoT (prípadne IoMT) 

a zavedie štandardy pre využívanie, prístup a ochranu užívateľov a dát. 

Východiskový stav a identifikácia synergií a komplementarít 

V prípade zapojenia účastníkov, priamych zainteresovaných strán zdravotného systému, je potrebné 

sa pozrieť na účastníka, ktorý pozostáva z pacientov, lekárov, nemocníc a výskumných organizácií. V 

rámci zdravotného systému, je potrebné sa pozrieť na 3 cykly, ktoré sa so zdravím obyvateľa spájajú 

– Prevencia – Zdravie – Starostlivosť. Jednotlivé prvky cyklu sa môžu vyskytovať v rôznych 

postupnostiach, časových obdobiach, ale aj dĺžkach výkonu samotného procesu. TTSK má 

nerovnomerné rozvrhnutie zdravotníckych zariadení, ako aj počet obyvateľstva v rámci spádových 

oblastí týchto zariadení. Starnutie lekárov, ktorí sú v dôchodkovom veku rovnako nepomáha rozvoju 

a zlepšovaniu služieb pre obyvateľstvo. Realizácia aktualizácie a implementácie nových technológií 

a procesov v zdravotníctve je pomalá, s čím je spojená aj dátová základňa, ktorá nevyužíva najnovšie 

možnosti internetovej komunikácie (aj z dôvodu, že vysokorýchlostné internetové pripojenie nie je 

dostupné pre jednotlivé oblasti územia TTSK).  

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

3.1.1. Opatrenie: Podpora vytvárania podmienok pre rozvoj       
           vysokorýchlostných pripojení v zariadeniach poskytujúcich zdravotnú      
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            starostlivosť 

Popis:  

Moderné technológie, rovnako ako dáta, ktoré generujú, a s ktorými pracujú, sú závislé na úrovni 

rýchlosti a prístupnosti internetového spojenia. Či už sa jedná o pokrytie sieťami 5G alebo optickými 

káblami, ich zavádzanie do prostredia zdravotníckych zariadení je nevyhnutnou podmienkou. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa Merná jednotka Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Novovybavené, 
zrekonštruované 
zariadenie 

zdravotnej 

starostlivosti 

Počet 0 2021 27 TTSK, mestá, 
obce, cirkvi, 

mimovládne 
organizácie 

ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Rozširovanie 5G sietí a pripojenia zdravotníckych zariadení do prostredia vysokorýchlostného 

internetu pre zabezpečenie komunikácie a zdieľania dát v reálnom čase s možnosťou presunu 

veľkého objemu dát. 

 

Prístupom zdravotníckych zariadení do prostredia vysokorýchlostného internetu budú lekári a 

ostatní zamestnanci podľa poverenia schopní rozširovať pole pôsobnosti medicínskych aktivít 

v digitálnom prostredí. V tomto prípade zo strany TTSK, ako aj ním zriadených organizácií ide najmä 

o sledovanie možností, komunikácia výhod pre vysokorýchlostné pripojenie a vytváranie podmienok 

pre podporu rozvoja takýchto sietí. 

 

Pre automatizované spracovanie dát, rovnako ako aj digitálny manažment obyvateľstva a ich zdravia 

je potrebné dátové napojenie a prepojenie pre správu a spracovávanie údajov. V rámci práce s 

dátami je dôležité zabezpečenie GDPR, ako aj úroveň ochrany proti kybernetickým útokom, či správa 

manažmentu prístupu, zdieľania a zverejňovania dát.  

 

Identifikácia typov dát a úrovní prístupu k dátam. Dáta o správe budov, informácie 

o zamestnancoch, definovanie ochorení voči typu a územnému hľadisku obyvateľstva, ako aj 

v postupnosti ďalšie typy dát, až po úplné prepojenie dát po zabezpečení štandardizácie, certifikácie 

a kybernetickej bezpečnosti. 
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Sledovanie aktuálnych postupov na národnej úrovni a tvorba podmienok zo strany TTSK pre ich 

zavádzanie a rozširovanie v rámci územia. Ďalej projektová činnosť zastrešujúca potreby smerované 

k podpore naplnenia tohto opatrenia, ale aj komunikácia so stakeholdrami pre implementáciu  systémov, 

procesov a technických či netechnických inteligentných rozšírení s cieľom mať moderný manažment 

zdravia v kraji. 

 

Podpora je tak zameraná aj na vytváranie podmienok pre implementáciu infraštruktúry pre možnosť 

využívania telemedicíny. Predpoklad rozvoja pokrytia vysokorýchlostným internetom, dátovým 

manažmentom a manažmentom pacienta a následne nastavením potrebnej infraštruktúry pre tento 

typ služby. Vytváranie podmienok pre vzdelávanie lekárov a ostatných pracovníkov, ako aj 

užívateľov služby telemedicíny, zabezpečenie potrebného technického a softvérového vybavenia 

pre fungovanie služby. 

 

Informovanie obyvateľstva o možnostiach, výhodách a spôsoboch využitia služby s cieľom znížiť 

náklady na pacienta, odbúrať preplnenie čakární a zabezpečiť bezkontaktný spôsob vyšetrenia 

v rámci možnosti (počas vírusových ochorení alebo pandémií, ale aj v ostatnom čase). 

 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) – Zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TTSK v spolupráci s Úradom TTSK a iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 

v spolupráci s Klastrom a TTSK 

Cieľové skupiny - Zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a iní poskytovatelia 

zdravotnej starostlivosti v spolupráci s Klastrom a TTSK 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

3.1.2. Opatrenie: Vytváranie podmienok pre zavedenie SMART prvkov a IoT 

prvkov pri manažmente klienta a chodu nemocnice či zariadenia 
poskytujúceho zdravotnú starostlivosť, ako aj podpora vytvárania 
podmienok pre implementáciu AI ako podporného prostriedku 
manažmentu klienta a výkonov spojených v rozhodovacom procese pri 

diagnostikovaní klienta 

Popis:  

Otvorené, prepojené digitálne platformy môžu dosiahnuť vizuálnu správu operácií a zdrojov 

v nemocniciach v reálnom čase, od pohybu pacientov a pracovnej záťaže lekárov až po obsadenie 
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lôžok a používanie zdravotníckych pomôcok. Toto môže umožniť manažmentu nemocníc plánovať a 

zlepšovať využívanie zdrojov a rozhodovať sa na základe úplných súborov údajov, čím sa podporí 

celkový výkon a výsledky zdravotnej starostlivosti.  

Popri cloudových technológiách a 5G sa AI stáva kľúčovou technológiou v technologicky poháňanom 

zdravotníckom výkone voči pacientovi, ale aj voči samotnej organizácii - manažmentu. AI môže 

napríklad kompenzovať nedostatok špecialistov, ako sú odborníci na ultrazvuk, ktorí dokážu 

interpretovať echokardiogramy na diagnostiku srdcových chorôb. Jeden odborník dokáže 

diagnostikovať len 40 prípadov za deň, čo pre pacientov znamená čakaciu dobu takmer jeden 

týždeň. Trénovaním algoritmov na malých vzorkách údajov pre 10 srdcových stavov existuje 

v súčasnosti napríklad riešenie B Ultrasound, ktoré dokáže urýchliť proces diagnostiky päť až 

desaťkrát. Lekársku umelú inteligenciu definujeme ako akúkoľvek medicínsku technológiu, ktorá 

dokáže zhromažďovať zdravotné údaje, analyzovať ich a robiť/informovať rozhodnutia na základe 

údajov. 

 

Inteligentný systém riadenia nemocnice je životne dôležitý z viacerých dôvodov, vrátane 

poskytovania lepšej klinickej starostlivosti každému pacientovi, zabezpečenia hladkého chodu 

celého zariadenia a uľahčenia lepšieho finančného riadenia všetkých oddelení a v konečnom 

dôsledku aj nemocnice. 

 

Pre inteligentný systém riadenia nemocníc je nevyhnutný manažérsko-administratívny softvér 

pre všetky formy zdravotníckych zariadení. Zefektívňuje každodenné operácie a zároveň poskytuje 

centralizovaný a bezpečný dátový systém v reálnom čase. Okrem toho tiež optimalizuje a digitalizuje 

všetky aktivity organizácie, čo pomáha zlepšiť starostlivosť o zákazníkov, znížiť prevádzkové náklady 

a zefektívniť vyhľadávanie zdravotných záznamov, platieb, pacientov a lekárov. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Úhrady zdravotných 
poisťovní za zdravotnú 

starostlivosť 

V tis. Eur 324452 2020 385000 

ŠÚSR, 
databáza 
Datacube 

ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Prostredie musí implementovať IoT zariadenia , aby bolo možné získavať dáta a tie spojiť s umelou 

inteligenciou. Zdravotníctvo musí po zmapovaní a navrhnutí potrebnej infraštruktúry 
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implementovať vhodné IoT zariadenia, prípadne vytvoriť zásobu produktov, ktoré následne bude 

prepožičiavať pacientom na sledovanie ich zdravotného stavu, získavanie dát a ich následnú analýzu. 

IoT zariadenia musia podliehať komplexnej vízii budúceho stavu inteligentného zdravotníctva, byť 

vhodné pre navrhnutú infraštruktúru, byť schopné na základe štandardizácie komunikovať navzájom 

a prepájať dáta. 

 

Správa nemocníc  je jedna z najdôležitejších sociálno-ekonomických praktík si vyžaduje disciplínu a 

efektívne riadenie. Existuje mnoho povinností a každodenných činností, ktoré treba riadiť, od správy 

zdravotných záznamov pacientov, plánov lekárov, zásob lekární, dostupnosti lôžok, pravidelnej 

údržby zariadení, účtovných záznamov, rokovaní s poisťovňami, správy zariadení a oveľa viac. 

 

IoMT prináša mnohé inovácie v oblasti zdravotníckych pomôcok. Nasledujú tri oblasti zariadení, kde 

IoMT pomáha zlepšovať výsledky pacientov v súčasnosti v najvyššej možnej miere a je dostupný ako 

pre zdravotnícke zariadenia, tak aj pre pacientov: inteligentné hodinky, kardiostimulátory a 

protetika. 

 

Tvorba SW infraštruktúry voči AI pre analýzu a definovanie procesov. Umelá inteligencia dokáže v 

oblasti zdravia pracovať s mnohými typmi údajov, ich kombináciou a znovupoužitím.  

 

AI možno nájsť v celom odvetví zdravotnej starostlivosti, je možné identifikuovať primárne tri 

oblasti, v ktorých vykazuje jedinečný prísľub v oblasti zdravotníckych zariadení: diagnostika, 

sledovanie patogénov a monitorovanie pacienta. 

 

Vytvorením podmienok pre vytvorenie infraštruktúry (dáta, zariadenia, procesy) pre implementáciu 

AI a využitie komerčne dostupných riešení (alebo prípadne využitie služieb škálovania počas 

pilotizácie) je proces smerujúci k úspore finančných prostriedkov, zlepšenia zdravotnej starostlivosti 

a zvýšenie úrovne zdravia obyvateľstva. 

 

Jednou z najväčších výziev pri začleňovaní AI do zdravotníckych zariadení je nábor ľudí, ktorí majú 

znalosti a schopnosti vytvárať systémy AI. Ďalšou výzvou súvisiacou so začlenením AI do 

zdravotníckych zariadení je regulácia. Na rozdiel od výzvy nájsť a zamestnať odborníkov na AI, čo 

môže byť pre niektoré spoločnosti jednoduchšie ako pre iné, je vytvorenie regulačného rámca pre 

zariadenia založené na AI prekážkou, ktorú musí celé odvetvie prekonať. 
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Pre naplnenie opatrenia TTSK vykonáva aktívne kroky smerované k strategickému smerovaniu 

svojho kraja, komunikácii so stakeholdrami a informovaniu obyvateľstva o výhodách 

implementovaných technických a procesných inteligentných riešení.  Vytvára podmienky pre rozvoj 

projektov, zapojenie aktérov a spoluprácu tzv. inovačného trojuholníka. 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) – Zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TTSK v spolupráci s Úradom TTSK, a ostatné zdravotnícke zariadenia poskytujúce 

zdravotnú starostlivosť v spolupráci s Klastrom a TTSK, KIRA 

Cieľové skupiny - Zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a ich zamestnanci, 

ostatné zariadenia poskytujúce zdravotnú starostlivosť, pacienti 

 

 

3.4 Sociálne veci 

 

Globálny cieľ  

4. Inteligentné spravovanie a rozvoj sociálnej oblasti TTSK 

   

Strategická priorita  

4.1. Moderné a inovatívne sociálne služby v TTSK 

V oblasti moderných a inovatívnych sociálnych služieb TTSK rozvíja aktivity implementáciou 

technických a netechnických riešení, ktoré zvýšia úroveň poskytovania sociálnych služieb obyvateľov 

samosprávneho kraja predikciou, starostlivosťou, zlepšením techník, poskytovaných procesov 

v systéme starostlivosti o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ako aj o ich  následnú 

koncepčnú a trvalo udržateľnú starostlivosť. Vytvorením potrebnej infraštruktúry pre získavanie, 

zber a analýzu dát prostredníctvom umelej inteligencie a zlepšenie manažmentu klienta a pacienta, 

TTSK implementuje rozšírenia IoT a zavedie štandardu pre využívanie, prístup a ochranu užívateľov 

a dát. 

 

Východiskový stav a identifikácia synergií a komplementarít 
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V prípade zapojenia účastníkov, resp. priamych zainteresovaných strán podieľajúcich sa na systéme 

poskytovania sociálnych služieb na území samosprávneho kraja je potrebné orientovať pozornosť 

na všetkých aktérov. Na tejto úrovni k nim možno zaradiť predovšetkým počet obyvateľov 

samosprávneho kraja z pozície prijímateľov sociálnych služieb, počet zariadení poskytujúcich 

sociálne služby, počet obyvateľov odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb zo strany 

samosprávneho kraja a obcí na území samosprávneho kraja. Vzhľadom na skutočnosť, že oblasť 

sociálnych služieb je v mnohých ohľadoch dynamicky vyvíjajúcim sa odvetvím, implementácia 

moderných manažérskych, technických a inovačných opatrení z pochopiteľných príčin do veľkej 

miery zaostávajú za aktuálnymi spoločenskými potrebami a požiadavkami. Jedným z mnohých 

negatív je skutočnosť, že ZSS sú rozmiestnené nerovnomerne naprieč územiu samosprávneho kraja 

a nedisponujú dostatočnou kapacitou vo vzťahu k potrebám jeho obyvateľov. Realizácia aktualizácie 

a implementácia nových technológií a procesov v sociálnych službách je pomalá. Dátová základňa 

nevyužíva najnovšie možnosti internetovej komunikácie (aj z dôvodu, že vysokorýchlostné 

internetové pripojenie nie je dostupné pre jednotlivé oblasti územia TTSK). 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

4.1.1. Opatrenie: Technická modernizácia poskytovateľov sociálnych služieb za    
pomoci rozvoja konceptu eHealth 

Popis: Moderné technológie, rovnako ako dáta, ktoré generujú, a s ktorými pracujú, sú závislé 

na úrovni rýchlosti a prístupnosti internetového spojenia. Či už ide o pokrytie sieťami 5G alebo 

optickými káblami, ich zavádzanie do prostredia poskytovateľov sociálnych služieb je nevyhnutnou 

podmienkou. 

 

Využívanie dát pre inteligentné SMART sociálne služby je základným stavebným prvkom pre rozvoj 

systému. Aby však mohli vznikať prepojenia služieb a využívanie týchto služieb pre inteligentný 

manažment klienta v oblasti poskytovania sociálnych služieb, dáta generované zdravotníckymi 

zariadeniami musia byť prepojené.  

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Modernizované 
zariadenia 

poskytovateľov 
sociálnych služieb 

v TTSK 

počet 0 2021 5 TTSK ročne 

Prijímatelia sociálnej 
služby  v TTSK 

Počet 7 578 2021 8 500 TTSK ročne 
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Aktivity v rámci opatrenia:  

TTSK pre naplnenie opatrenia bude vykonávať aktivity podporujúce podmienky pre nákup 

technického vybavenia, ako aj výpočtovej techniky po zmapovaní aktuálnej situácie požiadaviek 

kraja v oblasti sociálnych služieb a jednotlivých poskytovateľov sociálnych služieb. Podstatou je, aby 

boli vytvorené podmienky pre možnosť zdieľania informácií medzi poskytovateľmi sociálnych služieb 

navzájom a samosprávnym krajom. 

 

Vyššie uvedené aktivity v rámci opatrenia vytvoria technologický základ pre vytvorenie potrebnej 

infraštruktúry pre získanie, zber a analýzu dát prostredníctvom umelej inteligencie. V tomto 

kontexte zozbierané údaje a dáta majú ambíciu rozvíjať potenciál samosprávneho kraja v oblasti 

zdieľania sociálnych služieb v jeho vlastnej pôsobnosti. 

 

Rovnako TTSK má snahu opatrením prepojiť zdravotníctvo a sociálnu oblasť, ako aj zlepšiť 

manažment obyvateľstva voči týmto oblastiam. Mali by byť vytvorené podmienky pre 

bezproblémové zdieľanie relevantných dát poskytovateľov sociálnych služieb a ich využívanie 

pre potreby zriaďovateľa. 

 

Pre automatizované spracovanie dát, rovnako ako aj digitálny manažment obyvateľstva a ich 

sociálneho pohodlia je potrebné dátové napojenie a prepojenie pre správu a spracovávanie údajov. 

V rámci práce s dátami je dôležité zabezpečenie GDPR ako aj úroveň ochrany proti kybernetickým 

útokom, či správa manažmentu prístupu, zdieľania a zverejňovania dát. 

 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) –  Zariadenia poskytujúce sociálne služby  v TTSK 

v spolupráci s Úradom TTSK 

Cieľové skupiny – Poskytovatelia sociálnych služieb v TTSK.  

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

4.1.2. Opatrenie: Vytváranie podmienok pre zavádzanie inovatívnych metód 
v oblasti sociálnych služieb kraja pre riešenie začleňovania sociálne 
ohrozených skupín  

Popis:  
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Zavádzanie opatrení a inovatívnych metód v oblasti sociálnych služieb pre riešenie sociálne 

ohrozených skupín predstavuje výzvu, na ktorú momentálne samosprávny kraj nie je dostatočne 

pripravený. V dôsledku nedávnych udalostí na poli domácej, ale aj zahraničnej politiky, dopadu 

globalizácie na všetky vnútroštátne procesy, je nanajvýš nevyhnutné adekvátne reagovať. Moderné 

SMART sociálne služby predpokladajú, že včasnú a cielenú pomoc dostanú (prostredníctvom 

inovatívnych metód a nástrojov včasnej pomoci) obyvatelia samosprávneho kraja, ktorí ju najviac 

potrebujú. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Jedinci ohrození 
príjmovou chudobou 

v TTSK 

% 7  2021 6 
Štatistický 

úrad SR 
1x rok 

Príslušníci 
marginalizovanej 

rómskej komunity 

počet 21 500 2013 11000 

Atlas 

rómskych 
komunít 

10 rokov 

Miera dlhodobo 

evidovaných 
nezamestnaných viac 
než 12 mesiacov na 

území TTSK z 
celkového počtu UoZ 

% 30,67 2021 24 UPSVAR 1x rok 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Zavedenie projektu rannej starostlivosti podporujúci kognitívny, sociálny a psychomotorický vývin 

rómskych detí žijúcich v generačnej chudobe. Realizácia projektov inkluzívneho bývania v objektoch, 

ktoré sú vo vlastníctve samosprávy v snahe riešiť sťažený prístup nízkorozpočtových rodín k bývaniu. 

Realizácia štipendijných programov pre talentované deti z okruhu marginalizovaných komunít, 

vedúcich k lepšiemu vzdelaniu a plnohodnotnému začleneniu sa na trh práce. Rozšírenie nástroja 

známeho ako „participatívny rozpočet“ aj na oblasť sociálnych služieb kraja. 

 

Vyššie uvedené aktivity v rámci opatrenia sú nevyhnutné najmä v kontexte snahy samosprávneho 

kraja stabilizovať nepriaznivú životnú situáciu ohrozených skupín obyvateľstva, vytvoriť vhodné 

sociálne prostredie pre priaznivý sociálno – psychologický vývin najzraniteľnejších členov týchto 

skupín a zabezpečiť tak trvalo udržateľný rozvoj koncepcie ochrany marginalizovaných skupín 

žijúcich na území Trnavského samosprávneho kraja. 

Identifikácia nasledovných kategórií:  
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Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) –  Zariadenia poskytujúce sociálne služby  v TTSK 

v spolupráci s Úradom TTSK, neziskové organizácie 

Cieľové skupiny – Poskytovatelia sociálnych služieb v TTSK, marginalizované rómske komunity, 

sociálne znevýhodnení obyvatelia samosprávneho kraja 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

4.1.3. Opatrenie: Podpora vytvárania podmienok pre zvýšenie inovačného 
potenciálu prepájaním tretieho sektora s akademicko–výskumnou 
obcou a strednými školami  

Popis:  

Zvýšenie inovačného potenciálu v ktorejkoľvek oblasti je podstatným základom pre budúci rozvoj  

verejnej politiky (v našom prípade SMART agendy v oblasti sociálnych služieb). Inovačný potenciál 

v sebe skrýva okrem nepopierateľných výhod aj isté obmedzenia a riziká, ktoré je potrebné 

reflektovať a v stave pripravenosti riešiť nielen súčasné, ale aj budúce výzvy. Z tohto dôvodu sú 

dôležité živé partnerstvá medzi vzdelávacími inštitúciami, tretím sektorom a subjektmi 

zodpovednými za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti samosprávneho kraja. 

 

SMART agenda je konceptom, ktorý vychádza predovšetkým zo zahraničných skúseností, ktoré 

predstavujú cenný informačný potenciál, využiteľný v racionálnej miere aj v našich domácich 

podmienkach. Potenciál je možné využiť aj v prípade SMART agenty v sociálnej oblasti Trnavského 

samosprávneho kraja. 

 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Poskytovatelia 

sociálnych služieb 
v TTSK 

Počet 208 2021 TBD TTSK Ročne 

Počet stredných škôl 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TTSK 

počet 51 2021 50 TTSK ročne 

Počet organizácií 
tretieho sektora na 

území TTSK 

počet 6 885 2021 7 500 Finstat ročne 

 

Aktivity v rámci opatrenia:  
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Inovácie a usmernenia v oblasti  starostlivosti o deti a batoľatá, ochrany detí, komunitnej práce a 

dennej starostlivosti, poradenstva, pestúnstva a adopcie, bývania, pracovnej terapie, skúšobnej 

doby, probácie, psychológie, rezidenčnej starostlivosti, podpory samostatného života, terapie 

(napríklad umenie, hudba, dráma), mládeže a komunitnej práce, iné ďalšie. 

Podpora inovatívnych projektov vedúcich k zvýšeniu spolupráce medzi samosprávou, tretím 

sektorom a akademicko – výskumnou obcou. 

 

Vytváranie podmienok pre založenie inovačných organizácií spájajúcich vzdelávanie a praktickú 

stránku poskytovania sociálnych služieb. 

 

Vyššie uvedené aktivity v rámci opatrenia sú nevyhnutné najmä v kontexte snahy samosprávneho 

kraja vytvoriť prostredie pre vznik miestnych autorít venujúcich sa problematike poskytovania 

sociálnych služieb vo všetkých jej konzekvenciách, autorít, ktoré v plnej miere reflektujú aktuálne 

potreby obyvateľov samosprávneho kraja s dôrazom na ekonomickú, sociálnu a politickú situáciu 

a dokážu vhodne reagovať na sociálnu realitu s víziou jej budúceho rozvoja. V kontexte sa prepojenie 

samosprávneho kraja – vzdelávacích inštitúcií a tretieho sektora javí ako kľúčové.  

 

Jedným z možných riešení je podpora vytvárania spojovacích centier ľudí z rôznych prostredí, 

spolupracujúcich kvôli ich spoločnému záujmu o vytváranie transformačných prostredí, rozvíjanie 

spolupráce a stimulovanie inovácií s cieľom priniesť benefity pre ľudí napojených na sociálnu 

starostlivosť.  

Vyššie uvedené  aktivity v rámci opatrenia sú nevyhnutné, najmä v kontexte snahy samosprávneho 

kraja, vytvoriť prostredie a platformu pre vznik sociálneho laboratória združujúceho autority 

zainteresovaných strán s cieľom riešiť zložité sociálne problémy, vrátane vytvárania podmienok pre 

výskum a experimentovanie. Výsledkom takejto platformy môže byť aktívna sociálna politika vo 

vzťahu ku všetkým subjektom a objektom Trnavského samosprávneho kraja. Záverom prístupu 

môže  byť celkové skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb. 

 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) –  Zariadenia poskytujúce sociálne služby 

v spolupráci s Úradom TTSK, neziskové organizácie, vzdelávacie inštitúcie 

Cieľové skupiny – Poskytovatelia sociálnych služieb v TTSK, obyvatelia samosprávneho kraja, klaster, 

stredné školy a vysokoškolské ustanovizne pôsobiace na území samosprávneho kraja 
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3.5 Vzdelávanie 

Globálny cieľ  

5. SMART VZDELÁVANIE 

 Vzdelávanie je celoživotný proces, každá nová sociálna realita si vyžaduje istú úroveň poznania 

založenú na vedeckom poznaní. Z tohto dôvodu je nevyhnutné pozornosť orientovať na sústavnú 

prípravu a vzdelávanie zamestnancov samosprávneho kraja a rovnako zamestnancov 

poskytovateľov sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti v oblastiach, ktoré bezprostredne 

s problematikou SMART agendy súvisia.  
 
Strategická priorita  

5.1. Zavedenie a zdokonalenie systému zelených škôl na úrovni základných a 
stredných škôl v regióne TTSK 

Zavedenie a zdokonalenie systému zelených škôl na úrovni základných a stredných škôl v regióne 

TTSK. V environmentálnej oblasti predstavuje TTSK potenciál k rozvoju aktivít implementáciou 

technických a netechnických riešení, ktoré zvýšia povedomie o environmentálnych problémoch 

spoločnosti na úrovni jednotlivých školských zariadení v jeho pôsobnosti, ale tiež obyvateľov TTSK. 

Systém zelených škôl v súčasnosti podporujú školy v trnavskom regióne rôznymi aktivitami. 

Najčastejšími formami (okrem aktivít v oblasti recyklovania odpadov) budovania zelených škôl sú 

projekty zamerané na zatepľovanie budov, racionálne využívanie vody, budovanie zelených striech 

a rôznych typov zelených fasád. K ďalším opatreniam patrí vytváranie systému tienenia, inštalovanie 

fotovoltických a solárnych panelov. Dôležité je, aby sa prvky zelených opatrení rozšírili v plnej miere 

na subjekty v oblasti školstva. Vytvorenými prostriedkami sa efektívnejšie prezentuje študentom 

i širokej verejnosti praktický význam environmentálnej výchovy a environmentálneho správania sa. 

 

Východiskový stav a identifikácia synergií a komplementarít 

Subjekty v oblasti školstva majú vytvorené podmienky pre recykláciu odpadov a vytvárajú systém 

triedenia odpadov. V rámci rôznych výziev využívania eurofondov boli zateplené takmer všetky 

školské objekty. Environmentálne vzdelávanie na všetkých typoch škôl a školských zariadení má 

synergický efekt, jeho pozitívne účinky sa prejavujú aj v prostredí rodiny a známych. Pomáha  

vytvárať pozitívne trendy správania sa aj v ďalších etapách života. Pre efektívne zavádzanie princípov 

environmentálnej výchovy je mimoriadne dôležité pôsobenie viacerých subjektov, ktoré vytvárajú 

komplexnejší systém pozitívnych príkladov pre študentov. Na regionálnej úrovni ide popri 
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samotných školách aj o inštitúcie verejnej správy, mimovládne organizácie venujúce sa 

environmentálnej problematike, ako aj organizácie vykonávajúce svoju pracovnú činnosť 

v environmentálnej oblasti (zriadené orgánmi samosprávy, štátnej správy, ako aj súkromné firmy). 

Nositeľmi pozitívnych myšlienok a modelov vhodného správania v tejto oblasti sú pozitívne príklady 

aj z radov samotných občanov. 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

5.1.1. Opatrenie: Opatrenia na úrovni triedenia a recyklácie odpadu 

Popis: 

V rámci environmentálneho vzdelávania v školských zariadeniach je dôležité organizovanie akčných 

podujatí ako napríklad iniciatívy spojené s celosvetovými aktivitami v oblasti ochrany zeme, ktorými 

si študenti osvoja praktické zručnosti a v reálnom prostredí vidia pozitívne výsledky činnosti ich 

samotných. 

 

Okrem krátkodobých (akčných) aktivít je dôležité dbať na kontinuálne ciele v oblasti výchovy 

obyvateľov k udržateľnému environmentálnemu prostrediu. Okrem recyklácie a tlaku 

na minimalizáciu vzniku odpadu je  témou plytvanie potravinami na školách a vytváranie príležitostí 

pre jeho minimalizáciu. 

 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát 
Frekvencia 

sledovania 

Miera recyklácie 
komunálneho odpadu 

% 47,22 2021 52 

ŠÚSR, 
databáza 
Datacube 

Eurostat 

ročne 

Zapojenie školských 
zariadení do 

enviromentálnej 
projektovej činnosti 

(Deň Zeme, Deň vody, 
Recyklohry, zber 

papiera a pod.) 

% 36 2020 55 

TTSK, 

Ministerstvo 

školstva, 
vedy, 

výskumu 
a športu, 
Datacube 

ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Vzdelávanie o nástrojoch, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu životného prostredia je potrebné. 

Každoročne si pripomíname rôzne medzinárodné či svetové dni, medzi ktorými je aj viacero iniciatív 

súvisiacich s ochranou životného prostredia. V rámci krátkodobých cieľov je dôležité organizovať 



SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK 

198 

 

 

rôzne vzdelávacie kampane, ktoré nielen študentom, ale aj obyvateľom pripomenú aktivity, vďaka 

ktorým vieme chrániť planétu pred znečistením. 

 

Vzdelávacie kampane:  

• Deň bez zbytočného odpadu,  

• Deň bez plastov,  

• Bazár nepotrebných vecí. 

 

V rámci ochrany životného prostredia je nevyhnutné dbať na infraštruktúrnu a strategickú 

vybavenosť samospráv pre účely environmentálne akceptovaného spôsobu života. V prípade  

opatrení je dôležité, aby mohol mať každý občan dostupné informácie, ktoré môžu predstavovať 

riešenie ekologického znečistenia. 

 

Vytvorenie: 

• mapy zberných dvorov v konkrétnom meste,  

• mapy čiernych skládok na území obce/mesta,  

• mapovanie kritických miest v obci  z pohľadu vytvárania ekologických rizík,  

• vytvorenie vhodných nástrojov na praktickú realizáciu projektu, 

• vytvorenie kompostoviska v areáli školy,  

• používanie recyklovateľných obalov, napr. pri desiatach. 

 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) –  zamestnanci škôl, VÚC, obec/mesto, miestne 
organizácie                      

Cieľové skupiny – študenti, zamestnanci školy 

 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

5.1.3. Opatrenie: Zachytávanie dažďovej vody v areáli školy 

Popis:  

Problematika globálneho otepľovania so sebou prináša najmä otázku nedostatku dostatočného 

množstva vody, a to nielen ako nevyhnutného predpokladu pre existenciu života (pitná voda), ale aj 
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zdrojov pre jej druhotné použitie (závlahové systémy).  Vytvárať podmienky pre zadržiavanie vody 

rôznymi spôsob mi je veľmi dôležité. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Realizované 
vodozádržné 

opatrenia 

počet 0 2021 50 

mestá, 
obce, 

TTSK 

ročne 

 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Finančná a materiálna podpora pre ekologické aktivity vedúce k vytváraniu vhodných podmienok 

ako sú „zelené strechy“ a sudy na zachytávanie dažďovej vody. 

Identifikácia nasledovných kategórií: 

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) –  Inštitúcie: Školy, VÚC, obec/mesto                     

Cieľové skupiny – študenti, zamestnanci škôl 
Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

5.1.4. Opatrenie: Zníženie spotreby vody 

Popis:  

Pre účely zníženia spotreby vody je nevyhnutné kontinuálne realizovať opatrenia na každodennej 

báze, ako je kontrola a následná oprava porúch nefunkčných kohútikov, kontrola splachovacích 

systémov a podobne. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Spotreba pitnej vody domácnosti 15879 2020 16200 

ŠÚSR, 
databáza 
Datacube 

ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

V súčasnosti predstavuje voda veľmi významnú komoditu, ktorej začína byť vo svete nedostatok. 

Dôležité je dbať na to, aby sa zamedzilo jej plytvaniu. Medzi opatrenia, ktoré tomu môžu zabrániť je 

napríklad: oprava tečúcich kohútikov či efektívne splachovacie systémy na toaletách. V súvislosti 
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s ochranou vody je tiež dôležité dbať na používanie ekologických čistiacich prostriedkov za účelom 

ochrany pred znečistením odpadových vôd. Odporúčame aj nasledovné aktivity: 

• oprava tečúcich kohútikov,  

• efektívne splachovacie systémy na toaletách,  

• používanie ekologických čistiacich prostriedkov ako ochrana pred znečistením odpadových 

vôd. 

 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) –  Inštitúcie: Škola, VÚC, obec/mesto.                     

Cieľové skupiny – študenti, zamestnanci škôl 
Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

5.1.5. Opatrenie: Environmentálne vzdelávanie 

Popis:  

V rámci environmentálneho vzdelávania je dôležité neustále skvalitňovať edukačnú činnosť a hľadať 

moderné prístupy k jej uplatňovaniu a tým napomôcť obyvateľom a mladým ľuďom pochopiť 

elementárne vzťahy medzi človekom a prírodou a najmä skutočnosť, že environmentálna 

problematika je zásadnou témou pre kvalitný spôsob udržateľného života na našej planéte. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Inštitúcie zapojené do 
environmentálneho 

vzdelávania 

počet 0 2021 25 IS EŠIF ročne 

Index environmentálnej 
výkonnosti % 68,3 2020 70 Enviroportal ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Rôznymi aktivitami je možné vytvoriť udržateľné environmentálne prostredie pre budúce generácie. 

Dopomôcť môžu rôzne vzdelávacie aktivity či samotné integrovanie environmentálnej výchovy do 

procesov praktickej výučby na rôznych typoch školských zariadení. 

 

Vzdelávacie aktivity: 

• edukačná činnosť zameraná na aktivity zabránenia kontaminácie podzemných i odpadových 

vôd; 
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• vysvetlenie významu recyklácie (od šetrenia primárnej suroviny až po úsporu palív potrebnú 

na prepravu surovín i hotových tovarov); 

• možnosti spracovania jednotlivých druhov odpadov; 

• edukačná činnosť pri procesoch čistenia odpadových vôd; 

• obmedzenie používania plastov; 

• zálohový systém na plastové fľaše; 

• efektívne využitie obnoviteľných zdrojov energie, a pod. 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) –  Inštitúcie: Školy, VÚC, obec/mesto , zariadenia 

sociálnych služieb, iné záujmové združenia                   

Cieľové skupiny – obyvatelia kraja, žiaci 
Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

5.1.6. Opatrenie: Ekologickosť (zelenosť) areálu školy a jeho okolia 

Popis:  

Vzdelávacie inštitúcie majú vytvárať podmienky pre pozitívne environmentálne správanie v rámci 

svojej činnosti, ktoré zohľadňuje aj ďalšie aspekty dôležité pre kvalitný rámec činnosti. 

Predovšetkým však existencia efektívne fungujúceho areálu školy, ktorý spĺňa všetky náležitosti 

deklarované v zásadách správne fungujúcej zelenej školy, je najlepším nástrojom pre pozitívnu 

motiváciu študentov. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Miera recyklácie 
bioodpadu (pomer 

kompostovaného 
metanizovaného KO k 

celkovej populácii 

% 49 2021 57 

ŠÚSR, 
databáza 
Datacube 

Eurostat 

Ročne 

Školy s využitím tzv. 
dažďovej záhrady 

% 0 2021 30 TTSK Ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Za účelom ekologicky udržateľnej formy dopravy detí do škôl je potrebne vytvárať podmienky pre  

koncepčný pristup k  linkovaniu jednotlivých spojov verejnej dopravy. V rámci Úradu TTSK je to Plán 

dopravnej oblsužnosti. V súčasnosti sú často využívané aj alternatívne formy dopravy (bicykle, 
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kolobežky a pod.). Pre tieto dopravné prostriedky je vhodné mať vybudovanú infraštruktúru 

a parkovacie plochy s príslušenstvom na ich prípadné dobitie a pod. V týchto priestoroch je 

nevyhnutné dbať na bezpečnosť, preto je dôležité mať v blízkosti školy zriadené zóny pre bezpečné 

státie, za účelom rýchleho výstupu alebo nástupu detí z dopravných prostriedkov. 

 

Aktivity: 

• ekologická forma dopravy detí do školy,  

• podmienky pre používanie bicyklov (kryté stojany),  

• ekologická doprava na školských akciách (výlety),   

• výsadba porastov pri cestách do školy, resp. v areáli školy (zníženie prašnosti). 

 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) –  Inštitúcie: Škola, VÚC, obec/mesto. 

Cieľové skupiny – študenti, zamestnanci škôl 



SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK 

203 

 

 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

5.1.7. Opatrenie: Využitie zelených plôch v procese výučby na stredných 
a vysokých školách 

Popis:  

Zelené plochy je potrebné budovať, aby študenti pochopili vzájomnú prepojenosť a význam 

budovania všetkých prvkov environmentálneho vzdelávania. Činnosti je dobré realizovať vo vhodne 

vytvorených priestoroch a podmienkach. 

 

Vzdelávanie spoločnosti nemožno vnímať len na úrovni príslušných zriaďovateľov (obcí, miest, 

samosprávnych krajov,...), je dôležité previazať spoluprácu s inštitúciami od predprimárneho 

vzdelávania cez primárne, sekundárne, odborné až po vysoké (materská škola ↔ základná škola ↔ 

stredná škola, stredná škola ↔ vysoká škola). Keďže environmentálne vzdelávanie nie je zamerané 

výhradne pre určitú skupinu obyvateľov, ale je určené pre celú spoločnosť, vzdelávacie aktivity 

v tejto oblasti by mali byť súčasťou procesov výučby aj na úrovni vysokých škôl. 

 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Školské zariadenia 
na územní TTSK 

zapojené 
v projekte 

s názvom „Zelená 
škola“ 

počet 32 2021 50 

Ministerstvo 

školstva, vedy, 
výskumu a športu, 

www.zelenaskola.sk 

Ročne 

Revitalizácia 
súčasných 

zelených plôch 
v areáloch škôl 

v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TTSK 

počet 0 2021 10 TTSK Ročne 

Enviromentálna 
výchova ako 

súčasť 
vzdelávacieho 

procesu 

študijných 
programov 

vzdelávacích 
inštitúcií 

počet 0 2021 25 IS EŠIF, Envirofond Ročne  

 

Aktivity v rámci opatrenia:  
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Premietnutie teoretických poznatkov environmentálnej výchovy do praktického života je 

jednoduchšie, ak študenti budú realizovať čo najviac praktickej práce, kedy sa napríklad samotná 

výučba presunie do vonkajšieho areálu školy či na zelené plochy v rámci mesta/obce. Okrem toho je 

dôležité dbať na rozširovanie zelených plôch, vytváranie prirodzených záhrad či ochranu stromov 

v meste/obci. 

 

Vytvorenie komunitných záhrad v areáloch škôl slúžiacich na výučbu a zároveň mimo vyučovacích 

hodín ako komunitná záhrada pre rodičov žiakov navštevujúcich danú školu. Dôsledok – upravené a 

zelenšie  areáli, produkcia ovocia a zeleniny. 

 

Koordinácia jednotlivých environmentálnych aktivít by mala fungovať na princípe integrácie 

školských zariadení na danom území. Za týmto účelom by mohli vysoké školy, ktoré zväčša disponujú 

modernejším a kvalitnejším vybavením, organizovať spoločné vzdelávacie aktivity, ktoré by 

dopomohli k ekologicky udržateľnejšiemu spôsobu života. Rovnaká previazanosť či spolupráca by 

mohla fungovať aj v prípade krátkodobých aktivít, akými sú: Deň Zeme, Svetový deň vody, Deň bez 

áut, a pod. 

 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) –  Inštitúcie: Školy, VÚC, obec/mesto 

Cieľové skupiny – študenti, zamestnanci škôl 
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Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

5.1.8. Opatrenie: Celoživotné environmentálne vzdelávanie (spolupráca 
s vysokými školami) 

Popis:  

Vysoké školy disponujú modernými priestormi s kvalitným materiálno-technickým vybavením 

pre rôzne vzdelávacie aktivity. V spolupráci s vysokými školami je možné realizovať špecializované 

vzdelávacie aktivity v environmentálnej oblasti pre seniorov a širokú verejnosť za účelom udržania 

ich mentálnej úrovne, nadväzovanie sociálnych kontaktov, či priblíženie komunikácie 

prostredníctvom moderných komunikačných kanálov. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Detská univerzita počet 35 2019 60 FSV UCM ročne 

Akadémia 

strieborného veku 
počet 45 2019 75 FSV UCM ročne 

Univerzita tretieho 

veku 
počet 50 2019 70 FSV UCM ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Keďže téma životného prostredia bude vždy aktuálna,  je nevyhnutné o týchto procesoch vzdelávať 

všetky vrstvy obyvateľstva. Inštitúcie poskytujúce formu celoživotného vzdelávania majú tieto 

aktivity priblížiť nielen študentom materských, základných, stredných a vysokých škôl, ale taktiež 

seniorom, ktorí sú dôležitou súčasťou spoločnosti. K vzdelávacím aktivitám v oblasti 

environmentálnej výchovy možno zaradiť aj procesy efektívneho využitia obnoviteľných zdrojov 

energie či edukáciu v oblasti recyklácie materiálov a iné. 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) –  Inštitúcie: Školy, VÚC, obec/mesto, vysoká škola. 

Cieľové skupiny – študenti, zamestnanci škôl, seniori, verejnosť. 
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Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

5.1.9. Opatrenie: Aplikácie v procese výučby 

Popis:  

Inštitúcie poskytujúce vzdelávanie by mali v 21. storočí disponovať modernou infraštruktúrou 

a informačno-komunikačným vybavením. Prostredníctvom elektronických služieb je v súčasnosti 

možné zabezpečiť výučbu na rôznych typoch škôl, čím sa uľahčí a zefektívni vnútorná a vonkajšia 

komunikácia. Opatreniami sa nielen skvalitní komunikácia a spolupráca medzi prijímateľom 

a odosielateľom služieb, ale taktiež sa podporí optimalizácia a rozvoj elektronizácie školstva.  

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Digitalizácia 
učebných materiálov 

a knižných zdrojov 

% 0 2021 27 TTSK ročne 

Vývoj podielu 
výdavkov na 

aplikovaný výskum a 
vývoj na celkových 

výdavkoch na 
výskum a vývoj v 

TTSK 

% 26 2021 27 

ŠÚSR, 
databáza 
Datacube 

ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Zvýšením úrovne digitalizácie školských zariadení sa podporí všestranný rozvoj študentov 

a pedagógov, ale taktiež aj ich kritické myslenie, či práca s informáciami. Prostredníctvom rôznych 

vzdelávacích aktivít je možné zatraktívniť používanie moderných komunikačných technológií, ktoré 

dokážu uľahčiť život celej spoločnosti. 

 

Vzdelávacie aktivity: 

• vzdelávanie prostredníctvom digitálneho edukačného obsahu pre všetky typy škôl, 

• rozvoj digitálnych zručností u žiakov, študentov, pedagógov, odborných zamestnancov, 

výskumných pracovníkov a seniorov (v rámci celoživotného vzdelávania), 

• overovanie nadobudnutých vedomostí prostredníctvom IKT, 

• kreatívne prevedenie učiva, 
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• zníženie environmentálnej záťaže, ktoré sa zabezpečí online výučbou bez použitia tlačených 

učebníc. 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) –  Inštitúcie: Školy, VÚC, obec/mesto, vysoká škola.                    

Cieľové skupiny – študenti, zamestnanci škôl, seniori 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

5.1.10. Opatrenie: Podpora praktických vedomostí a zručností (finančná 
gramotnosť, kritické a podnikateľské myslenie) 

Popis:  

Vzdelávacie inštitúcie by mali dbať na to, aby metódy výučby prispôsobovali potrebám 

osobnostného rozvoja detí, žiakov a študentov, ktoré ich naučia pracovať s informáciami. Medzi 

osobnostné potreby každého jedinca patrí náuka o financiách a efektívne riadenie vlastných 

finančných zdrojov. Okrem toho je u detí dôležité rozvíjať kritické a podnikateľské myslenie, ktoré 

dokážu využiť v rôznych sférach života. Takéto aktivity dopomôžu nájsť u detí oblasť, ktorá ich 

zaujme a v budúcnosti by sa jej mohli venovať. Väčším zapojením takýchto prvkov výučby sa docieli, 

aby z detí vyrastali uvedomelí ekonomicky, hospodársky, spoločensky a kriticky mysliaci občania. 

 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

SOŠ zapojené do 

duálneho vzdelávania 
počet 25 2021 27 TTSK ročne 

 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Vzdelávacie procesy v rámci moderne fungujúceho školského zariadenia by mali byť prispôsobované 

potrebám spoločnosti, trhu, ale predovšetkým individuálnym potrebám každého jedinca. Na to, aby 

mohla škola rozvíjať finančnú gramotnosť, kritické a podnikateľské myslenie je dôležité využívať 

vhodné vzdelávacie metódy a podnecujúce prostredie. 

 

Aktivity/vybavenie: 

• knižný fond povinnej literatúry, 

• moderná knižnica, 
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• čitáreň pre deti a obyvateľov obce/mesta, 

• organizácia diskusií, besied, debát, ktoré podporujú povedomie o finančnej gramotnosti, 

kritickom a podnikateľskom myslení. 

 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) –  Inštitúcie: Školy, VÚC, obec/mesto, vysoká škola.               

Cieľové skupiny – študenti, zamestnanci škôl, seniori 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

5.1.11. Opatrenie: Podpora zdravého životného štýlu 
 

Popis:  

Elementárnym základom moderne fungujúcej vzdelávacej inštitúcie je zdravý personál (deti, žiaci, 

študenti, zamestnanci). Školy by mali poskytovať komplexný program zdravého školského 

stravovania, ktorého súčasťou je kvalitná stravovacia infraštruktúra, kvalitné suroviny, produkty 

lokálnych podnikateľov. Vzdelávanie by sa malo zamerať na stravovacie návyky, lokálne zvyky, a tiež 

o negatívne dôsledky plytvania jedlom na životné prostredie. 

 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

 (rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Nové multifunkčné 

športové haly, 

športové areály, 

štadióny, plavárne 

regionálneho 

významu 

Počet 0 2021 2 

TTSK, 

mestá 

a obce 

ročne 

 

 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Zdravý životný štýl by mal byť základným predpokladom snaženia sa každého jedinca v spoločnosti. 

Vzdelávacie inštitúcie by mali dbať na to, aby deti, žiaci, študenti, ale aj zamestnanci žili zdravo 

a ekologicky. 



SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK 

209 

 

 

 

Aktivity/vybavenie: 

• vytvorenie komplexného stravovacieho programu (vyváženého pre deti a dospelých); 

• kvalitná stravovacia infraštruktúra; 

• zdravý jedálny lístok; 

• kvalitné suroviny; 

• integrácia lokálnych producentov; 

• harmonizácia energetického príjmu a výdaju; 

• zamedzenie plytvaniu jedlom; 

• vzdelávacie aktivity upozorňujúce na znečistenie životného prostredia v dôsledku plytvania 

jedlom. 

 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) –  Inštitúcie: Školy, VÚC, obec/mesto, vysoké školy        

Cieľové skupiny – študenti, zamestnanci škôl, obyvatelia 

 

3.6 Integrovaná doprava ako doplnenie k Plánu udržateľnej mobility TTSK 

 

Globálny cieľ 

6. SMART integrovaná doprava ako doplnenie k Plánu udržateľnej 
mobility 

Primárnym cieľom je ekologizácia, modernizácia a celková bezpečnosť dopravného systému a jeho 

užívateľov. 

Strategická priorita  

6.1. Bezpečná, ekologická a dostupná inteligentná doprava 

Koncepcia SMART mobility je postavená na efektívnom využívaní digitálnych technológií s cieľom 

optimalizovať dopravný systém v rámci vymedzenej samosprávnej jednotky. Vo svojej podstate 

predstavuje súbor nástrojov vstupujúcich do tvorby inteligentnej samosprávy. Na základe ich 

vhodnej kombinácie je možné zabezpečiť rozvoj dopravy v dlhodobejšom časovom horizonte 

a posilniť enviromentálnu, hospodársku a sociálnu hodnotu samosprávy. Zároveň naplnením 

koncepcie SMART mobility dosiahneme očakávané výstupy v podobe zlepšenia životného prostredia 

a zvýšenia kvality života obyvateľstva. Stratégia ekologicky udržateľných dopravných prostriedkov 
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predstavuje v našom nazeraní kľúčový pilier týchto snáh. Vychádza sa zo základných cieľov a politík 

Európskej komisie, ktorá v roku 2020 oficiálne predstavila víziu udržateľnej dopravy v zmysle 

znižovania emisií a aplikáciu inovatívnych dopravných prostriedkov. V komplexnosti tak primárnym 

cieľom je ekologizácia dopravného systému. Inteligentná doprava je: 

• bezpečnejšia -  menej áut na cestách znamená menej dopravných nehôd a zodpovedajúce 

zníženie zranení a úmrtí; 

• udržateľnejšia - znížené emisie uhlíka z dopravy pomáhajú podporovať boj proti klimatickým 

zmenám a pomáhajú vytvárať čistejšie destinácie, ktoré umožňujú populačný a ekonomický 

rast; 

• flexibilnejší - keď majú ľudia na výber z rôznych druhov dopravy a je medzi nimi lepšia 

integrácia, časy cesty sú obmedzené na minimum a ľudia ich s väčšou pravdepodobnosťou 

využijú; 

• spoľahlivejšia - veľa rôznych spôsobov dopravy znamená, že ľudia majú alternatívy v prípade 

akýchkoľvek problémov s jedným z nich. Počas jazdy sú ľudia rýchlo zdržaní a vyrušení 

v prípade zápchy alebo poruchy. 
 

Východiskový stav a identifikácia synergií a komplementarít 

Primárne je potrebné vychádzať zo stratégie Európskej komisie týkajúcej sa udržateľnej dopravy 

s cieľom ekologizácie dopravného systému a znižovania emisií. Podľa štatistických dát aktuálne 

predstavuje mestská mobilita viac ako 40 % všetkých emisií oxidu uhličitého (CO2) z cestnej dopravy. 

V týchto súvislostiach väčšina európskych miest nespĺňa normy kvality ovzdušia, pričom práve 

zmienený jav je jedným z najväčších rizík pre verejné zdravie v priestore Európskej únie. V ostatnej 

dekáde je možno identifikovať aplikovanie viacero nástrojov zo strany samospráv, ktorými sa snažia 

negovať znižovanie kvality životného prostredia. Jedným z nich je zavádzanie nízkoemisných, resp. 

bezemisných zón znamenajúc zákaz vstupu časti automobilov. V strednodobom časovom horizonte 

očakávame aplikovanie tejto koncepcie aj v podmienkach samospráv Slovenska. Na základe toho za 

primárnu výzvu je považované zavedenie princípov inteligentnej mobility v rámci samosprávnych 

jednotiek s cieľom zabezpečiť celkovú udržateľnosť v oblasti dopravy v meniacich sa podmienkach.  

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

6.1.1. Opatrenie: Podpora podmienok pre implementáciu inteligentných 
systémov riadenia a monitoringu dopravy aj s ohľadom na budovanie modro-

zelenej infraštruktúry kraja 

Popis:  
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Využitie nových technológií v existujúcich dopravných systémoch a vývoj inteligentných riešení 

mobility poskytujú zber, monitorovanie a správu údajov v reálnom čase. Výsledkom údajov 

zozbieraných od rôznych prepojených subjektov sú efektívne a inteligentné informačné systémy 

zamerané na rozvoj mobility, jej bezpečnosť, efektívnosť a udržateľnosť. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Zastávky VOD 
vybavené 

inteligentným 
informačným systém 

v rámci podpory 
vzniku a rozvoja 

informačných 
nástrojov 

zameraných na 
verejnú dopravu 

počet 0 2021 7 

Výročné 
správy 

dopravcov a 

organizátora 
IDS,  PUM 

TTSK 

Ročne 

Nehody na cestnej 

sieti na území TTSK 
Počet 1 165 2020 1 050 

ŠÚSR, 
Datacube,  

Štatistika PZ 
SR, 

ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Zameranie vytvárania podmienok zo strany TTSK by malo byť v rámci oblastí, ktorými by sa pri 

inteligentnej doprave s ohľadom na monitoring a zelenú infraštruktúru mal kraj zameriavať: 

• prediktívna údržba – koncepty strojového učenia a umelej inteligencie možno využiť na 

predikčnú údržbu rôznych procesov vopred. To je zabezpečené neustálym zberom 

a monitorovaním údajov; 

• inteligentné riadenie parkovania – údaje zozbierané zo senzorov a iných pripojených 

zariadení v reálnom čase možno analyzovať, aby poskytli užitočné informácie o dostupnosti 

parkovacích miest na rôznych miestach; 

• inteligentné riadenie premávky – použitie efektívnej analýzy údajov môže pomôcť pri 

monitorovaní a riadení premávky v reálnom čase, aby sa predišlo akýmkoľvek zápcham 

a zhusteným premávkam. Ďalej je možné pripojeným vozidlám posielať upozornenia 

v reálnom čase o stave parkovania, trás atď.; 

• automatizovaný výber mýta – inteligentné riešenia mobility umožňuje bezproblémový 

pohyb na mýtnych miestach tým, že umožňujú automatické platby – tu je však otázne, aký 

systém bude mať implementovaný štát a typ prípadnej spolupráce; 
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Ďalej ide o vytváranie podmienok na monitoring zelených oblastí kraja, suché miesta (netienené), 

ako aj nákup SW pre digitalizované mapové hodnotenie. 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) – Regionálna samospráva, lokálne samosprávy 

v území TTSK, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK (najmä so zameraním na dopravu), 

organizácie so službami a technickými prostriedkami v oblasti dopravy. 

Cieľové skupiny – dopravné oddelenie, organizácie zriadené pre manažment dopravy v regionálnej 

samospráve, ako aj v lokálnej samospráve, IT oddelenia, manažment dát a procesov 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

6.1.2. Opatrenie: Podpora vytvárania podmienok pre budovanie informačných 
služieb pre správcu dopravných sietí a ich užívateľov, ako aj odstránenie 
nadbytočnej administratívnej záťaže 

Popis:  

Systémy a služby inteligentnej mobility je potrebné hodnotiť z hľadiska ich prínosu k celkovej 

udržateľnosti energetického a dopravného systému, a nie len z hľadiska ich sektorového a často 

prírastkového vplyvu na existujúce spôsoby dopravy. Inteligentné dopravné systémy (ITS) má 

potenciál prežiť niektoré z najťažších problémov, ktoré dnes ovplyvňujú cestnú dopravu. 

Vo všeobecnosti majú aplikácie ITS schopnosť: 

• zlepšiť plynulosť dopravy znížením zápch; 

• rýchlo odhaliť incidenty a primerane na ne reagovať; 

• zlepšiť kvalitu ovzdušia znížením úrovne znečistenia na miestnej úrovni a minimalizovaním 

zdržania pri cestovaní; 

• zlepšiť bezpečnosť poskytovaním predbežného varovania pred možnými havarijnými 

situáciami; 

• minimalizovať vplyvy environmentálnych, diaľničných a ľudských faktorov, ktoré prispievajú 

k nehodám. 

 

Analýzy v európskych mestách podľa Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solution 

ukázali, že nárast veľkosti vozového parku verejnej dopravy spôsobuje celkové zvýšenie podielu 

jednotlivých druhov dopravy na flexibilnej verejnej doprave. Vplyv na čakacie doby cestujúcich 

v dôsledku zväčšovania veľkosti vozového parku je výraznejší, keď sa ponúka individuálna služba „od 

dverí k dverám“ podobná taxislužbe. Zmeny pomerov relatívnych nákladov ukázali stály pokles 
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podielu jednotlivých druhov dopravy v prípade flexibilnej verejnej dopravy s rastúcimi nákladmi. 

Výsledky tiež ukázali, že pri vyšších pomeroch relatívnych nákladov sa flexibilná verejná doprava, 

ktorá funguje bez zdieľania, stáva menej atraktívna ako tá so zdieľaním. Ako zlepšíme úroveň služieb 

a výkon služieb verejnej dopravy? Ako plánujeme efektívnejšie a spoľahlivejšie služby a siete? Ako 

zabezpečíme, aby verejná doprava prispievala k spoločenským cieľom, akými sú dostupnosť a 

rovnosť? Ako lepšie začleníme verejnú dopravu do celkového prostredia mobility? Ako by sa mala 

verejná doprava vyvíjať vzhľadom na spoločenské a technologické výzvy, ktoré ponúkajú príležitosti, 

ale aj hrozby? 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Zastávky VOD 
vybavené 

inteligentným 
informačným systém 

v rámci podpory 
vzniku a rozvoja 

informačných 
nástrojov 

zameraných na 
verejnú dopravu 

počet 0 2021 7 

Výročné 
správy 

dopravcov a 

organizátora 
IDS,  PUM 

TTSK 

ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Inteligentné dopravné systémy (ITS) sú riadiace a informačné systémy, ktoré využívajú integrované 

komunikačné technológie a technológie spracovania údajov na účely: 

• zlepšenie mobility osôb a tovaru; 

• zvýšenie bezpečnosti, zníženie dopravných zápch a efektívne riadenie incidentov; 

• plnenie cieľov dopravnej politiky – ako je riadenie dopytu alebo prioritné opatrenia verejnej 

dopravy. 

 

Pokročilé systémy riadenia dopravy (ATMS) sú jednou z kľúčových aplikácií v rámci IDS (Inteligentný 

systém prepravy). Systémy ATMS veľmi podobným spôsobom ako pri riadení letovej prevádzky 

regulujú tok vozidiel s cieľom znížiť alebo odstrániť preťaženie, a tým zvýšiť bezpečnosť a efektivitu 

ciest. Senzory sú zapustené do povrchu vozovky alebo namontované na zariadení (napríklad stĺpy a 

značky). Kamery sú namontované na nadjazdoch a iných vyhliadkových bodoch. Údaje a video 

posielajú späť do dopravného operačného strediska, kde sa spracúvajú a monitorujú. Výsledné 

rozhodnutia sa používajú na riadenie dopravy. V poslednom desaťročí boli digitálne značenie a FM 

rádio hlavnými spôsobmi komunikácie s vodičmi, zatiaľ čo merače a elektronické mýto sa používali 
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na riadenie toku a objemu dopravy. V blízkej budúcnosti sa budú rozhodnutia o riadení dopravy 

oznamovať prostredníctvom pokročilých informačných systémov pre cestujúcich (ATIS) vo vozidle 

spolupracujúcich s ATMS. 

 

Program inteligentnej verejnej dopravy pozostáva z oblastí záujmu: 

• nové modely dopytu po cestovaní založené na činnostiach; 

• modelovanie optimalizovaného poskytovania služieb a výkonu služby. 

 

Riadenie inovatívnej verejnej dopravy v inteligentných mestách. Identifikácia nasledovných 

kategórií:  

• autobusová a železničná doprava budú aj naďalej základnými prvkami mobility; 

• postupné technologické inovácie využívajúce otvorené platformy konsolidované 

na štandardnom hardvéri môžu podporovať inteligentné bezpečnostné video záznamy, 

monitorovať systémy vozidiel a poskytovať prediktívnu údržbu založenú na AI. Platformy 

môžu tiež podporovať lepší zážitok z jazdy poskytovaním Wi-Fi, palubnej zábavy a 

interaktívnych informačných displejov. 

• politika „vytláčania motorizovanej dopravy“ z miest, zmena územného hľadiska 

z dopravného na „zelené“ bude hnacím motorom verejnej dopravy, a však je potrebné tento 

typ spôsobu prepravy identifikovať aj z pohľadu jeho zákazníkov – cestujúcich. 

 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) – Klaster, Regionálna samospráva, lokálne 

samosprávy v území TTSK, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, organizácie zabezpečujúce 

dopravné a obslužné systémy. 

Cieľové skupiny – dopravné oddelenie, organizácie zriadené pre manažment dopravy v regionálnej 

samospráve, ako aj lokálnej samospráve, IT oddelenia, manažment dát a procesov. 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

6.1.3. Opatrenie: Podpora rozvoja a tvorba podmienok pre zvyšovanie 
bezpečnosti dopravy, ako následok modernizácie a implementácie senzoriky 

Popis:  
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Vďaka IKT môžeme budovať bezpečnosť dopravy. Treba dôkladne identifikovať, ako najlepšie 

integrovať bezpečnosť do procesu navrhovania nových služieb a produktov mobility. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Usmrtenia v rámci 
nehodovosti na 

cestnej sieti 

Počet 38 2020 29 

ŠÚSR, 
Datacube,  

Štatistika 
PZ SR, 

ročne 

Nehody na cestnej 

sieti na území TTSK 
Počet 1 165 2020 980 

ŠÚSR, 
Datacube,  

Štatistika 
PZ SR, 

ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Aktivity by mali byť smerované na oblasti: 

• implementácie inovatívnych a osvedčených bezpečnostných riešení; 

• úprava a tvorba cestnej infraštruktúry so zvýšenými prioritami pre bezpečnosť zraniteľných 

účastníkov cestnej premávky; 

• používanie systémov na podporu rozhodovania a iných nástrojov založených na 

informáciách a dôkazoch na podporu politík bezpečnosti mobility; 

• propagácia verejnej dopravy ako menej rizikového spôsobu inteligentnej mobility; 

• uplatňovanie noriem na testovanie a zavádzanie autonómnych vozidiel; 

• podnikanie krokov na ďalšie zníženie nebezpečného správania účastníkov cestnej premávky 

(napr. roztržitá jazda, nadmerná rýchlosť a požívanie alkoholu). 

 

Medzi oblasti inteligentných riešení by mohli spadať nástroje a verejné politiky upravujúce: 

• nástroje a politiky na plánovanie bezpečnosti ciest a infraštruktúry; 

• implementácia IoT v rámci mobility pre bezpečnosť chodcov; 

• inteligentné verejné osvetlenie; 

• platforma pohotovostných služieb; 

• zdieľaná a verejná doprava. 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) – Klaster, Regionálna samospráva, lokálne 

samosprávy v území TTSK, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK 
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Cieľové skupiny – dopravné oddelenie, organizácie zriadené pre manažment dopravy v regionálnej 

samospráve, ako aj lokálnej samospráve, IT oddelenia, manažment dát a procesov 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

6.1.4. Opatrenie: Zavádzanie princípov a technológií inteligentnej mobility, 

alebo alternatívnych metód dopravy  s nízkoemisnými pohonmi  a zavádzanie 
princípov a technológií inteligentnej mobility s cieľom racionalizácie dopravy, 
ako aj rozvoj technológie a aplikácií pre cestujúcich s rozvojom alternatívnych 

metód dopravy a ich vzájomné prepojenie  

Popis:  

Vznik paradigmy Mobility-as-a-Service (MaaS) je trendom, ktorý sa očakáva v najbližších rokoch 

v tejto oblasti v inteligentných mestách a regiónoch.  Súčasná realita ciest od cieľa k cieľu nie je v 

súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a zaostáva za platformami MaaS, pokiaľ ide o náklady na 

cestovanie. Vznik konceptu inteligentný región a inteligentné mesto priniesol zmenu paradigmy v 

systémoch mobility. S technológiami, ako je internet vecí (IoT), bezdrôtové senzorové siete, analýza 

údajov, veľké údaje atď., sektor dopravy zaznamenáva nový priestor na významné zmeny a 

transformácie. Sektor dopravy sa stal komplexným systémom so službami integrovanými do jednej 

platformy riadenej technológiou. MaaS popisuje transportný systém, ktorý integruje rôzne 

transportné médiá spolu s ďalšími súvisiacimi službami, aby používateľom poskytoval 

bezproblémovú skúsenosť na požiadanie. Efektívny systém MaaS poskytuje významný potenciál na 

uľahčenie podnikania a s tým súvisiace príležitostí, najmä však výhody pre obyvateľov kraja. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Nízkoemisné zóny v 
mestách 

Počet 0 2021 2 mestá ročne 

Vozidlá individuálnej 
automobilovej 

dopravy na 

alternatívny pohon 
(kat. vozidiel M1 a 

N1) 

Počet 2 517 2021 2 950 

PZ SR, 

údaje z 
evidencie 

vozidiel;  

Štatistika 
TTSK;  

PUM TTSK 

ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

MaaS má v úmysle slúžiť používateľom ako alternatíva k vlastneniu auta. Fungovať bude ako 

jednotné kontaktné miesto spájajúce možnosti od rôznych poskytovateľov dopravy do jednej 

mobilnej služby, ktorá používateľom ponúkne rôzne balíčky mobility s mesačnými poplatkami. 
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Obchodný model zahŕňa poskytovanie služieb klientom namiesto toho, aby im poskytovali 

prostriedky na to, aby sa obsluhovali sami, ako to robia platformy plánovania ciest. Pomoc prebieha 

s ohľadom na 2 hlavné zložky: nákup lístkov a ponúkanie možnosti dopravy prostredníctvom balíkov 

mobility. 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) – Klaster, Regionálna samospráva, lokálne 

samosprávy v území TTSK, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK 

Cieľové skupiny – dopravné oddelenie, organizácie zriadené pre manažment dopravy v regionálnej 

samospráve ako aj lokálnej samospráve, IT oddelenia, manažment dát a procesov 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

6.1.5. Opatrenie:  Inovatívny nástroj „carsharing“ ako súčasť SMART 

MOBILITY 

Popis:  

Jedným z kľúčových princípov pre inteligentnú mobilitu v rámci miest je aplikácia inovatívneho 

nástroja „carsharing“, čo znamená systém organizovanej zdieľanej dopravy. Model by vychádzal 

z kooperácie poskytovateľa v podobe súkromnej spoločnosti a samosprávy TTSK. Aplikoval by sa 

mechanizmus „round trip station-based“, teda typ okružnej jazdy založenej na vypožičaní 

a odovzdaní vozidla vo vymedzenej zóne. 

 

Za perspektívne je považované aplikovanie špecifického nástroja SMART mobility s označením 

„carsharing“, ktorý predstavuje alternatívny model prepravy k súčasným zaužívaným formám. 

Inovatívny prístup v rámci individuálnej dopravy je postavený na systéme organizovaného zdieľania 

automobilov. Pozitívnu prax majú samosprávy zo západoeurópskych štátov ako Belgicko, či 

Nemecko, kde sa využívajú rôzne modely „carsharingu“. Cieľom našej stratégie je vytvorenie 

špecifického modelu „carsharingu“ s jednotnou formou pre TTSK, pričom je primárne 

predpokladaná implementácia v  samosprávnych jednotkách okresného charakteru. 

 

Podpora a prijatie  systému „carsharingu“ vytvoreného na princípe organizovaného zdieľania 

automobilov. Zavedenie inovatívneho nástroja do praxe v rámci TTSK je odpoveďou na zvyšujúce sa 

nároky verejnosti o bezpečné, čisté, spoľahlivé a dostupné spôsoby, ako sa efektívne prepravovať. 

Hoci existuje viacero typov „carsharingu“, za optimálnu formu možno považovať poskytovanie 
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služby súkromnou spoločnosťou v kooperácii so samosprávou. Vychádzajúc z pozitívnej praxe 

samospráv v Belgicku a Nemecku, systém „roundtrip station-based“ predstavuje vhodný model pre 

TTSK. V praxi ide o typ prepravy založenej na vypožičaní a odovzdaní vozidla v predurčenej zóne 

s vymedzenými stanoviskami. Primárnym predpokladom funkčnosti celého systému je vhodné 

nastavenie parametrov vychádzajúc zo špecifík samosprávnej jednotky. V rámci aplikovania 

stratégie „carsharing“ sa očakávajú výstupy:  

• riešenie dopravy v rámci postupného implementovania bezemisných zón v mestách;  

• alternatívne riešenie mobility s viacerými benefitmi – prehodnotenie postoja občanov 

v zmysle nevyhnutnosti vlastníctva automobilov;  

• problematika parkovania – zvýhodnenie pre držiteľov elektronických kariet v rámci 

„carsharingu“ – bezplatné parkovanie v mestských častiach;  

• alternatíva smerom k zvyšujúcim sa nákladom na pohonné hmoty automobilov v dôsledku 

nestabilného svetového vývoja spôsobeného pandémiou Covidu-19 a vojenského konfliktu 

na Ukrajine. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Počet osobných 
automobilov  v TTSK 

počet 276348 2019 330000 Mindop ročne 

Aktivity v rámci opatrenia: 

Taxatívne vymenovanie konkrétnych opatrení, aktivít a ich očakávaný príspevok k príslušným 

definovaným čiastkovým cieľom. Nadviazanie oficiálnej spolupráce TTSK s poskytovateľom 

„carsharingu“ v zmysle súkromnej spoločnosti. Návrh nadviazať spoluprácu so spoločnosťou 

INOFOCAR, ktorá realizuje koncepciu v Bratislave a má dostatočné skúsenosti s uplatnením nástroja 

v praxi. 

 

Nastavenie parametrov modelu „carsharingu“ na základe analýzy trhu. Realizovanie prieskumu 

preferencií obyvateľov, akým spôsobom systém nastaviť, aby zohľadňoval ich požiadavky. 

Informačná kampaň samosprávy s cieľom  zvýšenia povedomia o jednotlivých princípoch 

inovatívneho nástroja „carsharingu“. 

 

Budovanie jednotlivých stanovísk v súčinnosti s nabíjacími stanicami, keďže by primárne malo ísť 

o elektromobily. Financie by mohli byť čerpané cez program Podpory elektromobility 2021 – 2027. 
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Technická podpora celého systému na evidenciu užívateľov. Každý záujemca by mal disponovať 

elektronickou kartou, ktorá bude dostupná cez mobilnú aplikáciu alebo na internetovej stránke. 

Stanovenie sadzieb za prejdenú vzdialenosť a čas používania elektromobilov ako výsledok 

kooperácie súkromného poskytovateľa a samosprávy. Navrhujeme sadzbu podľa vzoru Bratislavy 

0,25 Eur za minútu.  

 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) –  súkromná spoločnosť INOFOCAR ako poskytovateľ 

služby „carsharing“, TTSK. 

Cieľové skupiny – Aplikácia systému „carsharing“ pre obyvateľov TTSK 

 

3.7 Životné prostredie ako doplnenie k Nízkouhlíkovým stratégiám 

 

Globálny cieľ  

7. Inteligentný SMART energetický systém 
Strategická priorita  

7.1. Optimalizácia energetického manažmentu s ohľadom na efektívne 
využívanie zdrojov, bezpečnosť a spoľahlivosť zásobovania energiou 
s dosiahnutím neutrality NUS, podpora a motivácia k energetickej úspore. 

Inteligentný energetický systém sa prelína so životným prostredím a dopravou. Cieľom je zaistiť 

efektivitu znižovania energetickej náročnosti trvalo udržateľnej oblasti hospodárenia s energiami na 

úrovni kraja, miest a obcí. Zníženie spotreby energií v budovách mesta je dôležité z pohľadu zníženia 

prevádzkových nákladov a zníženia produkcie skleníkových plynov. Na efektívne znižovanie spotreby 

energií je nutné mať k dispozícii relevantné údaje o spotrebe. Významnou súčasťou energetického 

hospodárstva kraja je tiež verejné osvetlenie, ktoré kladie nemalé nároky na finančný rozpočet kraja. 

Prioritou je dosiahnuť zníženie nákladov na spotrebu energii, využívanie alternatívnych zdrojov 

a obnoviteľných zdrojov energie s použitím IoT v rámci celej infraštruktúry kraja.  

Východiskový stav a identifikácia synergií a komplementarít 

V oblasti energetiky je spracovaná Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy, ktorej cieľom je 

zavedenie a naplnenie energetického manažmentu v organizáciách v pôsobnosti kraja 

(pasportizácia budov vo vlastníctve kraja, výstavba nízkoenergetických budov a zníženie 
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energetickej náročnosti). Vzhľadom na dostupnosť je nevýhodou energetických projektov neobvykle 

dlhotrvajúca návratnosť, čo je nutné zohľadniť v rizikovej analýze, obmedzené financovanie 

a politická situácia (voľby). Medzi základnú prioritu patrí zavedenie energetického manažérstva 

v zmysle ISO 50001 a prepojenie na inteligentné riešenia a posúdenie vplyvov na ŽP. 
 
Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

7.1.1. Opatrenie: Vytvoriť systém energetického manažmentu kraja 
(pasportizácia, akumulácia, riadenie, spotreba) budov vo  vlastníctve kraja, 
energetický audit a komplexne podporovať využívanie zdrojov alternatívnej 
energie v mestách a obciach. 

Popis:  

TTSK prejavuje na základe vypracovanej NUS systémový prístup k šetreniu s energiami s možným 

efektívnejším využitím nástrojov dotačných programov MH SR, efektívne využívanie aplikuje 

pri modernizácii prevádzok budov, využívanie alternatívnych zdrojov tepla, fotovoltaické panely 

(technický personál zabezpečujúci prevádzku budov, obsluha a technológie pri regulácii tepla 

využitím alternatívnej energie a monitoring prevádzky). SMART prvok sa uplatňuje v realizácii 

a správe SW riešenia pre energetický manažment a pasportizáciu úsporných riešení. Cieľom je 

vhodný výber projektov, viackriteriálne dátové rozhodovanie a procesný prístup, čo vedie k celkovej 

optimalizácii a neutralite uhlíkovej stopy.  

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Množstvo emisií CO na 
území kraja 

t 12850,2 2020 12350 

ŠÚSR, 
databáza 
Datacube 

ročne 

Zavádzanie OZE v 
objektoch a areáloch 

verejných budov 

Počet 0 2021 30 

TTSK, 

mestá a 
obce 

ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Tradičné projekty obnovy stavebných objektov umožnia znížiť produkciu emisií CO2 a spotrebu 

energií. Využitie inovačných nízkouhlíkových stratégii, inovačných ekologických a systémových 

prístupov k stavbám zase zabezpečí ešte vyššiu efektivitu energetického hospodárstva objektov 

a spolu so zavedením systému energetického manažmentu budú hodnotnejšie pre mestá a obce. 

V rámci aplikovania stratégie je vhodná: 
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• inštalácia SMART meračov spotreby energie v budovách - monitoring spotreby a na jeho 

základe bude optimalizovaný energetický manažment týchto budov; 

• mechanizmus ELENA - investičné projekty v oblasti energetickej efektívnosti 

a obnoviteľných zdrojov energie; 

• európsky fond energetickej efektívnosti (EEEF) - v rámci Európskeho programu na oživenie 

hospodárstva udelením finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky 

(EEPR) je zameraný na podporu infraštruktúry v energetike, predovšetkým na projekty 

plynových cezhraničných prepojení, projektov veternej energie na mori, ako aj na podporu 

projektov zachytávania a ukladania uhlíka. 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

 Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) - budovy vo vlastníctve kraja, miest a obcí, 

podnikateľský sektor, organizácie pôsobiace v kraji, mestách a obciach. 

Cieľové skupiny - budovy verejnej správy, budovy stredných škôl, budovy organizácii v zriaďovateľskej 

pôsobnosti 

 

Strategická priorita  

7.2. Pokročilý SMART environment vrátane ekosystémových interakcií 

Snaha o zlepšenie životného prostredia je jedna zo základných interakcií pre inteligentné riešenia. 

Tieto procesy sa prelínajú so všetkými oblasťami SMART stratégie. Konceptom je zlepšenie kvality 

v inteligentnom digitalizovanom prostredí s ovplyvnením a minimalizáciou úniku znečisťujúcich 

látok do ovzdušia, vrátane identifikácie environmentálnych rizík, ktoré sa s nimi prelínajú, pretože 

nie sú využívané ani technológie pre potreby monitorovania rizík, ktoré napomáhajú v efektívnej 

kontrole nad rizikami. Zahŕňa monitoring kvality životného prostredia s využitím moderných 

meracích technológií, ktoré môžu byť využité k eliminácii zníženia emisií z dopravy a výroby. 

Pokročilé inteligentné životné prostredie je prostredníctvom zavádzania a podpory systémov 

monitoringu, vyhodnotenia, včasného varovania a zvyšovania pripravenosti na zvládanie 

mimoriadnych udalostí a pri plánovaní je potrebné implementovať aj edukáciu obyvateľstva, 

pretože často participujú na danom riešení. Výstupom je správne fungovanie v oblasti ISO riadenia 

prostredníctvom zavedeného systému environmentálneho manažmentu ISO 14001. 

Východiskový stav a identifikácia synergií a komplementarít 
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Napriek tomu, že TTSK má pri väčšine sledovaných emisií najnižšie hodnoty v porovnaní s ostatnými 

krajmi Slovenska,  je potrebné upriamiť pozornosť na koncentrácie NO2 a benz(o)pyrénu (PM2,5), 

v blízkosti železničných tratí. Najvyššie koncentrácie NO2 sú merané v blízkosti cestných komunikácií 

s vysokou intenzitou dopravy. Cieľová hodnota benzo(a)pyrénu, ktorý vzniká pri nedokonalom 

spaľovaní, je často prekračovaná v blízkosti exponovaných križovatiek. Na základe výsledkov 

modelovania kvality ovzdušia (SHMÚ, 2020 - RIO a CMAQ model) má TTSK vymedzené rizkové 

oblasti. Emitácia znečisťujúcich látok súvisí s hospodárskym rastom TTSK. Ovplyvniteľnosť 

environmentálneho faktora je zo strany kraja značná, a to prostredníctvom využívania regulačných 

nástrojov (územné plánovanie) ako s partnermi pri plánovaných investičných akciách ako je 

napríklad efektívne využívanie pôdneho fondu a jeho ochrana, hlavne poľnohospodárskej pôdy pred 

eróziou a znečisťovaním. Počas stále častejších prívalových dažďov, alebo počas trvalejších zrážok 

totiž na veľkých intenzívne obrábaných plochách pôdy dochádza k obrovskému odnosu pôdy a živín, 

ktoré sa následne dostávajú do vodných tokov a údolných nádrži, kde sa ako sedimenty usadzujú. 

Splavené živiny zhoršujú kvalitu povrchových vôd a údolné nádrže sa musia nákladne odbahňovať. 

Ekostabilizačné plochy s trvalým trávnym porastom, remízkami, alebo nízkymi ovocnými drevinami 

výrazne spomalia odtok vody z plochy pôdy. Významným problém na území mesta sa stáva erózia 

pôdy, ktorá súvisí jednak s neovplyvniteľnými abiotickými faktormi a jednak so subjektívnymi 

faktormi spôsobovanými nesprávnym obrábaním pôdy. Pôdy sú náchylné na mechanickú 

degradáciu spôsobovanú prejazdom ťažkých mechanizmov. 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

7.2.1. Opatrenie: Využiť inteligentné nástroje pre ochranu ovzdušia s využitím 
digitalizácie dát 

Popis:  

Zabezpečenie SW vybavenia, vrátane prístrojového, pre monitoring kvality ovzdušia je nielen  

dostupné obyvateľom formou digitalizácie dát cez výstupy SHMÚ, ale aj monitoring kvality ovzdušia 

v interiéroch budov vo vlastníctve kraja, umiestňovanie senzorov v kritických lokalitách a neustály 

monitoring. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Zavádzanie OZE v 
objektoch a areáloch 

verejných budov 

Počet 0 2021 30 

TTSK, 

mestá a 
obce 

ročne 
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Verejné budovy so 
zlepšenou 

energetickou 

hospodárnosťou 

Počet 0 2020 60 
TTSK, obce 

a mestá 
ročne 

Budovy zaradené do 
energetickej triedy A 

Počet 545 2021 632 inforeg.sk ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

• Senzorické merania a IoT (Internet vecí) – zvýšiť dostupnosť dátových sieti internetu pri 

monitoringu a neustály monitoring kvality ovzdušia dostupný pre obyvateľstvo. 

• Senzorické meranie kvality ovzdušia – meranie ovzdušia prostredníctvom zabudovaných 

senzorov. Rýchla reakcia systému na aktuálnu situáciu. Plošné meranie a možnosť 

zachytenia zmeny a smeru šírenia polutantov – napríklad prostredníctvom dopravy (MHD).   

• Inteligentné snímač kvality ovzdušia v budovách vo vlastníctve kraja - Inštalácia SMART 

senzorov ovzdušia v budovách a na budovách - monitoring ovzdušia v budovách a na jeho 

základe optimalizovaný energeticky manažment. 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) – Vonkajšie prostredie – SHMÚ dáta, vnútorné 

prostredie budov, škôl, podnikateľsky sektor, verejná správa, TTSK, miestna samospráva 

Cieľové skupiny (vonkajšie prostredie) – SHMÚ dáta, vnútorné prostredie budov, škôl, podnikateľsky 

sektor, verejná správa 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

7.2.2. Opatrenie: Podporiť pôdnu biodiverzitu kraja, zaistiť SMART 

hospodárenie s pôdnym fondom ako prevenciu pri pôdnej erózií 

Popis:  

Rovnomerné rozloženie ekostabilizačných zón na ploche pôdy predstavuje vytvorenie biotopov 

pre množstvo voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov a umožňuje návrat mnohých tých, 

ktoré boli s priemyselnou poľnohospodárskou veľkovýrobou z krajiny vytlačené. Kľúčové budú 

podporené projekty modernizácie systémov monitoringu ekologických rizík, zvyšovania kvality 

modelov vývoja mimoriadnych udalostí, za účelom predvídania mimoriadnych udalostí - erózie, 

zosuvy pôd, plánovania a realizácie preventívnych opatrení a monitoringu fauny a flóry významných 

druhov. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  
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Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Podniky v odvetví 
poľnohospodárstva, 
lesníctva a rybolovu 

počet 729 2020 800 

ŠÚSR, 
databáza 
Datacube 

Ročne 

Živnostníci v odvetví 
poľnohospodárstva, 
lesníctva a rybolovu 

počet 645 2020 700 

ŠÚSR, 
databáza 
Datacube 

Ročne 

Priemerná hrubá 
nominálna mesačná 

mzda v 

poľnohospodárstve, 
lesníctve a rybolove 

Eur 1152 2020 1380 

ŠÚSR, 
databáza 
Datacube 

ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

 

• Podpora projektov zameraných na zvyšovanie retenčnej schopnosti pôdy a zadržiavanie 

vody v krajine (napr. zasakovacie pásy, obnova mokradí, zvýšenie obsahu organickej hmoty 

v pôde, obmedzenie ťažkej agromechanizácie, podpora zelenej infraštruktúry – živočíchy a 

rastliny, zmena veľkoplošných systémov hospodárenia na pôde,  prírode bližšie maloplošné 

a kombinované systémy) sú prevažne mierne koncepcie, neštrukturálneho, analyticko-

legislatívneho charakteru, s pozitívnym vplyvom hlavne vodné a klimatické pomery.  

• Rozvoj závlahy s dôrazom na efektívnosť zavlažovania (technológie redukujúce spotrebu 

vody/energie, rekonštrukcia/modernizácia existujúcich závlahových systémov), môže mať 

ako projektovo orientovaná úloha zo súboru sivých koncepcií významné prínosy pre životné 

prostredie, nielen v zložkách vodné a klimatické pomery, ale aj pre využívanie zeme 

(poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo). 

• Plánovanie a výkon lesnícko-technických opatrení na podporu zadržiavania vody v krajine a 

spomalenie odtoku zrážok, vrátane protieróznych opatrení na lesnej cestnej sieti. 

• Zavádzanie výraznejšej podpory fariem v rámci SPP, ktoré aplikujú postupy udržateľného a 

ekologického hospodárenia, uplatňujú aktívne opatrenia majúce dokázateľne lepší vplyv na 

biodiverzitu a klímu (aecm agro-environemntálne klimatické opatrenia) a implementujú 

integrovaný manažment ochrany rastlín proti škodcom, najmä využitím biologickej ochrany. 

 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) – Chránené územia, Lesoparky, Lesné hospodárstvo, 

okolie riečnych korýt, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, školy, TTSK, miestna 

samospráva 
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Cieľové skupiny - Organizácie ochrany ŽP, Ekologické združenia, Lesnícke združenia 

 

Strategická priorita  

7.3. Podpora inteligentného SMART riešenia odpadov na 

princípe 3R (reduce, reuse, recycle) 

Snaha o zlepšenie životného prostredia je jedna zo základných interakcií pre inteligentné riešenia. 

Procesy sa prelínajú so všetkými oblasťami SMART stratégie. Konceptom je zlepšenie kvality 

v inteligentnom odpadovom hospodárstve. Plán odpadového hospodárstva je kľúčovým 

dokumentom pre nakladanie s odpadmi. Odpady v krajine predstavujú veľmi výrazné stresové 

faktory, nakoľko ide o cudzorodé umelé látky, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú prirodzené ekosystémy. 

Okrem plošného záberu prirodzených ekosystémov v dôsledku ukladania odpadov ich stresové 

pôsobenie na krajinu sa prejavuje kontamináciou prírodných zdrojov - povrchových a podzemných 

vôd, pôdy, ako aj prašnosťou sú nebezpečným zdrojom nákaz. Do odpadového hospodárstva vstúpili 

tiež technológie, ktoré prinášajú automatizáciu, podobne ako napr. v energetických úsporách. 

Prinášajú možnosť účinnejšie poznať všetko, čo sa deje s odpadom, aby sa s ním narábalo 

efektívnejšie. Prenesenie technológie a dát do množstevného zberu odpadu to poznanie spresní a 

kvantifikuje, dokáže uľahčiť život, zvýšiť efektivitu správy odpadu a aj zvýšiť kvalitu poskytovaných 

služieb. 

Východiskový stav a identifikácia synergií a komplementarít 

Odpadové hospodárstvo je podľa poslednej dostupnej správy o stave životného prostredia za rok 

2018 tretím najväčším environmentálnym problémom na Slovensku. Dlhodobo pretrváva vysoká 

miera skládkovania a nízka miera recyklácie odpadov vrátane komunálnych odpadov. Tvorba 

priemyselného odpadu je závislá predovšetkým na priemyselnej produkcii, a dosah na tvorbu NO je 

ťažko ovplyvniteľný z pohľadu samosprávnych krajov. TTSK nerieši odpadové hospodárstvo miest 

a obcí, to je v gescii týchto subjektov. Zavedením inteligentných technológií dôjde k zmene 

mechanizmu a nastavenia tohto riešenia zlučovaním do väčších celkov s cieľom optimalizovať zvoz 

odpadov a nakladanie s nimi. V oblasti odpadového hospodárstva TTSK eviduje databázu čiernych 

skládok, starých ekologických záťaží a vedie databázu kontaminovaných území. 

 

Súkromná spoločnost FCC Slovensko spolu s mestom Trnava a komunitným priestorom Baterkáreň 

pripravovala v roku 2021 v meste Trnava na mieste bývalého zberného dvora, otvorenie tvz. Re-Use 

centra – Back2life. Centrum má slúžiť ako miesto darovania a nákupu produktov, s cieľom redukovať 
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množstvo odpadu. Výťažok centra bude použitý na prevádzkové náklady centra, na komunitné 

projekty a výsadbu zelene. Súkromná spoločnosť Ewia a.s. začína pôsobiť na území Trnavského 

a Nitrianskeho samosprávneho kraja  (okres Šaľa, okres Trnava) s projektom Centra cirkulárnej 

ekonomiky (CCE), ktoré je výsledkom niekoľkoročnej práce tímu špecialistov zo Slovenska, z Fínska 

a z Nemecka. CCE bude pozostávať z prevádzky na triedenie vybraných zložiek odpadu z komunálnej 

a priemyselnej sféry, výskumného centra, vzdelávacieho centra a moderného zariadenia na 

energetické zhodnocovanie komunálneho a priemyselného odpadu (ZEVO) s kapacitou 2 x 100 000 

t/rok. Energetické zhodnocovanie zmesového komunálneho a priemyselného odpadu spaľovaním je 

spojené s výrobou a dodávkou tepla pre priemyselný park a do siete Trnavskej teplárenskej, a.s. a 

elektrickej energie do distribučnej siete. V rámci CCE a regionálnej spolupráce z trnavského 

komunitného priestoru Baterkáreň sa pripravuje jeho rozšírenie o C90EV – Centrum 

environmentálnej výchovy. 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

7.3.1. Opatrenie: Systematicky pomáhať mestám, obciam a kľúčovým 
partnerom (finančne, metodicky) v oblasti inteligentného odpadového 
hospodárstva 

Popis:  

Zabezpečiť, finančne podporiť, podporovať a metodicky viesť podľa plánov odpadového 

hospodárstva MŽP SR mestá, obce a kľúčových partnerov, uprednostňovať materiálové 

zhodnotenie, pred energetickým zhodnotením. V centre miest umiestňovať odpadové koše na 

okamžitú recykláciu. Zaviesť inteligentné platformy pre: 

• adresný prehľad a evidenciu uskutočnených zvozov;  

• vyriešenie neplatičov a disciplínu v poplatkoch;  

• podklady a kontrola faktúr za zber;  

• rýchle a objektívne riešenie sťažností.  

Ak budú údaje k dispozícii, je možné optimalizovať trasy zberu odpadu, frekvencie a zaťaženie 

vozidiel, čo má za následok celkové zníženie nákladov na zber odpadu a zníženie emisií uhlíka. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Množstvo 
vyprodukovaného 

komunálmeho odpadu 
na obyvateľa 

kg 583,98 2020 560 

ŠÚSR, 
databáza 
Datacube 

Ročne 
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Miera triedenia 

komunálneho odpadu 
% 24,6 2021 30 

ŠÚSR, 
databáza 
Datacube 

Ročne 

 

Aktivity v rámci opatrenia:  

• Evidenčná komunikácia  –  jednotná platforma a  jedna databáza údajov 

pre samosprávu aj zvozovú spoločnosť (a v konečnom dôsledku aj pre občana). Všetci 

majú rovnaké údaje, v rovnakom čase bez možnosti ich skresliť alebo zmanipulovať. 

Evidencia je štatisticky presná. Obec aj vývozca tak majú svoje vlastné reporty 

so zhodnými dátami generovanými z jednej databázy. 

• Monitoring zberových vozidiel – ak množstvový zber nie je priamo prepojený 

so zberovými vozidlami, nádoby sa označujú len ručne pracovníkmi úradu, úroveň dát a 

ich užitočnosť klesá. 

• Monitorovanie kontajnerov – sleduje rôzne druhy, rôzne komodity odpadov, malé 

smetné nádoby, ale aj veľkoobjemové kontajnery. Nádoby sú z rôznych materiálov 

čomu zodpovedá aj elektronické označenie, kde už nestačí iba nálepka. 

• Získanie a prenos údajov  je okamžité a v reálnom čase. Ak pracovník nádobu načíta 

s ručnou čítačkou, vzniká tiež elektronická evidencia (dostane sa do software riešenia). 

Evidencia nemusí zachytiť všetky nádoby, lebo pri absencii  automatizácie systém 

nezachytí vysypanie  neoznačených nádob. Mnohé činosti dokáže iba automatický 

monitoring vo vozidle. Ručne zbierané dáta preto nie sú často správne a už vôbec nie v 

reálnom čase. 

• Kompletný monitoring zvozového procesu -  od pôvodcu odpadu (zdroja) cez prevoz až 

na skládku. Všetko je evidované a nič sa nemôže stratiť. Vďaka týmto užitočným dátam 

sa dajú optimalizovať vozidlá, skracovať časy, optimalizovať kapacity a lepšie plánovať. 

• Mobilná digitalizácia aplikáciami Sensoneo - samosprávy a zvozové spoločnosti môžu 

s „WatchDogom“ realizovať zvoz odpadu (Odpady Portal, 2021) rovnakým spôsobom 

ako dnes, pričom SMART riešenie im automaticky poskytuje presný prehľad zvezených 

nádob či vyzbieraných vriec, identifikuje neuhradené či problematické nádoby, 

aktualizuje kontajnerový inventár podľa reálnych dát a presne zaznamená všetky 

realizované trasy. Technológia zároveň zahŕňa komplexný manažment vozového parku. 

Napríklad mapový portál kontajnerov v meste ich naplnenie a hlásenie o ďalšom zvoze. 

Automatický systém plánujúci trasy pre vodičov. Pomocou detektorov hlásenie 

naplnenia, automatická generácia faktúr za odpad. Inštalácia podzemných kontajnerov. 
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Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) -  MŠVVŠ SR, MH SR, súkromný sektor, verejná 

správa, školy, MŽP SR,  TTSK, miestne samosprávy 

Cieľové skupiny - mestá, obce, podnikateľský sektor, školy, organizácie zaoberajúce sa 

environmentálnou kriminalitou 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

7.3.2. Opatrenie: Aplikovať plán riešenia odpadového hospodárstva s využitím 
modelu 3 R a podporovať vznik reuse centier. 

Popis:  

Kľúčovou súčasťou inteligentného odpadu je iba zavedenie nových technológií. Napríklad 

inteligentný odpad sa dá predstaviť cez označené smetiaky alebo aplikácie pre občanov, alebo 

evidenciu odpadu bez ohľadu na kvalitu vstupných dát. Dostať upozornenie, keď sa kôš naplní na 

90%, nie je v skutočnosti veľmi SMART – neposkytne to čas na reakciu a prijatie následných opatrení 

a ani nie je k dispozícii dostatok údajov, ktoré by operátorovi pri správe odpadu prospeli a umožnili 

mu vykonať strategické rozhodnutia. Množstevný zber je forma výberu poplatkov za odpad, ktorá 

uplatňuje princíp „plať za to, čo vyhodíš“, resp. „pôvodca platí“ a motivuje občanov k 

environmentálnemu správaniu. Automatizovaný množstvený zber znižuje produkciu odpadu v 

priemere o viac ako 30%. Od začiatku je silná zmena správania sa ľudí. Všímajú si viac svoj odpad aj 

svoje okolie. V ReUse („znovu využi“) centre je možné tiež zaobstarať použité veci, ktoré darovali 

ostatní.  SMART odpadového hospodárstva na princípe 3R je realizácia súboru aktivít  s uplatnením 

inteligentných technológií pri rešpektovaní hierarchie  s odpadmi, ktorá udáva záväzné poradie 

týchto priorít: predchádzanie vzniku odpadu, príprava na opätovné použitie, recyklácia, iné 

zhodnocovanie – napr. energetické zhodnocovanie, zneškodňovanie. SMART princíp sa uplatňuje v 

systémovom prístupe kraja vo vzťahu k samosprávam. Pravidlo 3R je návrh na zníženie vplyvu 

ľudskej činnosti na životné prostredie nasledujúcimi tromi krokmi: zníženie, opätovné použitie a 

recyklácia odpadu. Cieľom tejto série opatrení je vytvoriť návyky zodpovednej spotreby, ktoré 

prispievajú k optimalizácii využívania dostupných zdrojov, a naopak, znižujú uhlíkovú stopu 

(množstvo plynov generovaných v dôsledku ľudskej činnosti). 
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Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Založené ekocentrá počet 0 2021 2 IS EŠIF Ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

• podpora projektov zameraných na úpravu odpadov pred skládkovaním (Priatelia zeme); 

• triedenie zberu zložiek komunálneho odpadu; 

• zavádzanie množstvového zberu; 

• budovanie zberných dvorov vrátane priestoru na opätovné použitie a prípravu 

na opätovné použitie, resp. dobudovanie existujúcich zberných dvorov, vrátane 

priestoru na opätovné použitie a prípravu na opätovné použitie, resp. budovanie alebo 

dobudovanie samostatných tzv. centier opätovného používania, triedeného zberu 

kuchynského odpadu z domácností; 

• projekty na budovanie nových a modernizáciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie 

biologicky rozložiteľných odpadov, s dôrazom na zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov; 

• efektívnejšie nakladanie s odpadmi a znížovanie konečnej spotreby energie; 

• mapovanie odpadov a senzory nádob na odpad –  podpora aplikácie ICT pre odpadové 

hospodárstvo. 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) - MŠVVŠ SR, MH SR, Súkromný sektor, verejná 

správa, školy, MŽP SR. 

Cieľové skupiny - mestá, obce, podnikateľský sektor, školy, organizácie zaoberajúce sa 

environmentálnou kriminalitou. 

Strategická priorita  

7.4. Podpora modro-zelenej krajiny, ochrana zdrojov vôd 
pred znečistením, využitie vody ako súčasti cirkulárnej 
ekonomiky 

Snaha o zlepšenie životného prostredia je jedna zo základných interakcií pre inteligentné riešenia. 

Procesy sa prelínajú so všetkými oblasťami SMART stratégie. Konceptom je zlepšenie kvality 
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v inteligentnom hospodárení s vodou. Tradičné meranie spotreby pitnej vody, povrchovej vody 

na pitné účely, podzemných vôd, minerálnych vôd a množstva čistených odpadových vôd je 

potrebné nahrádzať novými inovatívnymi riešeniami, ktoré umožnia zefektívniť prevádzku 

vodovodu a kanalizačnej siete, prípadne prispieť k zlepšeniu identifikácie porúch. Takýmto 

spôsobom bude možné nielen získať relevantné dáta automatizovane, ale zároveň prispieť 

k zvýšeniu úrovne poskytovaných služieb pre obyvateľstvo. Kvalita vôd je ovplyvňovaná mnohými 

činiteľmi, z ktorých najdôležitejšie sú horninové zloženie prostredia a antropogénna činnosť. Ide 

predovšetkým o znečistenie z osídlenia, priemyslu, a najmä z poľnohospodárskej výroby. Kvalita 

vody z verejného vodovodu musí vyhovovať požiadavkám vyhlášky MZ SR č. 29/2002 Z. z. o 

požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody. Závažnejším problémom je zásobovanie 

obyvateľov vodou z individuálnych zdrojov. Domové studne orientované zväčša na prvý vodný 

horizont vo väčšine zachytávajú podzemnú vodu znehodnotenú vysokým obsahom chemických 

látok, ako i biologicky závadnú. 

Východiskový stav a identifikácia synergií a komplementarít 

Management  hospodárenia s vodou vychádza zo situačnej analýzy z PHRSR 2023-2030 premietnutý 

do jednotlivých častí TTSK cez Koncepciu zníženia energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov 

v zariadeniach TTSK v súlade s NUS Trnavskej župy. Kraj využíva analytický model minulosti. V TTSK 

zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov zabezpečujú vodárenské podniky: 

• Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (BVS, a. s.); 

• Západoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. (ZsVaK a. s.); 

• Trnavská vodárenská spoločnosť a. s. (TAVOS a. s.). 

 

Správcom vodných tokov a povodí v SR je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (ďalej len „SVP, 

š. p.“), ktorý sa stará o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Na území TTSK 

zabezpečuje  činnosť:  

• SVP, š. p. Povodie Dunaja Bratislava;  

• SVP, š. p. Povodie Váhu Piešťany.  

 

Monitoring kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov povrchových a podzemných vôd vykonáva 

Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej len SHMÚ). Vedeckovýskumnú činnosť v oblasti 

povrchových vôd, podzemných vôd, technológie úpravy vôd a odpadových vôd vykonáva Výskumný 

ústav vodného hospodárstva (ďalej len „VÚVH“). 
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Monitoring rekreačných vôd - prírodných lokalít a umelých kúpalísk metodicky riadi Úrad verejného 

zdravotníctva SR, na území TTSK vykonáva túto činnosť Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

Trnava (ďalej len RÚVZ Trnava). 

 

Monitoring kvality závlahových vôd v zdrojoch využívaných vo vegetačnom období vykonáva 

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava (ďalej len „VÚPOP Bratislava“). 

Monitoring určených parametrov prírodných liečivých a prírodných minerálnych zdrojov metodicky 

riadi Inšpektorát kúpeľov a žriediel, spadajúci pod Ministerstvo zdravotníctva SR, (ďalej len MZ SR). 

 

TTSK je bohatý na geotermálne a minerálne liečivé pramene. Výdatné minerálne pramene vyvierajú 

v Piešťanoch, Smrdákoch, geotermálne v Sládkovičove, Veľkom Mederi a v Dunajskej Strede. 

Najvýznamnejšie geotermálne zdroje sa nachádzajú v Piešťanoch s využitím pre liečebné kúpele 

a cestovný ruch. Ďalšou oblasťou s využitím geotermálnej energie je okres Dunajská Streda. 

Pramene sú využívané hlavne na vykurovanie skleníkov, fóliovníkov a budov, menej na rekreačné 

účely. Podobné využitie majú geotermálne vody aj v okrese Galanta (3 vrty v okolí Galanty a 

Sládkovičova). V okrese Senica sa perspektívne geotermálne vody vyskytujú v lokalite Lakšárska 

Nová Ves a Šaštín-Stráže. V okrese Trnava sa nachádza štruktúra s perspektívou využitia 

geotermálnych vôd, a to Trnavský záliv s tromi potenciálnymi lokalitami - Trakovice, Borovce a 

Kátlovce. 

 
 
Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

7.4.1. Opatrenie: Efektívne hospodáriť s vodou (podzemné zdroje) v kraji a na 
základe systematického zberu dát, predchádzať znečisteniu, metodicky viesť 
obce pri nakladaní s vodným potenciálom, podporovať výstavbu nových ČOV 
(znižovanie podielu nitrifikantov), využívať vyčistené vody (kumulácia - 

vyhrievanie), využívať geotermálne pramene, evidovať a zberať údaje (mapový 
monitoring) 

 

Popis:  

Cieľom je zlepšenie stavu ŽP na základe matematického modelovania – model minulosti (riziká 

sucha, povodní, tepelných ostrovov), modelovanie potenciálneho využitia povrchových vôd pre 

zásobovanie vodou, monitoring všetkých typov vôd vrátane energetického potenciálu. Vhodné je 

koncepciami vykonávať kategorizáciu a mapovanie krízových oblastí s využitím matice rizík 

a komunikáciou smerom k verejnosti. 
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Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Dĺžka kanalizačnej 
siete 

km 1910 2021 1998 

ŠÚSR, 
databáza 
Datacube 

Ročne 

Čistiarne odpadových 
vôd 

Počet 68 2021 72 

ŠÚSR, 
databáza 
Datacube 

Ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

• Integrovaný regionálny operačný program;  

• Kalkulačka čistenia odpadových vôd na úrovni samosprávy; 

• Kohézne fondy, environmentálny fond. 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) – obyvateľstvo, obce, mestá, samosprávy, verejná 

správa, SVP – povodie Dunaja a povodie Váhu, VÚVH, SHMÚ, ÚVZ SR, RUVZ Trnava, environmentálny 

fond, MŽP, SAŽP  

Cieľové skupiny - obyvateľstvo, obce, mestá, samosprávy, verejná správa, povodie Dunaja a povodie 

Váhu, VÚVH, SHMÚ, ÚVZ SR, RUVZ Trnava 

 

3.8 Kultúra 

 

Globálny cieľ  

8. SMART kultúra, dáta, produktový manažment a zvyšovanie 
výkonnosti TTSK v téme kreatívneho priemyslu 
Strategická priorita 

8.1. Vytvorenie a spravovanie pracovnej skupiny na úrovni samosprávneho 
kraja zloženej z hlavných aktérov kreatívneho priemyslu 

V oblasti inteligentnej správy  kultúry, respektíve kreatívneho priemyslu je zásadnou požiadavkou 

na budúce efektívne riadenie a spravovanie zverených zdrojov vytvorenie a dlhodobý manažment 

pracovnej skupiny na úrovni TTSK zloženej z hlavných aktérov kreatívneho priemyslu. Jej rola by 

mala oscilovať v témach zberu a analýzy dát, ich vyhodnotenia, postupného nasadzovania 
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algoritmov AI, produktovej parametrizácie a napokon riadenia výkonnosti kreatívneho priemyslu, 

okrem iného aj v kontexte cestovného ruchu, či už DCR alebo AZCR. 

Východiskový stav a identifikácia synergií a komplementarít 

V prípade zapojenia účastníkov, priamych zainteresovaných strán systému kreatívneho priemyslu, 

je nevyhnutné vychádzať zo spoločného východiska, ktorým je postupná zmena spotrebiteľského 

správania sa klientov kreatívneho priemyslu. V dobe realizácie nastavení opatrení existovala len 

rámcová predstava o tom, koľko klientov kreatívneho priemyslu v čase pandémie COVID-19 začalo 

uprednostňovať model digitálneho absorbovania obsahov aj u klasických foriem umenia, ako je film, 

či divadlo. Je evidentné, že existencia internetovej platformy DRAMOX zameranej na divadelnú 

tvorbu a podobných nie je náhodným javom. Rovnako projekt EDISONONLINE nesie potenciál pre 

odklon od filmových festivalov a projekcií v špecializovaných kinách v prospech pozerania televízie. 

Postupný rozmach iniciatív zameraných na augmentovanú realitu, ktorých tón a dynamiku bude 

predstavovať pripravovaný projekt META z dielne tvorcov sociálnej platformy Facebook má rovnako 

potenciál rekalibrovať vnímanie kultúrnych obsahov v offline priestore. S nejasným výhľadom na 

pokračovanie globálnej pandémie, s akceptáciou masovejšej internetizácie a digitalizácie a berúc do 

úvahy ďalšie megatrendy je potrebné hovoriť o potrebe synergie tohto uvažovania aj v kontexte 

cestovného ruchu. Nad rámec uvedeného, spotrebiteľské správanie môže ovplyvniť aj globálna 

objednávka ochrany planéty, portrétovaná napríklad obmedzením leteckej prepravy, ktorá môže 

byť limitom pre „predaj kultúrnych produktov“ v TTSK pre klientelu proximitných trhov. Rovnako sa 

tento fenomén môže dotknúť aj okolitých spotrebiteľských trhov. 

 

Zásadným tvrdením pre oblasť kreatívneho priemyslu je potreba uvažovania o zmene 

spotrebiteľského správania sa jeho konzumentov, ktorej zrkadlenie musí nastať aj 

u producentov,  respektíve u manažérov ekosystému. 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

8.1.1. Opatrenie: Zvyšovanie poznania spotrebiteľského správania sa 
účastníkov kreatívneho priemyslu a analýza spotrebiteľského správania 

Popis:  

Zvyšovanie poznania spotrebiteľského správania sa účastníkov kreatívneho priemyslu je potrebné 

realizovať kontinuálne a reflektovať aj vzostupy a pády determinované prípadnými ďalšími 

obmedzeniami v oblasti zhromažďovania. Základným predpokladom naplnenia opatrenia je 

realizácia minimálne celoročnej vzorky s dôslednou segmentáciou na produkty kreatívneho 

priemyslu, t. j. nie je postačujúce vedieť koľko ľudí ako konzumuje aké produkty, ale poznať 
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dynamiku v zmene správania pri akomkoľvek externom stimule tejto cieľovej skupiny. Napríklad je 

zaujímavé poznať, ako sa zmení postoj konzumentov umenia v kinosálach pri prepuknutí „obyčajnej“ 

chrípkovej sezóny. Primárnymi metódami dosiahnutia poznania spotrebiteľského správania sa 

z následnej analýzy spotrebiteľského správania zhromažďujú dáta s maximálnou výťažnosťou 

a zároveň ochranou osobných údajov prostredníctvom zberu dát s aplikáciou hodnovernej metodiky 

zameranej na atribúty, akými sú financovanie podujatia (či je to podujatie viazané na verejné 

financie, do akej miery sú jeho náklady pokryté sponzorskými zdrojmi a podobne), návštevnosť 

podujatia (zameraná okrem iného aj na poznanie momentu offline a online návštevnosti, ak ide 

o hybridné podujatie), typ kultúrneho podujatia (tematicky, žánrovo). 

 

Zber dát sa musí opierať o IoT riešenia a využívanie osobných prostriedkov digitálneho typu 

(mobilné telefóny, tablety a podobne) a vyhodnocovanie ich priestorového vymedzenia. Delenie sa 

musí zamerať na pochopenie spotrebiteľského správania v kontexte miesta realizácie podujatia, či 

ide o outdoor podujatie, či indoor podujatie a podobne. 

 

Na základe nadobudnutých dát a po analýze je výzvou opatrenia definovanie aktivít, ktoré dokážu 

real time (okamžite) logicky doručovať konzumentom kultúry, napr. prostredníctvom PUSH 

notifikácii, či newlettrov, informácie o ďalších atraktivitách daného kultúrneho priestoru, či 

interpreta. 

 

Samostatnou kapitolou je analýza rozdielneho spotrebiteľského správania regiónov Záhoria, 

južného Slovenska a samotného regiónu krajského mesta Trnava, ale aj pochopenie miery možnosti 

oslovenia v rámci týchto troch regiónov TTSK vedúce k vyššej miere migrácie za kultúrnymi 

podujatiami. 

 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Analýzy 
spotrebiteľského 

správania sa 
kultúrneho 

odvetvia 

Počet 
prieskumov 

0 2020 5 TTSK ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

• vytvorenie akčného plánu opatrení a časovej osi postupu; 



SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK 

235 

 

 

• vytvorenie analytického dokumentu zameraného na identifikáciu zmien spotrebiteľského 

správania sa klientov kreatívneho priemyslu; 

• vytvorenie technologickej bázy a dátovej štruktúry zameranej na jednoduchý zber dát 

v rôznych segmentoch; 

• vytvorenie AI modelov a protokolov priamej interferencie voči konzumentom kultúry 

zameraných na realtime ponuku voči konzumentovi kultúry. 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) - subjekty kreatívneho priemyslu operujúce v rámci  

TTSK 

Cieľové skupiny - akékoľvek subjekty kreatívneho priemyslu na území  TTSK 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

8.1.2. Opatrenie: Vytvorenie analýzy postavenia TTSK voči prihraničným 
regiónom pre komplementarity výkonnosti a rozvoja kultúrneho priemyslu 

Popis:  

Pre masívne obraty v oblasti cezhraničného cestovného ruchu je nevyhnutné identifikovať potenciál 

návštevnosti kultúrnych podujatí na území TTSK klasickým prieskumom trhu a s určením segmentu, 

ktorý by oslovil turistov k návšteve kultúry v TTSK. Ide o atribút komplementarity k produktom 

v hlavnom meste Bratislava,  v Brne a rovnako atraktivít umenia v Dolnom Rakúsku. V princípe ide 

o hľadanie NICHE pre tento kraj odvodený od analýzy spotrebiteľských preferencií vo všetkých 

prihraničných regiónoch. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

 (rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Analytický 
dokument 

Počet 0 2020 1 TTSK Ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Vytvorenie analytického dokumentu obsahujúceho ekonomickú projekciu potenciálnych výnosov.  

Tento analytický dokument má za cieľ definovať žánrový, tematický priestor pre „niche“ v téme 

hromadných kultúrnych podujatí v dlhodobom časovom rámci (10 – 15 rokov). 
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Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) - subjekty kreatívneho priemyslu v  rámci územia 

TTSK 

Cieľové skupiny - subjekty kreatívneho priemyslu operujúce v rámci  TTSK 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

8.1.3. Opatrenie: Vytvorenie modelu vzájomnej korelácie kultúry a DCR a AZCR 

Popis:  

Spotrebiteľský potenciál pre oblasť kreatívneho priemyslu limitovaný na geopriestor TTSK je 

obmedzený a vzhľadom na špecifiká regiónu (oblasti s inou jazykovou výbavou na juhu, napr. 

proximita k ČR na opačnej strane kraja)  nie je ani zrejme homogénny v otázke spotrebiteľskej 

preferencie. Korelácia kultúry a DCR a AZCR ponúka unikátny priestor pre modelovanie produktov 

kultúry s homogénnym publikom umiestneným v teritóriu regiónov VS4. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Dĺžka 
novovytvorených 
tematických trás 

cestovného ruchu 

m 0 2021 10 000 

TTSK, mestá, 
obce, 

združenia, 
mikroregióny, 
KOCR, OOCR, 

mimovládne 
organizácie, 

podnikateľský 
sektor 

Ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Vytvorenie ekonomického a marketingového modelu pre budúce riadenie problematiky predstavuje 

jasný rámec pre marketingové operácie v oblasti DCR a AZCR a dôsledné umiestňovanie zdrojov 

v regiónoch V4 smerom na vybudovanie unikátnej značky TTSK ako priestoru kultúry, ktorej 

produkty nenájdu obyvatelia regiónu V4 v žiadnej z dotknutých a susediacich krajín. Model má 

korelovať na špecifickú tradíciu,napr. operného umenia v Rakúsku a odvodenie od jeho výkonnosti 

a má byť základnou ambíciou pre rozvoj spotrebiteľského kmeňa zameraného na produkt TTSK. 

Identifikácia nasledovných kategórií:  
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Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) -  subjekty kreatívneho priemyslu operujúce v rámci  

TTSK 

Cieľové skupiny - subjekty kreatívneho priemyslu operujúce v rámci  TTSK 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

8.1.4. Opatrenie: Podpora rozvoja inovácií v kreatívnom priemysle a export 

kreatívneho priemyslu 

Popis:  

Všetky vyššie uvedené opatrenia pracujú s návrhmi na rast výkonnosti a spoločenskej relevancie 

kreatívneho priemyslu od modelu zberu dát využívajúceho nové technologické možnosti, cez ich 

presné vyhodnocovanie, hľadanie niche žánrov až po riadenie vlastnej organizácie zameranej 

na masívny rozvoj kreatívneho priemyslu v TTSK. V kontexte preukázateľného ekonomického 

prospechu pre TTSK napojením na DCR a AZCR problematiku vznikne postupne priestor pre rozvoj 

samostatného ekosystému podpory inovácií v kreatívnom priemysle, tak inovácií technologických, 

ako aj procesných. Od inovácií v dátovej oblasti, t. j. téme IoT a manažmentu dát, cez vývoj 

mobilných aplikácií, po tému adresného marketingu voči návštevníkom vznikne neobvyklý priestor 

pre inkubáciu ideí a ich pilotizáciu v danom území. 

 

Po splnení navrhovaných opatrení prichádza priestor pre vytvorenie inovačného inkubátora pre 

kreatívny priemysel, ktorého riešenia by kopírovali trajektóriu od vývoja, laboratórneho testovania, 

pilotného nasadenia, cez škálovenie na Slovensku, až po export do zahraničia. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Inovácie 

v kreatívnom 

priemysle 

Počet 0 2020 4 TTSK Ročne 

Export kreatívneho 

priemyslu 

Počet 0 2020 1 TTSK Ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Vytvorenie inovačného inkubátora pre kreatívny priemysel zameraného na podporu kreatívnych 

riešení v tejto doméne a postaveného na výsledkový indikátor, ktorým je export „developed in TTSK 
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riešení“ do zahraničia je návrhom zameraným na dlhodobý cieľ vytvorenia odolného regiónu, 

ktorého rozvoj nebude závislý len od automobilového priemyslu. 

 

Model je nevyhnutné vnímať ako model, ktorý kopíruje sociologické a demografické zmeny 

a megatrendy vo svetovom meradle. Je reflexiou zmeny vnímania spôsobu života moderných 

mladých ľudí, ktorí budú čoskoro musieť na trhu práce napĺňať efektívne svoju misiu a nie sú 

pripravení kopírovať modely zamestnania sa svojich rodičov. 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) - subjekty kreatívneho priemyslu realizujúce sa 

v rámci  TTSK 

Cieľové skupiny -  subjekty kreatívneho priemyslu realizujúce sa v rámci  TTSK 

 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

8.1.5. Opatrenie: Vytvorenie programu riadenia priestoru veľkokapacitných 
priestorov s možnosťou medzinárodnej účasti kultúrnych programov a 

vytvorenie analýzy postavenia TTSK voči prihraničným regiónom 

Popis:  

Po dôslednej analýze budúceho spotrebiteľského správania konzumentov je nevyhnutné vytvorenie 

programu riadenia priestorov európskeho významu v oblasti kultúry a športu, pričom pôjde o 

aktivitu v spolupráci s externým poradcom. Rozumie sa holistický, ekonomický, programový, ako aj 

marketingový model riadenia priestorov v kontexte očakávaných výnosov z predaja vstupeniek 

a ďalších modelov generovania zisku, ktorými sú napr. percentuálne podiely z predaja ubytovacích 

kapacít. Model je možné generovať len akceptáciou dvoch základných premís:  

•  prenos know-how zo zahraničia;   

•  úzke prepojenie s odvetvím cestovného ruchu v TTSK priestore.  

 

Opatrenie nadväzuje príkro na stanovenie relevantného „niche“ pre priestor vhodný aj na realizáciu 

kultúrnych podujatí v rozmedzí od 9 – 20 tisíc návštevníkov. 

 

Konkrétne zahŕňa nasledovné atribúty: 

• ekonomické riadenie (atribúty investície TTSK, mesta Trnava, privátnych zdrojov); 
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• programové, dramaturgické riadenie (rola brand ambasádora pre cezhraničnú kultúru a CEE 

priestor); 

• obchodné riadenia (riadenie predaja produktov v kontexte aj fungujúceho ekosystému 

podpory DCR a AZCR). 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Koncepcia 

veľkokapacitných 
podujatí 

Počet 0 2020 1 TTSK Ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Vytvorenie manažérskeho modelu pre riadenia projektu, vrátane analýzy personálneho, 

technického a finančného zabezpečenia modelu riadenia, predstavuje vytvorenie realistickej 

schémy riadenia projektu a jeho laboratórne testovanie tak, aby model riadenia na úvod nezakladal 

signifikantné náklady a nebol testovaný v živej prevádzke.  

 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) –  subjekty kreatívneho priemyslu operujúce v rámci 

TTSK. 

Cieľové skupiny - subjekty kreatívneho priemyslu realizujúce svoju činnosť v rámci  TTSK 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

8.1.6. Opatrenie: Implementácia a rozvoj inteligentných riešení v kultúrnych 
inštitúciách pre získavanie a prácu s dátami, ako aj priblíženie inštitúcií k 
návštevníkom 

Popis:  

Implementácia technických riešení systémov IoT, ale aj netechnických (procesných), je potrebná 

v rámci kultúrnych a športových inštitúcií. Je dôležité zlepšenie prístupu návštevníkov, ako aj 

zvýšenie ich zážitku a zlepšenie služieb v rámci inštitúcií. Potrebný je aj rozvoj IoT pre zrýchlenie 

a zlepšenie rozhodovacích procesov manažérskych štruktúr v oblasti kultúry s športu. 
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Treba však akceptovať komplexnosť SMART stratégie TTSK, ako aj zákonných a metodických 

náležitostí upravujúcich problematiku dát, ich využívanie a zdieľanie. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov 
ukazovateľa 

Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 

2027) 

Zdroj 

dát 
Frekvencia 

sledovania 

IoT zariadenia 

v kultúrno-

kreatívnom 
priemysle 

Počet  0 2022 5 TTSK Ročne 

Dátové sety 
získané od 
partnerov 

subjektov 

priemyslu 

Dátové sety 0 2022 2 TTSK Ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Implementácia SMART technológie technického a netechnického rázu, ako aj zabudovanie podpory 

pre dátovú štruktúru pri rekonštrukcii alebo stavbe budov. Rozvoj IoT v oblasti podpory 

návštevnosti, jej analýzy, zvýšenie kultúrneho a športového zážitku z podujatí, ale aj efektívne 

manažérske rozhodovanie. Prepojenie  systémov a presun dát medzi Úradom TTSK a kultúrnymi a 

športovými organizáciami. 

 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) – subjekty kreatívneho priemyslu, kultúrneho 

a športového odvetvia operujúce v rámci  TTSK 

Cieľové skupiny - akékoľvek subjekty kreatívneho priemyslu, kultúrneho a športového odvetvia 

realizujúce svoju činnosť v rámci  TTSK 

3.9 Regionálny rozvoj 

Globálny cieľ  

9. Inteligentný regionálny rozvoj  
Strategická priorita  

9.1. Rozvoj regiónu a jeho súčastí v rámci inovatívneho a inteligentného 
systému riadenia 
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Inteligencia (alebo „inteligentnosť“) regiónov spočíva vo využívaní ich regionálnych silných stránok 

a kapacít a v integrácii rôznych aktérov prostredníctvom inovácií a praxe. Cieľom je reorganizovať 

tradičné sektory prechodom na sektory s pridanou hodnotou, akými sú energetika, doprava, 

infraštruktúra, cestovný ruch, poľnohospodárstvo a cestovný ruch. Využitie ľudského, 

štrukturálneho a vzťahového kapitálu regiónu je kľúčové a inteligentná špecializácia regionálnej 

ekonomiky ako celku k tomuto procesu prispieva. Vo všeobecnosti je možné súvislosť medzi 

ekonomickým a trvalo udržateľným rozvojom vidieť v nasledujúcich častiach o spojení medzi 

ekonomickým rozvojom a trvalou udržateľnosťou životného prostredia. 

Východiskový stav a identifikácia synergií a komplementarít 

Rozvoj silného regionálneho hospodárstva a modelu udržateľného rastu regiónu môžu pomôcť 

hospodárstvu napredovať smerom k inklúzii a posunúť sa smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. 

Silný domáci dopyt a politická podpora vedie k tomu, že ekonomika regiónu rastie stabilným 

tempom. TTSK by v tomto prípade mal napredovať v rámci nastavených štandardov, rovnako ako aj 

implementovať novú regionálnu stratégiu. V súčasnosti sa v kraji zastavil trend klastrovania. 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

9.1.1. Opatrenie: Podpora vytvárania podmienok pre rozvoj systémov 
elektronickej komunikácie (úrad - obyvateľ - podnikateľ), ale aj samospráva - 
samospráva 

Popis:  

Vo svojej najjednoduchšej forme možno inteligentnú samosprávu chápať ako kombináciu nových 

technológií a stratégií organizačnej inovácie na ďalšiu modernizáciu verejného sektora. Na jednej 

strane sa občania môžu nepriamo podieľať na vytváraní hodnôt verejných služieb využívaním 

verejnej infraštruktúry alebo (ne)vedomým zdieľaním svojich údajov s komunitou. Na druhej strane 

inteligentné samosprávne iniciatívy sa môžu intenzívnejšie spoliehať na aktívnu účasť občanov, aby 

zlepšili poskytovanie verejných služieb, zvýšili dôveru vo verejné opatrenia a posilnili komunitné 

prepájanie sa. 

 

V súčasnosti zaznamenáva kraj výraznú snahu o inteligentný rast založený na infraštruktúre IKT. 

Región a mestá sa budú musieť prispôsobiť tak, aby podporovali jedinečné potreby svojich občanov. 

IKT budú zohrávať kľúčovú úlohu pri plnení tohto účelu. 
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Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota (rok 

2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Vytvorený Klaster 
inovatívnych riešení 

TTSK 

Počet 0 2022 1 TTSK Ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Obyvatelia, návštevníci a ekonomicky aktívne organizácie v rámci úspory času a zefektívnenie 

procesov pre riadenie, manažment a efektívnu komunikáciu kraja s obyvateľmi, samosprávami a 

ostatnými aktérmi na území. Zavedenie elektronizácie procesov, ako aj vytvorenie kompatibility 

systémov aktérov pre zber dát a ich spracovanie s uverejnením. Bezpečnosť dát je dôležitá a bude 

rovnako vzatá do úvahy pri rozvoji, implementácii a práci so systémami a dátami. 

 

Podpora budovania dátových sietí v rámci územia samosprávneho kraja s vysokou bezpečnosťou 

komunikácie, ktoré rozširujú mieru internetového pokrytia a vedú k zvyšovaniu úrovne života 

obyvateľov. 

 

Využitie inteligentných informačno-komunikačných technológií v snahe zabezpečiť optimalizovaný 

systém sprístupňovania informácií širokej verejnosti ovplyvní nárast transparentnosti a otvorenosti 

orgánov zabezpečujúcich správu vecí verejných. Skvalitnenie procesu elektronizácie verejných 

služieb s cieľom  znížiť administratívnu záťaž občanov zrýchľuje procesy vybavovania služieb. 

 

Prechod od klasického sektorového prístupu IKT ku komplexnej miestnej a krajskej „digitálnej 

agende“ v rámci stratégie inteligentnej špecializácie umožňuje kraju identifikovať priority 

pre investície do IKT, ktoré sú relevantné pre ich územie. 

 

Štandardy manažmentu a služieb sú tie, ktoré zabezpečujú plynulú prevádzku, metódy hodnotenia, 

dohľadu a akceptačných procesov pri výstavbe a prevádzke systémov inteligentných miest a regiónu 

(pre elektronickú správu, dohľad nad trhom, verejnú bezpečnosť, núdzový manažment, územný 

manažment, demografický manažment, regionálny manažment, správu nehnuteľností, dopravné 

služby, energetické služby, logistické služby, vzdelávacie služby, kultúrne služby, zdravotnícke služby, 

služby zamestnanosti, služby sociálneho poistenia, opatrovateľské služby, služby poistenia bývania, 

cestovné služby, finančné služby a elektronický obchod). 
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Systematicky pomáhať mestám, obciam a kľúčovým partnerom (finančne, metodicky) v oblasti 

inteligentného odpadového hospodárstva. Metodické dokumenty zložiek ministerstva ŽP, 

spoločnosti na likvidáciu odpadu v kraji a financovanie na nákup SW. 

 

Identifikácia nasledovných kategórií: 

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) – VÚC, samosprávne jednotky v kraji, organizácie (aj 

klastrové) zriadené alebo s činnosťou zameranou/podporujúcou regionálny rozvoj, kreatívny 

priemysel, inovačné organizácie, organizácie zamerané na výskum a vývoj 

Cieľové skupiny - Riadiaci pracovníci, manažéri a pracovníci IT oddelení, styku s verejnosťou, tvorbou 

verejných politík 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

9.1.2. Opatrenie: Implementácia, manažment a rozvoj systému krízového 
manažmentu smerujúceho k ochrane obyvateľstva, majetku a iných statkov, 
na základe dátového manažmentu a umelej inteligencie 

Popis:  

Zložitá, digitalizovaná spoločnosť nás konfrontuje s novými formami kríz. Keď životne dôležité 

organizácie alebo spoločnosti zasiahnu kybernetické a iné útoky, môže to spôsobiť sociálny rozvrat.  

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov 
ukazovateľa 

Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Mimoriadne 

udalosti 

Počet 70 2020 76 MVSR Ročne 

Mimoriadne 

situácie 

Počet 5 2020 7 MVSR Ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Profesionálny a efektívny krízový manažment je založený na piatich kapacitách: 

• Predpokladať - zahŕňa analýzu hrozieb, hodnotenie súčasných a budúcich rizík a vývoj 

scenárov; 

• Reagovať – vlastniť technologické riešenia na uľahčenie zdieľania a interpretácie informácií 

na všetkých úrovniach počas krízy a pomocou AI, integrácie údajov zo senzorov, dronov, 

technológie prvej reakcie, nositeľných zariadení a sledovanie zdrojov poskytnúť 
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organizáciám inteligentné systémy riadenia príkazov, pomocou ktorých môžu rýchlo a 

efektívne reagovať; 

• Pripravovať sa - nevyhnutné, aby zamestnanci boli neustále školení, aby boli vždy pripravení 

absolvovať školiace kurzy, v ktorých sa simulujú krízové situácie pomocou technológií, ako 

je virtuálna realita, AI a simulačný softvér na optimalizáciu školiaceho programu; 

• Učiť sa - každá krízová situácia a tréningové cvičenie so sebou prináša ponaučenie, treba 

vyvíjať scenáre a osvedčené postupy na identifikáciu a reakciu na krízové situácie na základe 

analýzy údajov; 

• Spolupracovať - dôležité, aby všetci partneri reťazca spolupracovali navzájom aj 

s verejnosťou. 

 

Zvýšenie úrovne bezpečnosti obyvateľstva zavedením automatizovaných analytických funkcií, 

napríklad aj kamerového systému, ktoré umožnia rozšírenie prehľadu o dianí v jednotlivých 

samosprávnych  jednotkách na území kraja, rýchlejšiu identifikáciu incidentov a rýchlejšiu reakciu 

na incidenty. 

Identifikácia nasledovných kategórií: 

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) – VÚC, samosprávne jednotky v kraji, záchranné, 

poriadkové a zdravotné zložky 

Cieľové skupiny - Manažéri krízových situácií, pracovníci zasahujúci počas krízových situácií, analytici. 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

9.1.3. Opatrenie: Podporovať rozvoj Priemyslu 4.0 v kraji v súlade s krajskou 

RIS  

Popis:  

Pri implementácii výskumných a inovačných stratégií založených na princípoch Intelektuálne 

špecializovanej regionálnej inovačnej stratégie Európskej komisie je potrebné zamerať sa 

na regionálne inovačné ekosystémy. Toto zameranie nie je na „regionálny inovačný prístup“, ale 

na priemysel – teda výskum a inovácie v oblasti vedy, techniky, techniky a matematiky a ekonomiky. 

Doplnia to regionálne informačné modely, ktoré kombinujú fyzickú a digitálnu infraštruktúru 

prostredníctvom spoločnej inovačnej platformy a výskumu. Dizajn by mal zlepšiť integráciu 

digitálnych technológií a umožniť výskum a inovácie v oblasti vedy, techniky a matematiky a 

ekonómie. 
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Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota  

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Regionálna inovačná 
stratégia 

Počet 0 2021 1 TTSK Ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Kľúčovým aspektom inteligentnej špecializácie na regionálnej úrovni je podpora technológie, 

odborov, obyvateľstva a podnikania a vytváranie konkurenčných výhod, ktoré by územiam pomohli 

podporiť ich ekonomický a sociálny rozvoj s využitím princípov trvalo udržateľného rozvoja. 

 

Inteligentná a udržateľná špecializácia regiónu a území je kľúčová pre dosiahnutie ich 

konkurencieschopnosti a vyváženého trvalo udržateľného rozvoja. Prístup je v súlade s moderným 

prechodom na udržateľnú ekonomiku, ktorá sa vyznačuje regionálnou a územnou špecializáciou 

a digitalizáciou. Predstavuje najobľúbenejšie a najrýchlejšie cesty trvalo udržateľného regionálneho 

rozvoja. Sociálny a politický transformačný potenciál možno vytvoriť pomocou inteligentnej 

špecializácie, ktorá by zase podporila sociálne inovácie a inteligentný potenciál.  

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) – VÚC, samosprávne jednotky v kraji, organizácie (aj 

klastrové) zriadené alebo s činnosťou zameranou/podporujúcou regionálny rozvoj, kreatívny 

priemysel, inovačné organizácie, organizácie zamerané na výskum a vývoj 

Cieľové skupiny - VÚC, miestne samosprávy, manažéri, výskumníci a odborníci v oblasti inovácií 

a regionálneho rozvoja 

 

3.10 Cestovný ruch 

 

Globálny cieľ  

10. Kraj otvorený inováciám a podporujúci inteligentné riešenia 
v prospech rozvoja cestovného ruchu/business event 
Strategická priorita  
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10.1. Zriadenie organizačno-manažérskej entity pre komplexnú koordináciu 
rozvoja CR/BE na území TTSK s kvalifikovanou pracovnou silou 

 

Odvetvie cestovného ruchu a Business Events predstavuje veľmi komplexnú agendu previazanú 

s viacerými odvetviami národného hospodárstva a jeho manažment spadá do kompetencií 

viacerých ministerstiev (MDV SR, MF SR, MH SR, MZVEZ SR, MIRRI SR...). Okrem zakotvenia politík 

kraja v koncepčnom strategickom dokumente (napr. Stratégia rozvoja CR v TTSK) by sa tvorba politík 

pre odvetvie mala opierať aj o kompetentný manažment politík. Kľúčovú úlohu pri implementácii 

zohráva KOCR, ktorá v prepojení so samosprávnym krajom spoločne zabezpečí analýzy dát pre 

potreby CR/BE, tvorba strategického rámca, metodík a zverejňovanie dát (tzv. data dashboard) pre 

účely odvetvových partnerov.  

Východiskový stav a identifikácia synergií a komplementarít 

V rámci štatistického vykazovania CR existuje viacero výziev tak na národnej, ako aj lokálnej úrovni. 

Samotný zber dát od návštevníkov zachytáva len ubytovaných hostí a nezachytáva jednodňových 

návštevníkov, či iné formy prenocovaní (okrem iného Airbnb). V rámci štatistík je sledovaný 

ubytovací segment, vrátane robotníckych ubytovní, čo v niektorých prípadoch spôsobuje 

dezinformáciu o návštevnosti regiónov. 

 

TTSK má k dispozícii iba dáta o ubytovaných hosťoch,  krajine ich pôvodu a dĺžke ich ubytovania. Kraj 

môže aktívne vstupovať do negociácií so ŠÚ SR a ďalšími nositeľmi dát za účelom spresnenia dát a 

prenastavenia východísk ich zberu. 

 

Aktuálny governance model Trnavského kraja v oblasti cestovného ruchu priamo vychádza zo 

Zákona o podpore CR (91/2010). V praxi pozostáva z členstva TTSK v Krajskej oblastnej organizácii 

CR (KOCR Trnavský kraj), ktorej členmi je ďaších päť  OOCR z kraja (Trnava Turizmus, Záhorie,  Rezort 

Piešťany,  Žitný ostrov – Csallókőz a Matúšova zem – Matyusfőlt). Priamo v rámci organizačnej 

štruktúry TTSK sa aktuálne nenachádza odbor cestovného ruchu, pričom analýze a interpretácii dát 

z cestovnému ruchu sa venuje Odbor analýz a verejných politík Úradu TTSK. Tento pracuje hlavne 

s dátami zo ŠÚSR a s dátami, ktoré mu poskytujú KOCR Trnavský kraj, prípadne ostatné OOCR v kraji.  

 

V rámci štatistického vykazovania CR existuje v oblasti spracovania a interpretácie dát viacero výziev 

tak na národnej, ako aj lokálnej úrovni. 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 
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10.1.1. Opatrenie: Zlepšenie rozsahu, kvality a manažmentu zberu údajov 
v cestovnom ruchu/ Business Events  pre inteligentné rozhodovanie 

 

Popis:  

Zlepšenie monitorovania CR relevantných ukazovateľov v rámci štatistického výkazníctva 

identifikáciou vhodnejších ukazovateľov pre sledovanie v nasledujúcich obdobiach, a to 

bez dodatočnej administratívnej záťaže subjektov poskytujúcich dáta, by poskytlo dodatočné 

argumenty pre rozhodovanie kraja v politikách CR. Rovnako by to umožnilo otvorenie diskusie so ŠÚ 

SR o zmenách potrieb sledovania štatistických ukazovateľov. 

 

Zavedením efektívneho governance modelu s jasným procesným diagramom a cieleným 

spracúvaním dát v kontexte potrieb destinačného marketingu tak z krajského štatistického úradu, 

ŠÚ SR, OECD, Eurostat, WTO, ako aj z vlastného zberu dát, či nákupom licencovaných produktov 

pre účely vyhodnocovania ekonomického prínosu CR/BE a z obstarávaných datasetov, by kraj získal 

prístup k presným dátam potrebným pre efektívne rozhodovanie o politikách vplývajúcich 

na konkurencieschopnosť a udržateľnosť CR a Business Events v kraji. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov 
ukazovateľa 

Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Prenocovania na 

území kraja 
Počet 856 248 2021 1 020 000 

ŠÚSR, 
databáza 
Datacube 

 

Ročne 

Tržby za 
ubytovanie 

Eur 25 856 977 2021 30 000 000 

ŠÚSR, 
databáza 
Datacube 

Ročne 

 

 

Aktivity v rámci opatrenia: 

• vytvorenie organizačno-manažérskej entity pre komplexnú koordináciu rozvoja CR/BE 

na území TTSK s kvalifikovanou pracovnou silou, min. s 3 pracovníkmi; 

• posilnenie Odboru analýz a verejných politík TTSK o senior dátového špecialistu pre zber 

a interpretáciu dát z CR/BE/kultúry s riadiacimi kompetenciami a právomocami smerom 

ku KOCR Trnavský kraj a OOCR v kraji; 
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• vytvorenie jednotnej štruktúry pre cielený zber dát pre účely CR/BE mimo ŠÚ SR, ktorý 

sleduje nielen počet účastníkov CR, ale aj demografiu a dosah CR/BE na ekonomiku regiónu, 

ktorá bude aplikovaná jednotne všetkými OOCR/KOCR v Trnavskom kraji.  

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) – VÚC TTSK, KOCR Trnavský kraj, OOCR na území 

TTSK, Štatistický úrad SR, Odbor analýz a verejných politík Úradu TTSK, vybrané organizácie kraja, 

podniky a organizácie CR na území TTSK 

Cieľové skupiny - VÚC TTSK, KOCR Trnavský kraj, OOCR na území TTSK,  

návštevníci kraja  

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

10.1.2. Opatrenie: Zlepšenie využívania dát a analýz pri tvorbe, plánovaní a 

propagácii produktu CR kraja  
 

Popis:  

Vhodným zberom dát, ich uvedením do kontextu a ich správnou interpretáciou je možné dosahovať 

významné zefektívnenie destinačného marketingu a manažmentu.  

 

Skĺbením interpretácie dát už existujúcich (napr. dáta z CRM systémov jednotlivých OOCR, prípadne 

vlastných organizácií TTSK, z cyklosčítačov, monitoring pohybu v rámci centra, vyťaženosť liniek 

MHD/regionálnej dopravy, rôzne mobilné aplikácie,napr. spoločnosť Strava Inc.) a prípadným 

nasadením nových IKT technológií na digitalizáciu a monitoring pohybu (napr. zavedenie 

senzorických prvkov pre monitoring pohybu návštevníkov) je možné dosahovať veľmi presný obraz 

o stave dopytu po produkte CR a jeho následné formovanie a prispôsobovanie potrebám cieľovej 

skupiny. Jedným zo zdrojov dát s veľkou výpovednou hodnotou sú aj tzv. free wifi hotspoty a dáta 

od telekomunikačných operátorov či zúčtovacích centier.  

 

Obstaranie jednotného CRM systému pre všetky OOCR/KOCR v Trnavskom kraji môže znamenať 

významné prepojenie dát, a tým aj synchronizáciu aktivít jednotlivých aktérov CR v rámci kraja.  

 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  
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Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Aktívne licencie 

CRM systémov 
Počet 0 2022 30 

KOCR / 

OOCR  
Ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

• zavedenie jednotného CRM systému kraja pre účely CR a BE (VÚC TTSK, KOCR Trnavský kraj 

+ OOCR na území TTSK);     

• vytvorenie šablóny pre zber dát od prevádzkovateľov atrakcií (bez ohľadu na to, či patria 

pod TTSK, alebo sú to komerčné podniky) + následný zber dát pre účely propagácie (napr. 

poskytnutie textu v AJ, max. 300 slov, vyjadrujúceho 3 hlavné benefity (prečo), 2 obrázky 

s min 300 dpi, kontakt na predaj, web adresa v AJ...). 

 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) - VÚC, KOCR Trnavský kraj, OOCR na území, Odbor 

analýz a verejných politík Úradu TTSK, vybrané organizácie kraja, podniky a organizácie CR na území 

TTSK 

Cieľové skupiny - VÚC, KOCR Trnavský kraj, OOCR na území TTSK,  

návštevníci kraja  

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

10.1.3. Opatrenie: Vytvorenie funkčnej komunikačnej platformy medzi 
súkromným, verejným a akademickým sektorom 

 

Popis:  

V prípade výnimočných udalostí regionálneho, národného, či nadnárodného významu je kľúčové 

vedieť efektívne a včasne, koherentne a zrozumiteľne komunikovať. Pandémia ochorenia Covid-19  

ukázala, ako je dôležitá jasná a adresná komunikácia a aké jednoduché je podľahnúť 

dezinformačným šumom, a to obzvlášť v prostredí cestovného ruchu, ktorý je v dôsledku 

výnimočných udalostí veľmi zraniteľný. Odporúča sa vytvorenie jednotnej digitálnej komunikačnej 

platformy medzi súkromným, verejným a akademickým sektorom, ktorý v budúcnosti umožní jasnú 

a včasnú komunikáciu potrebných informácií smerom k verejnej správe a subjektom CR. Iba tak 

môže prísť k jasnej komunikácii subjektov CR smerom k ich cieľovej skupine (hlavne smerom k 
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návštevníkom), nakoľko tie majú vlastné kanály a kontakty, na ktoré verejná správa často nemá 

priamy dosah. 

 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov 
ukazovateľa 

Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj 

dát 
Frekvencia 

sledovania 

Aktívni užívatelia 

pripojených do 
platformy 

Počet 0 2022 250 

VÚC 

TT/KOCR 

TT 

Ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

• vytvorenie jednotnej digitálnej komunikačnej platformy medzi súkromným, verejným 

a akademickým sektorom, ktorý v budúcnosti umožní jasnú a včasnú komunikáciu 

potrebných informácií smerom k verejnej správe a subjektom CR; 

• ustanovenie správcu platformy zodpovedného za zdieľanie dát a komunikáciu. 

 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) - VÚC TTSK, KOCR Trnavský kraj, OOCR na území 

TTSK, Odbor analýz a verejných politík Úradu TTSK, vybrané organizácie kraja, podniky a organizácie 

CR na území TTSK 

Cieľové skupiny - VÚC TTSK, KOCR Trnavský kraj, OOCR na území TTSK,  
návštevníci kraja  

Strategická priorita 

10.2. Zlepšenie a tvorba nových služieb a infraštruktúry cestovného 
ruchu/Business Events pre návštevníka kraja 

Digitalizácia obsahu v CR a kultúre sa stáva čoraz samozrejmejšou a z pohľadu cieľovej skupiny 

predstavuje veľkú pridanú hodnotu. Podľa aktuálnych trendov bude digitalizácia obsahu znamenať  

výraznú konkurenčnú výhodu, ak nie priamo samozrejmosť. 

 

Východiskový stav a identifikácia synergií a komplementarít 

Digitalizovaný obsah umožňuje jednoduchšie sieťovanie subjektov do podoby produktu CR 

a zjednodušuje tvorbu nástrojov na tzv. „jednotné vstupné“ do väčšiny atrakcií v kraji - napr. formou 

jednotnej aplikácie alebo na spôsob tzv. City Card. Produkt cestovného ruchu je postavený na spájaní 

a sieťovaní jednotlivých služieb do unikátneho produktu s definovanou cieľovou skupinou.  
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Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

10.2.1. Opatrenie: Zlepšenie existujúcich a zavádzanie nových služieb a novej  

inteligentnej infraštruktúry CR 
 

Popis:  

Sieťovanie v rámci kraja je obzvlášť aplikovateľné na produkty CR typu „cesty/trasy/routes“ 

napr. sakrálne cyklotrasy, sakrálne cesty, vínne cesty/vínne cyklotrasy, trasy v rámci tzv. „treasure 

hunt“ produktov a podobne. 

 

Aktívne budovanie digitálnych turistických trás, náučných chodníkov a itinerárov napojených 

na kalendár podujatí a ubytovacie/stravovacie kapacity v regióne (predchádza digitalizácia obsahu) 

a jej cielená propagácia cez nástroje destinačného marketingu predstavujú pridanú hodnotu 

prejavujúcu sa zvyšovaním tržieb a počtu prenocovaní. Obzvlášť v rámci tvorby itinerárov sa jedná 

o expertnú službu, ktorá môže do budúcna predstavovať konkurenčnú výhodu a možný zdroj 

dodatočných príjmov turistických informačných centier. 

Kľúčové ukazovatele  výkonnosti:  

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota  

(rok 

2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Dĺžka 
novovytvorených 
tematických trás 

cestovného ruchu 

m 0 2022 15 000 

TTSK, mestá, 
obce, 

združenia, 
mikroregióny, 

OCR, 

mimovládne 
organizácie, 

podnikateľský 
sektor 

Dvojročná 
periodicita 

Dĺžka náučných 
chodníkov 

km 150 2022 200 

ŠOP, 
evidencia 

samosprávy 

Ročne 

Novozdigitalizované 
subjekty CR – 

hotely atrakcie, 

priestory, venues, 

chodníky, jaskyne 

a pod. 

Počet  0 2022 200 

TTSK, mestá, 
obce, 

združenia, 
mikroregióny, 
mimovládne 
organizácie, 

podnikateľský 
sektor 

Ročne 

 

Aktivity v rámci opatrenia:  
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• vytvorenie šablóny pre zber dát od prevádzkovateľov atrakcií (bez ohľadu na to, či patria 

pod TTSK, alebo sú to komerčné podniky) + následný zber týchto dát pre účely propagácie 

(napr. pošlite nám text v AJ, max 300 slov, vyjadrujúci 3 hlavné benefity (prečo), 2 obrázky 

s min 300 dpi, kontakt na sales, web adresa v AJ.); 

• digitalizácia obsahu jednotlivých subjektov CR (hotely, venues, atrakcie, turistické chodníky, 

3D mapy, reštaurácie a pod.); 

• sieťovanie a tvorba nových, resp. modernizovaných produktov cestovného ruchu v rámci 

kraja (v zmysle definície „produktu CR“) , prípadne tvorba nových digitálnych itinerárov. 

 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) - VÚC TTSK, KOCR Trnavský kraj, OOCR na území 

TTSK, vybrané organizácie kraja, podniky a organizácie CR na území TTSK 

Cieľové skupiny - VÚC TTSK, KOCR Trnavský kraj, OOCR na území TTSK,  

návštevníci kraja 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

10.2.2. Opatrenie: Dlhodobo realizovateľná a efektívna propagácia a 
sieťovanie v rámci produktu CR 
 

Popis:  

Prvotným predpokladom pre dlhodobo realizovateľnú a efektívnu propagáciu produktu CR je 

vytvorenie Stratégie rozvoja CR pre TTSK. Stratégia by okrem povinných analytických východísk 

a SWOT analýzy mala zadefinovať aj samotný produkt CR a jeho cieľové skupiny, pričom by mala 

pracovať aj s témami brandu destinácie a jeho poznateľnosti v ostatných regiónoch Slovenska 

a v zahraničí. 

 

Jedným z nástrojov efektívneho destinačného marketingu je automatizovaný systém tvorby 

propagačných výstupov, ktorý vychádza z digitalizovaného obsahu a sieťovania produktov. 

Umožňuje rýchly a profesionálny výstup pre potreby B2B/B2C propagácie.  

V rámci zadefinovania cieľových skupín v Stratégii sa považuje za dôležité venovať pozornosť 

bonitnej cieľovej skupine expatriotov žijúcich na území TTSK, ako aj celému odvetviu Business events 
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(obzvlášť Eventom, Incentíve a konferenčnému biznisu). Samotnou kapitolou stratégie je využitie 

letiska v Piešťanoch pre rozvoj kúpeľného a liečebného CR. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov 
ukazovateľa 

Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Vytvorený 

strategický 

dokument  

Počet  0 2022 1 

VÚC TTSK, 

KOCR 

Trnavský 
kraj 

Ročne 

Aktivity v rámci opatrenia  

Vytvorenie  Stratégie rozvoja CR  TTSK – aktualizácia: dokument je v štádiu príprav, bol vysúťažený 
dodávateľ 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) - VÚC TTSK, KOCR Trnavský kraj, OOCR na území 

TTSK 

Cieľové skupiny - VÚC TTSK, KOCR Trnavský kraj, OOCR na území TTSK  
Strategická priorita  

10.3. Rozvoj potenciálu odvetvia Business Events na území kraja 

Existencia špičkovej infraštruktúry a zaujímavých technických stavieb v rámci kraja (napr. Slovakia 

Ring, X-Bionic Sphere, City Aréna Trnava, vodné dielo Gabčíkovo a pod.) je predpokladom pre rozvoj 

tzv. kongresového cestovného ruchu zemí. V medzinárodnom meradle sa odvetvie označuje ako 

Business events a predstavuje takmer výlučne B2B trh. V tomto kontexte je treba poznamenať, že 

odvetvie pracuje s B2B cieľovou skupinou, pre ktorú nie je rozhodujúce a ani prioritné 

administratívne členenie Slovenska, ale produkt ako taký. Ide teda o nadregionálny produkt CR. 

Východiskový stav a identifikácia synergií a komplementarít 

Na území kraja sa nachádza široká škála unikátnych priestorov, v ktorých je možné usporiadať 

verejné či komerčné eventy i kultúrne podujatia. Eventovo-kongresovo-športová infraštruktúra je 

relatívne dobre dostupná z Bratislavy a väčších miest kraja, čo predstavuje silnú stránku 

a konkurenčnú výhodu. Navyše, TTSK ponúka relatívne dobrý pomer ceny a kvality, čo môže byť 

jedným z dôležitých prvkov marketingového mixu v rámci propagácie destinácie.   
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Odvetvie BE je taktiež veľmi prepojené s oblasťou kultúry a kreatívneho priemyslu. Development 

podujatí, eventov a festivalov môže priniesť silný brandotvorný i zaujímavý komerčný efekt spojený 

s mimosezónnou zamestnanosťou.  

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

10.3.1. Opatrenie: Vytvorenie funkčného governance modelu v téme business 

event a nadväzného strategického dokumentu  
 

Popis:  

Pri tvorbe stratégií rozvoja CR/BE je kľúčová a absolútne nevyhnutná spolupráca s BSK a hlavným 

mestom Bratislava. Pre rozvoj BE na území TTSK je taktiež dôležitá existencia atraktívneho 

a unikátneho obsahu.  

 

Obsah je reprezentovaný etablovanými investormi (napr. PSA, Samsung, Zentiva..), inkubátormi 

a inovatívnym podnikateľským prostredím (centrá vedy a výskumu, napr. R&D center Inobat, 

Optotune), výrobnými podnikmi (InoBat, Optotune a pod.) a tiež akademickými inštitúciami so 

sídlom v TTSK (Trnavská Univerzita, MTF STU, Univerzita Cyrila a Metoda).  

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov 
ukazovateľa 

Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj 

dát 
Frekvencia 

sledovania 

Vytvorený 

strategický 

dokumentu pre 

BE 

Počet 0 2022 1 TTSK Ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

• vytvorenie dokumentu Stratégia a koncepcia rozvoja Business Events na území TTSK; 

• príprava governance modelu v téme Business events na území kraja (odporúčanie min. 

2 pracovné pozície s fokusom na Business Events). 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) – VÚC TTSK, KOCR Trnavský kraj, OOCR na území 

TTSK, vybrané organizácie kraja, vybrané podniky s potenciálom obsahu pre BE, obchodné komory, 

SIEA, SARIO, KIRA... 



SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK 

255 

 

 

Cieľové skupiny – VÚC TTSK, KOCR Trnavský kraj, OOCR na území TTSK, BSK, BBSK, TSK...; B2B 

nákupcovia podujatí BE 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

10.3.2. Opatrenie: Kreatívne využitie priestorov TTSK/miest pre účely CR/BE 
a zlepšenie ich propagácie  

 

Popis:  

Okrem účelovej infraštruktúry, akou je napr. X-Bionic Sphere, Slovakia Ring, alebo kúpele či termálne 

akvaparky na území kraja, by pre kraj mohlo byť mimoriadne prínosné využitie priestorov organizácií 

kraja, teda vo „svojich“ divadlách, múzeách a galériách pre komerčné podujatia a nezriaďovanú 

kultúru. Sledovaním počtu podujatí z kategórie Business Events v rámci kraja a zberom dát o nich 

môže kraj vyčísliť prínosy odvetvia pre ekonomiku a následne argumentovať v prospech podpory  

podujatí. Vhodnou stratégiou, nastavením v rámci manažmentu organizácií kraja a účelovým 

vzdelávaním zamestnancov organizácií kraja by mohol kraj čerpať nemalé zdroje z prenájmu pre 

obnovu a rozvoj vlastných kapacít. Vhodným príkladom je aj nastavenie nového modelu spolupráce 

so City Arénou v meste Trnava, ktorá predstavuje obrovský rozvojový potenciál pre celý región. 

Nezanedbateľnou oblasťou je aj spolupráca cirkví pri zvyšovaní dostupnosti sakrálneho umenia 

cieľovým skupinám tak v rámci organizovaného CR, ako aj v Business Events. 

 

Produkt CR automaticky nekopíruje administratívne členenie SR, preto je viac ako žiadúce 

prepojenie propagačných aktivít TTSK s inými krajmi, hlavne s BSK/BA. Vzhľadom na zákonné 

nastavenie kompetencií v rámci propagačných aktivít jednotlivých OOCR/KOCR Trnavský kraj je 

limitovaná implementácia prostriedkov z dotácie MDV SR na produkty CR presahujúce hranice 

destinácie. Obzvlášť v rámci propagácie vínnych ciest (napr. Víno Malých Karpát), kúpeľného CR 

(napr. Piešťany a okolie)  alebo v rámci B2B aktivít na podporu produktu Business Events a nadväznej 

infraštruktúry (napr. typu Slovakia Ring, X-Bionic Sphere) je nevyhnutné prepojiť propagačné aktivity 

do ucelenej a logicky nadväznej ponuky.  

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov 
ukazovateľa 

Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 

2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Tržby za 
prenájom 

priestorov pre 

účely CR/BE 

Eur 0 2022 750 000 TTSK Ročne 
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Podujatia na 

území kraja 
Počet 0 2022 200 TTSK/KOCR   Ročne 

Aktivity v rámci opatrenia: 

• sledovanie počtu podujatí typu Business Events v rámci kraja a zber dát o nich pre účely 

vyčíslenia ekonomického, mediálneho či spoločenského prínosu podujatí pre kraj i celú 

ekonomiku Slovenska; 

• podpora a nastavenie vhodných podmienok prenájmov priestorov organizácií kraja pre 

podujatia (verejné i Business Events); 

• prepojenie propagačných aktivít s okolitými regiónmi, hlavne s BSK, pre efektívnejšiu 

spoločnú propagáciu produktu CR/podujatí BE.  

 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) - VÚC TTSK, KOCR Trnavský kraj, OOCR na území 

TTSK, vybrané organizácie, podniky a organizácie CR na území TTSK 

Cieľové skupiny - VÚC TTSK, KOCR Trnavský kraj, OOCR na území TTSK, BSK, BBSK, TSK ... a 

návštevník kraja, B2B nákupcovia podujatí BE  

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

10.3.3. Opatrenie: Priama podpora/rozvoj  festivalov 
 

Popis:  

V rámci nachádzania synergií s oblasťou kultúry, rozvoja kultúrnej infraštruktúry a podujatí v zmysle 

budovania identity kraja je potrebné spájať zdroje a aktivity CR s kultúrou. Príkladom môže byť 

tvorba mestských/regionálnych festivalov. 

 

Pri ich developmente však treba brať do úvahy dva hlavné motivačné faktory = podporiť konanie 

festivalu v mimosezóne (vykrytie prepadu tržieb podnikov CR) + podujatie (festival) musí byť 

predajné, tzn. musí mať jasne zadefinovanú cieľovú skupinu, ideálne s presahom do zahraničia 

(príkladom sú https://www.vinarske.stezky.cz/, ktoré sa predávajú ako balíčky tzv. packages spojené 

s ubytovaním, kultúrou, gastronómiou a pod.). 

 

https://www.vinarske.stezky.cz/
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TTSK a KOCR Trnavský kraj/OOCRky ako driveri (medzinárodných) podujatí v mimosezóne môžu byť 

zároveň nositeľmi rôznych podporných schém pre B2B segment s cieľom stimulovať dopyt po 

eventoch v mimosezónnych mesiacoch.  

 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov 
ukazovateľa 

Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 

2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Suma vynaložená 

na development 

podujatí 
Eur 0 2022 100 000 

VUC 

TTSK/KOCR  
Ročne 

Aktivity v rámci opatrenia - vytvorenie subvenčnej schémy pre B2B segment s cieľom stimulovať 
dopyt po eventoch v mimosezónnych mesiacoch.  

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) - VÚC TTSK, KOCR Trnavský kraj  

Cieľové skupiny - organizátori podujatí, incomingové, eventové agentúry a promotéri; B2B 

nákupcovia podujatí BE  

 

Strategická priorita  

10.4. Zvýšenie konkurencieschopnosti ekosystému CR/BE a zlepšenie 
podporného prostredia pre rozvoj cestovného ruchu/Business Events 

 

Východiskový stav a identifikácia synergií a komplementarít 

Riešenia pre výchovu a nábor kvalifikovanej pracovnej sily pre podniky CR, sa odrážajú 

v kompetenciách kraja v rámci vzdelávania a jeho nadväzných politík, ako aj v oblasti destinačného 

manažmentu a marketingu.  Dlhodobo pretrvávajúci problém nedostatku kvalifikovanej pracovnej 

sily môže kraj v rámci svojej SMART stratégie riešiť viacerými nástrojmi. 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

10.4.1. Opatrenie: Zadefinovanie podporných programov pre vzdelávanie a 
zvyšovanie kvalifikácie v oblasti CR a destinačného marketingu a manažmentu 

 

Popis:  
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Cestovný ruch a odvetvie Business Events sú prierezovými odvetviami, ktoré vyžadujú odbornosť 

a skúsenosti z rôznych oblastí. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily síce aktuálne pociťujú 

viaceré odvetvia, avšak aj v tejto oblasti vie byť kraj v rámci svojej SMART stratégie nápomocný 

systematickou podporou a outsourcingom vzdelávacích aktivít. Kraj môže prostredníctvom svojich 

organizácií riešiť edukáciu v oblasti destinačného marketingu, brandingu,  sieťovania, 

komunikačných zručností s cieľovou skupinou, jazykové vybavenie personálu, a tým napomôcť 

existujúcim vzdelávacím zariadeniam (napr. prednášky expertov z praxe na SOU/SOŠ a VŠ). Taktiež 

môže preniesť časť vzdelávacích aktivít na „svoje“ organizácie a regionálne OOCR/KOCR Trnavský 

kraj formou edukatívnych podujatí na vybrané a aktuálne témy. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 

2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Zamestnanci so 

zvýšenou 
kvalifikáciou 

Počet 0 2022 50 

VUC TTSK 

/ KOCR 

Trnavský 
kraj/OOCR 

Ročne 

Edukatívne 

podujatie 
Počet 0 2022 40 

KOCR 

Trnavský 
kraj/OOCR  

Ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

• edukácia v oblasti CR/BE, vytváranie vlastných edukatívnych podujatí; 

• edukácia v oblasti CR/BE, podpora existujúcich edukatívnych podujatí. 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) - VÚC TTSK, KOCR Trnavský kraj, OOCR na území 

TTSK 

Cieľové skupiny -  VÚC TT, KOCR Trnavský kraj, OOCR na území TTSK, vybrané organizácie kraja 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

10.4.2. Opatrenie: Identifikácia a zrealizovanie opatrení, ktoré dokážu 
napomôcť podnikom CR s motiváciou a náborom ľudských zdrojov 

 

Popis:  
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Problém kvality služieb v CR, ktorá bola/je ohrozená v dôsledku zoštíhľovania a rozpadu zohraných 

tímov v podnikoch CR, ako aj dlhodobo pretrvávajúci problém nedostatku kvalifikovanej pracovnej 

sily (napr. nedostatok čašníkov a kuchárov) môže kraj v rámci svojej SMART stratégie riešiť napríklad 

využitím ERP softvérov, ktoré je možné využiť tak na interné účely VÚC TTSK, ako aj pre externé 

potreby pracovného trhu:  

• tvorba digitálnych CV v slovenčine/v iných jazykoch;  

• prepájanie študentov s firmami hľadajúcimi stážistov/praktikantov; 

• automatizované účtovanie cestovných výdavkov; 

• onboarding nových zamestnancov; 

• systémy na manažovanie talentov a vzdelávanie/motiváciu zamestnancov; 

• systémy na manažovanie online vzdelávania a rekvalifikácie;  

• zdieľanie pracovníkov (medializovaný príklad hotela Lipa v Modre). 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj 

dát 
Frekvencia 

sledovania 

Zamestnanci 

v CR/BE 
Počet 43 000 2019 50 000 Trexima Ročne 

Zdroj: Trexima v rámci https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1603515, Kolektív autorov, 
2021 

Aktivity v rámci opatrenia - zavedenie systémov pre efektívne riešenie HR/vzdelávania/ manažment 
stážistov  apod.  

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) - VÚC TTSK, KOCR Trnavský kraj, OOCR na území 

TTSK  

Cieľové skupiny - VÚC TT, KOCR Trnavský kraj, OOCR na území TTSK, vybrané organizácie kraja, 

krajské úrady práce TTSK, BSK, TSK, podnikateľské asociácie, únie zamestnávateľov a pod. 

Globálny cieľ  

11. Udržateľný a odolný cestovný ruch/Business Events v regióne TTSK 

 

Strategická priorita  
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11.1. Využívanie prvkov inteligentnej mobility pre návštevníkov TTSK 

   

Východiskový stav a identifikácia synergií a komplementarít 

Inteligentná mobilita je bezpochyby nevyhnutnosťou pri zabezpečovaní udržateľnosti dopravy 

a znižovaní environmentálnych záťaží spojených s dopravou v regióne. Cestovný ruch ako poháňač 

regionálneho rozvoja so sebou nesie riziko vplyvu masového turizmu na ráz krajiny a jej obyvateľov, 

avšak pri vhodnom nastavení politík a opatrení tak v rámci mobility, ako aj v oblasti destinačného 

manažmentu, vie vhodne vplývať na obnovu a rozvoj destinácie. 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

11.1.1. Opatrenie: Zavádzanie princípov a technológií inteligentnej mobility 
s cieľom racionalizácie dopravy   

 

Popis:  

Presah inteligentnej mobility z dopravnej politiky do politiky cestovného ruchu je síce zjavný, avšak 

iba za podmienky prepojenia s rozhraním vhodným tak pre rezidenta, ako aj návštevníka. V praxi to 

znamená, že treba vopred myslieť na prispôsobenie väčšiny prvkov integrovanej dopravy, 

parkovacej politiky, navádzacích systémov, monitoringu pohybu, inteligentných parkovísk a taktiež 

tému bezbariérovosti domácemu i zahraničnému návštevníkovi kraja. Nevyhnutným predpokladom 

je min. jedna jazyková mutácia (ideálne v anglickom jazyku).  

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Jazykové mutácie 

jednotlivých 
rozhraní prvkov 

inteligentnej 

mobility 

Počet 0 2022 5 VUC TTSK 
Raz za dva 

roky 

Aktivity v rámci opatrenia - monitoring aplikácií a riešení inteligentnej mobility a zahrnutie/ 

doplnenie rozhrania pre návštevníka (ideálne aj zahraničného návštevníka) 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) - VÚC TTSK, KOCR Trnavský kraj, Odbor dopravnej 

politiky VUC TTSK, poskytovatelia služieb inteligentnej mobility na území kraja 
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Cieľové skupiny - VÚC TT, poskytovatelia služieb inteligentnej mobility na území kraja. 

 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

11.1.2. Opatrenie: Podpora využívania a efektívnej prevádzky dopravných 
prostriedkov s nízko-emisnými pohonmi  

 

Popis:  

Je možné uvažovať aj nad investíciou kraja do nízkoemiských/bezemisných a nízko hlučných vozidiel 

premávajúcich v čase najvyššej sezóny v turisticky  exponovaných oblastiach. Môže sa jednať o CNG-

autobusy/mikrobusy, elektromobily, vodíkové autobusy či nízko-emisné "vláčiky" v rámci destinácií 

s potenciálom v CR, napr. v rámci vinárskych ciest/sakrálnych ciest. Nezanedbateľným benefitom je 

aj znižovanie hlučnosti, napr. v prípade CNG dopravných prostriedkov ide o redukciu zaťaženia 

hlukom až o polovicu oproti bežným dopravným prostriedkom. Navyše, CNG je možné vyrábať aj 

z obnoviteľných zdrojov.  

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 

2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Nízkoemisné/bezemisné 

minimálne 7-miestne 

vozidlá hromadnej 

dopravy  

Vozidlo s min 

7 miestami 

pre pasažierov 
a nízko-/bez-

emisným 
pohonom 

0 2022 20 

PZ SR, 

údaje 
z evidencie 

vozidiel, 

štatistika 
TTSK 

Ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

• rešerš možných nízkoemiských/bezemisných riešení a ich nákladovosti a možností 

obstarania;  

• zavedenie testovacej prevádzky týchto riešení; 

• vypracovanie modelov spolupráce s existujúcimi prevádzkovateľmi dopravných 

prostriedkov s nízkoemisnými pohonmi.  

Identifikácia nasledovných kategórií:  
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Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) - VÚC TTSK, KOCR Trnavský kraj, Odbor dopravnej 

politiky VÚC TTSK, poskytovatelia služieb inteligentnej mobility na území kraja, dopravcovia 

pôsobiaci na území kraja, komerční dopravcovia 

 

Cieľové skupiny - VÚC TT, poskytovatelia služieb inteligentnej mobility na území kraja 

 

3.11 Územné plánovanie 

 

Globálny cieľ  

12. Inteligentné územné plánovanie 
Strategická priorita  

12.1. Digitalizácia regiónu a zvýšenie podnikateľskej výkonnosti 

Regionálna samospráva a miestne samosprávy nesú nápor moderných výziev (t. j. dopravné zápchy, 

alebo kvalita ovzdušia), no zároveň slúžia ako zdroj talentov, pracovných miest a inovácií. Mnohé 

samosprávy sú v centre „geografických inovácií“; široká distribúcia obyvateľov v regióne. Dáta 

nemajú prirodzený proces zastaviť sa, keď dosiahnu geografické hranice samosprávy, práve naopak. 

Zatiaľ čo základná širokopásmová infraštruktúra zostáva nevyhnutnou podmienkou fungovania 

samosprávy, stále viac služieb SMART TTSK  je možné poskytovať a obstarávať ako službu. Digitálne 

technológie umožňujú udržateľné inovácie a môžu pomôcť vyriešiť problémy, ako je zvýšený dopyt 

po energii a inteligentná doprava. Sociálne aspekty, ako je bezpečnosť v mestách a dostupnosť 

vzdelávania a zdravotníckych služieb, sú ďalšími príkladmi toho, ako môže digitálna technológia 

zmeniť mestá. Rýchla zmena na digitálnu spoločnosť vytvára tlak na spoločnosť, aby sa prispôsobila 

novému svetu. 

 

Cieľom územného plánovania je systematicky a nepretržite vytvárať podmienky pre vyvážený a 

udržateľný územný rozvoj tak, aby územie bolo využívané efektívne, bezpečne, ekonomicky, 

esteticky, eticky a demokraticky s ohľadom na prírodné, historické a kultúrne dedičstvo, ochranu a 

kvalitu životného prostredia a kvalitu života obyvateľov. 

 

V zmysle Zákona o územnom plánovaní a Zákona (schválenia novej legislatívy dňa 27.4.2022 

s nadobudnutím účinnosti od 1.4.2024) o výstavbe sa zriadi informačný systém ako nadrezortný 

informačný systém verejnej správy, určený na plnenie úloh územného plánovania, ktorý vedie 

v textovej i grafickej podobe údaje: územnoplánovacie podklady, územnoplánovaciu dokumentáciu, 
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údaje katastra nehnuteľností v rozsahu potrebnom pre činnosti územného plánovania a výstavby, 

základnú bázu údajov pre geografický informačný systém, priestorové údaje a služby priestorových 

údajov, vrátane ich metaúdajov, údaje dopravnej infraštruktúry, údaje technickej infraštruktúry a 

vybrané údaje rozhodnutí a opatrení stavebných úradov a dokumentáciu stavby podľa zákona 

o výstavbe. 

Východiskový stav a identifikácia synergií a komplementarít 

Potenciál GIS nie je plne GIS pre územné plánovanie. Rovnako ako prepojenie s lokálnymi 

samosprávami na dátovej báze je nedostačujúce. Pre plynulé fungovanie a vytvorenie možností 

nových služieb vznikajúcich zo strany obyvateľov a organizácií na území, je do budúcnosti vysoko 

potrebná aktualizácia dátovej základne, ako aj prepojenie dátovej spolupráce pre územné 

plánovanie. Následne bude uľahčená práca územným plánovačom. 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

12.1.1. Opatrenie: Podpora vytvárania podmienok pre rozvoj mapových 
služieb v spolupráci so samosprávami kraja, ako aj pasportizácia kraja 
a miestnych samospráv 

Popis:  

Inteligentné samosprávy sú z veľkej časti o infraštruktúre. Schopnosť využívať údaje môže viesť k 

rôznym príležitostiam pre ich plánovačov a zlepšiť spôsoby, akými celé prostredie funguje. 

Infraštruktúra zase do značnej miery závisí od mapy navrhnutej na vizualizáciu údajov a ich 

umiestnenie do väčšieho kontextu. 

 

Riešenia inteligentného regiónu a jeho samospráv pre jednotlivé aktuálne oblasti samospráv sú 

často realizované na základe vzájomnej výmeny pozitívnych skúseností s riešeniami a viditeľným 

prínosom. Patria sem napríklad inteligentné križovatky, inteligentné osvetlenie, či lavičky v parku s 

nabíjačkami na mobily. Kľúčovým prínosom  systémového prístupu k budovaniu SMART City a 

Region je možnosť komplexného riadenia zdrojov a služieb samosprávy s vyššou kvalitou a nižšími 

nákladmi. 

 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

GIS riešenia  
Počet 

datasetov 
0 2021 60 TTSK ročne 
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Aktivity v rámci opatrenia:  

Potenciálne vylepšenia máp samosprávy: 

• parkovacie mapy ukazujúce, ktoré parkoviská sú otvorené a zatvorené, čím sa obyvateľ 

vyhne nekonečnému jazdeniu počas pracovnej doby a nákupom, ktoré mrhajú energiou a 

upchávajú ulice; 

• mapy verejnej dopravy zobrazujúce cestovné poriadky autobusov a vlakov, zohľadňujúce 

meškania, keď nastanú (efektívnejšia doprava vedie k vyššej produktivite a lepšiemu 

prostrediu); 

• navigačné mapy poskytujúce jemné dátové body a informácie o polohe potrebné pre 

sofistikované autonómne anonymné vozidlá (bezpečná jazda v rámci regiónu); 

• vykreslené mapy navrhovanej infraštruktúry a stavebných projektov umožňujúce komunite 

a tvorcom rozhodnutia pri vizualizácii projekt aj jeho vplyv, komentovať a sledovať ich 

pokrok. 

Pre správu mapových podkladov to znamená predovšetkým dve zložky: presnosť až na úrovni 

detailov a integráciu údajov v reálnom čase v masívnom meradle. Zabezpečovanie aktuálnosti 

a štandardov pre získavanie a prácu s mapovými podkladmi ako aj ich šírenie (otvorenie). 

Pasportizácia - vytvorenie systému energetického manažmentu kraja (pasportizácia budov) vo  

vlastníctve kraja, energetický audit; realizácia pasportizácie projektov spadajúcich do tematiky 

kreatívneho priemyslu v samosprávnom kraji a stanovenie jednotnej metodiky zberu dát o 

výkonnosti týchto projektov. 

 

Rýchle a vhodné investičné rozhodovanie pri aplikácii SMART riešení na dosiahnutie úspor a zmenu 

klímy. Vypracovanie analytického dokumentu a pasportizácie: 

• údaje z pasportizácie majetku samospráv (ihriská, vybavenie parkov a pod.); 

• údaje z pasportizácie majetku kraja. 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) - VÚC, lokálne samosprávy, organizácie pracujúce 

s mapovým podkladmi 

Cieľové skupiny - manažéri samospráv, IT pracovníci 



SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK 

265 

 

 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

12.1.2. Opatrenie: Jednotné centrum pre dáta a geoportál pre kraj 

Popis:  

Konečným cieľom inteligentných miest by malo byť využitie poznatkov, ktoré umožnia zlepšenie a 

rozvoj fyzického sveta. Pre úspešné fungovanie inteligentných miest je nevyhnutná špičková dátová 

infraštruktúra. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota  

(2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

GIS 
Počet 

datasetov 
0 2021 60 TTSK ročne 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Dátové centrá zohrávajú kľúčovú úlohu pri budovaní miest budúcnosti, nakoľko IoT a inteligentné 

aplikácie vyžadujú vylepšenú konektivitu, ukladanie dát a výpočtový výkon. Centrom všetkých 

inteligentných samospráv sú digitálne technológie, ktoré ponúkajú dôležitý potenciál 

pre transformáciu. V posledných rokoch má edge computing jednu z týchto digitálnych technológií, 

ktoré vytvárajú rozruch v priestore inteligentných samospráv vďaka mnohým prípadom použitia 

založeným na IoT, ktoré umožňuje. Zameranie by malo byť najmä na: 

• systematické budovanie krajského dátového portálu a geoportálu s pravidelným 

zverejňovaním dát;  

• vybudovať novej inteligentnej infraštruktúry CR;  

• využiť inteligentné nástroje pre ochranu ovzdušia s využitím digitalizácie dát. 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) - VÚC, lokálne samosprávy, organizácie pracujúce 

s mapovým podkladmi 

Cieľové skupiny - manažéri samospráv, IT pracovníci 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

12.1.3. Opatrenie: Export inovatívnych a vysoko konkurencieschopných 
produktov založených na technickej, technologickej a procesnej inovácii 
vyvinutých na území kraja a zvýšenie inovačného potenciálu podnikateľského 
sektora v kraji 
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Popis:  

Názor, že inovácie a export sú pozitívne spojené, je pevne zakorenený v empirickej literatúre. Cieľom 

je podporiť proces internacionalizácie krajského MSP a poskytnúť im digitálne a manažérske 

zručnosti potrebné na úspešne obchodovanie so zahraničnými trhmi. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti:  

Názov ukazovateľa Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 

(rok 2027) 

Zdroj dát Frekvencia 

sledovania 

Vytvorený Klaster 
inovatívnych riešení 

TTSK 

Počet 0 2022 1 TTSK ročne 

 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Vytvoriť exportný inovačný program, ktorý bude zahŕňať aj príležitosti pre podniky stretnúť sa s 

investormi, absolvovať prezentačné školenia a dozvedieť sa o podpore exportu, ako aj zúčastniť sa 

virtuálnych obchodných misií. Výsledky regionálnej a lokálnej inovačnej politiky pozitívne 

ovplyvňujú tak exportnú vytrvalosť, ako aj rast exportu. 

Identifikácia nasledovných kategórií:  

Inštitúcie a subjekty (partneri, interní klienti atď.) - Úrad Trnavského samosprávneho kraja, 

samosprávne jednotky v kraji, organizácie (aj klastrové) zriadené alebo s činnosťou 

zameranou/podporujúcou regionálny rozvoj, kreatívny priemysel, inovačné organizácie, organizácie 

zamerané na výskum a vývoj. 

Cieľové skupiny - Inštitúcie a organizácie (ako aj ich zamestnanci) zameraní na kreatívny priemysel, 

inovácie a inteligentné technické a netechnické riešenia. 
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4 VYKONÁVACIA ČASŤ 

Problematiku regionálneho rozvoja upravuje  Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, 

ktorý definuje  ciele a podmienky,  kompetencie orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov, miest 

a obcí a ďalších subjektov, zapojených v problematike  regionálneho rozvoja. 

V rámci zákonnej normy ide o zameranie najmä na § 11, ktorý definuje kompetencie kraja. 

 

Na základe zákona č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, ktorý 

určuje rámce pre vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávy 

(PHRSR) ako strategického dokumentu, si samospráva stanovuje svoje rozvojové ciele a priority. Na 

regionálnej úrovni môžu adaptačné opatrenia byť zohľadnené a zapracované prostredníctvom 

regionálnych strategických dokumentov, ako aj územných plánov regiónov. Adaptačné stratégie a 

rozhodovací proces musia okrem regionálnych rozdielov aj primerane zohľadňovať potenciálne 

pozitívne, či negatívne vplyvy adaptačných opatrení na iné oblasti, sektory a aktivity, ktoré sú alebo 

môžu byť implementáciou stratégie zasiahnuté. 

 

Podstatný pre strategický dokument je jednotný metodický rámec pre prípravu integrovaných 

územných stratégií a investícií v SR v programovom období 2021 - 2027. V septembri 2020 nové prílohy 

k Metodike tvorby programov PHRSR (Príloha 6: SMART udržateľný rozvoj ako cieľová kvalita 

rozvojových stratégií), pričom je rovnako zohľadnený ako podkladový dokument nielen analytickej 

časti, ale aj strategickej a implementačnej časti. MIRRI SR predmetnou metodikou podrobnejšie 

špecifikuje požiadavky na strategické dokumenty v oblasti SMART a ich prepojenie na ďalšie strategické 

dokumenty pripravované pre nové programové obdobie 2021 - 2027, čo identifikuje aj tento dokument 

v následnosti na ďalšie dokumenty a strategické riadenie kraja. 

 

SMART stratégia TTSK je uceleným dokumentom obsahujúcim informácie o súčasných trendoch 

inteligentného riadenia regionálnej samosprávy, o dôsledkoch na špecifikované oblasti, ale aj návrh 

opatrení pre sektorové, socioekonomické a územné politiky, pre regionálnu a lokálnu úroveň a pre 

podnikateľské subjekty pri rozvoji inteligentného kraja. V samosprávnom kraji je riadenie verejnej 

správy realizovateľné prostredníctvom troch stupňov spravovania územia: 

- miestna úroveň – mesto + obec; 

- subregionálna úroveň – strategicko-plánovací región; 

- krajská (regionálna) úroveň – regionálna samospráva. 
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4.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie stratégie 

Úrad TTSK predstavuje  exekutívny orgán regionálnej samosprávy, ktorý slúži okrem iného  pre činnosť 

predsedu a zastupiteľstva VÚC. V rámci interných predpisov, predseda samosprávneho kraja vytvára 

jednotlivé odbory, úseky a iné organizačné zložky. Tie sú zodpovedné a vykonávajú následne rozsiahlu 

agendu, prostredníctvom ktorej zasahujú do viacerých segmentov verejného života, vrátane 

regionálneho rozvoja a vytvárania strategických konceptov.  

 

Realizácia SMART stratégie TTSK sa opiera o existujúcu štruktúru orgánov TTSK, organizačnú štruktúru 

a nástroje Úradu TTSK, ako aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, Krajskej inovačnej 

a rozvojovej agentúry TTSK. Zodpovednosť za naplňanie cieľov jednotlivých priorít, opatrení a 

indikátorov SMART stratégie TTSK majú jednotlivé vecne príslušné organizačné zložky Úradu TTSK, 

ktoré sú garantmi plnenia opatrení a oblastí podľa pôsobnosti odborov TTSK. Koordinácia efektívnej a 

účinnej implementácie stratégie bude zabezpečená prostredníctvom participácie odborov TTSK 

a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci vyhodnocovania jednotlivých cieľov podľa 

pôsobnosti. TTSK prostredníctvom odbornej skupiny zloženej z miestnej samosprávy, mimovládnych 

organizácií, akademickej obce, súkromného sektora a ostatných socioekonomických partnerov. Za 

účasti expertov na problematiku jednotlivých oblastí by mal hodnotiť projektovú činnosť a napĺňanie 

cieľov na území za účasti partnerov inovačného trojuholníka.  

 

Miestna samospráva (mestá a obce,  ako aj ich združenia, medzi ktoré môžeme zaradiť napríklad 

mikroregióny) realizuje aktivity v rámci svojich kompetencií a územia, pričom nadväzuje na regionálne 

smerovanie rozvoja agendy inteligentného kraja (implementáciou stratégie kraja a prepojenia so 

strategickým dokumentu lokálnej samosprávy). 

 

V rámci inovačného trojuholníka, na napĺňaní, hodnotení a analyzovaní postupu plnenia cieľov sa 

zúčastňujú aj orgány a inštitúcie štátnej správy všetkých oblastí spoločensko-ekonomického a 

kultúrneho života, ktoré realizáciou svojich aktivít prispievajú k napĺňaniu cieľov SMART stratégie TTSK 

na regionálnej a lokálnej úrovni a vstupujú do partnerstiev územnej spolupráce. Zároveň do 

partnerstva vstupujú aj podnikateľské subjekty, združenia podnikateľských subjektov, obchodné a 

priemyselné komory, ktoré svojimi aktivitami rovnako prispievajú k napĺňaniu cieľov SMART stratégie 

TTSK. Tretí sektor taktiež prispieva svojimi aktivitami k napĺňaniu cieľov, je teda potrebné začleniť  aj 

tretí sektor v účasť na napĺňaní, hodnotení a analyzovaní postupu plnenia cieľov. V prípade opatrení, 

ktoré si žiadajú spoluprácu so subjektami, nepodliehajúcimi pod pôsobnosť TTSK, a s ktorými nemá 

TTSK uzatvorenú vhodnú dohodu o spolupráci, TTSK uzatvorí vzájomné partnerstvá, v ktorých sa 
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dohodne zodpovednosť za plnenie konkrétnych opatrení a aktivít. V prípade opatrení, ktoré si žiadajú 

spoluprácu so subjektami, nepodliehajúcimi pod pôsobnosť TTSK, a s ktorými nemá TTSK uzatvorenú 

vhodnú dohodu o spolupráci, TTSK uzatvorí vzájomné partnerstvá, v ktorých sa dohodne zodpovednosť 

za plnenie konkrétnych opatrení a aktivít 

 

Podľa agentúry SIEA je práve politika klastrovania efektívnym modelom aktivizácie aktérov, bude 

podporená samostatnými finančnými mechanizmami o, ktorých je SIEA ako nositeľ témy a istý stupeň 

záujmu o tento governance model ilustruje aj existencia Únie klastrov Slovenska. 

 

Zabezpečenie pre jednotlivé opatrenia: 

1.1.1. Opatrenie: Koordinácia a podpora tvorby podmienok aktivít na území TTSK prostredníctvom 

SMART platformy 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Evidencia a zber údajov Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, KIRA, Klaster 

Vytváranie a vyhodnotenie pripravovaných, ale 

aj prebiehajúcich aktivít 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, KIRA, Klaster  

Identifikovanie a spätná väzba na aktivity 

v regióne 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, KIRA, Klaster  

 

1.1.2. Opatrenie: Systematické budovanie strategického partnerstva pre rozvoj inteligentného 

ekosystému SMART TTSK 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Aktívne, systematické, efektívne riadenie 

všetkých aktérov územia 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, KIRA 

Rozvoj partnerstva s aktérmi v kraji Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, KIRA 

Riadenie rozvoja kraja v oblasti inteligentnej 

agendy kraja a inovácií 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, KIRA 
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1.1.3 Opatrenie: Vytváranie podmienok pre digitalizáciu spoločnosti, jej prístupu a následnému 

využívaniu dátových služieb kraja  

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Vytvorenie a správa jednotnej digitálnej 

platformy pomocou jednoduchého CRM 

systému, ktorá bude zabezpečovať efektívne 

využívanie dát (zber, triedenie, spájanie,  

systematické oslovovanie cieľovej skupiny)  

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, KIRA, Klaster 

Zlepšovanie e-govermence manažmentu Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, KIRA, Klaster  

Digitálna spoločnosť a zvyšovanie digitálnych 

zručností 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, KIRA, Klaster  

 

1.1.4. Opatrenie: Vytváranie podmienok pre zvyšovanie úrovne vzdelania v oblasti SMART agendy a 

súvisiacich možností pre kraj 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Pravidelné vzdelávanie zamestnancov a 

poskytovateľov soc. služieb 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, KIRA, OvZP TTSK 

Pravidelné stretávanie, odovzdávanie 

skúseností , následné pripravované vzdelávanie 

podľa reálnej potreby 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, Klaster, KIRA, OvZP TTSK 

 

1.1.5. Opatrenie: Zlepšenie využívania dát a analýz pri tvorbe, plánovaní a analýze vývoja trendov 

prostredníctvom AI 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Efektívne využívanie zozbieraných údajov 

v Klastri z prostredia kraja 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, Klaster  

Tvorba modelov a predikcií, spätné 

vyhodnotenie situácií a modelov. 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, Klaster  
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1.1.6. Opatrenie: Technická, behaviorálna a ne-technologická štandardizácia s vypracovaním 

metodických dokumentov a postupov pre rozvoj inteligentného kraja 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Zavádzanie opatrení s využívaním dát Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, Klaster 

Poskytovanie návodov, ktoré reflektujú 

samotnú prax 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, Klaster 

 

1.1.7. Opatrenie: Podpora vytvárania systému poradenstva pre organizácie a samosprávy v kraji, 

zriadenie a podpora vytvárania podmienok pre využitie Living hub miesta pre podporu vzniku a rozvoja 

start-up-ov a inovatívnych riešení v kraji 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Využívanie living hub-u Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, Klaster, Kreatívne centrum 

Využívanie konzultačného rámca pre jednotlivé 

oblasti expertov 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, Klaster, Kreatívne centrum 

Založenie living hub Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, Klaster, Kreatívne centrum 

Vytvorenie fyzickej infraštruktúry vhodnej na 

skúmanie efektívnosti nasadzovaných modelov 

riadenia. 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, Klaster 

 

1.1.8. Opatrenie: Dlhodobo realizovateľná a efektívna propagácia a sieťovanie v rámci aktérov kraja v 

oblasti inteligentného rozvoja 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Manažment procesov k vytvoreniu 

inteligentného kraja 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, Klaster, KIRA, Kreatívne centrum 

Vytvorenie strategických dokumentov, 

propagačno-komunikačné výstupy pre 

informovanie, práca s cieľovou skupinou 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, Klaster, KIRA, Kreatívne centrum 

 

2.1.1. Opatrenie: Zadefinovanie podporných schém pre vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie   

v oblastiach smerovaných na implementáciu a rozvoj agendy inteligentného regiónu v rámci všetkých 

úrovní. 
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Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Zavedenie pravidelného vzdelávania 

obyvateľstva formou školení alebo aktivít 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, Klaster, KIRA, Kreatívne centrum 

Edukácia obyvateľstva v oblasti nových 

technológií 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, Klaster, KIRA, Kreatívne centrum 

 

2.1.2. Opatrenie: Vytváranie podmienok pre rozvoj a vzdelávanie v oblasti využívania prvkov                               

e-governmentu. 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Rozvoj a vzdelávanie obyvateľstva a 

podnikateľského sektora pre získanie časových, 

ekonomických výhod s maximálnym 

využívaním online prostredia 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, Klaster 

Zvýšenie využívania e-governmentu pri 

komunikácii s verejnou správou 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, OvZP TTSK 

 

2.1.3. Opatrenie: Edukácia v školských zariadeniach, ako aj vytváranie podmienok pre edukáciu 

verejnosti o pozitívnych dopadoch a možnostiach agendy inteligentného regiónu pre jeho obyvateľov. 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Zadefinovanie podporných schém pre 

vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie, 

využívanie a zavádzanie prvkov inteligentného 

regiónu v jednotlivých oblastiach 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, Klaster 

Tvorba aktivít a projektov zameraných na 

vzdelávanie a podporu edukácie v oblasti 

agendy inteligentného kraja v školských 

zariadeniach 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, Klaster 

 

2.1.4. Opatrenie: Podpora vytvorenia podmienok pre samostatný marketingový projekt zameraný na 

komunikáciu príležitostí cestovného ruchu, zvýšenia zahraničných investícií a podpory exportu 

inteligentných riešení a možností na Slovensku a v zahraničí podporujúcich TTSK  

Aktivita Organizačné zabezpečenie 
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Vytvorenie marketingového projektu na 

zvýšenie prezentovania aktivít aj v zahraničí za 

účelom zvýšenia inovačného potenciálu 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, Klaster, KOCR Trnavský kraj, OOCR 

etablované v území TTSK, KIRA 

Riadenie reputácie a zvýšenie povedomia 

ohľadom aktivít smerovaných k tvorbe 

a rozvoju inteligentného kraja 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, Klaster Odbor analýz a verejných politík, 

KOCR Trnavský kraj, OOCR etablované v území 

TTSK, KIRA 

 

3.1.1. Opatrenie: Podpora vytvárania podmienok pre rozvoj vysokorýchlostných pripojení v 

zariadeniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Rozšírenie 5G siete a pripojenie zdravotníckych 

zariadení za účelom zdieľania a presunu 

veľkého obsahu dát v reálnom čase 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, Klaster, KIRA 

Implementácia legislatívy a požiadaviek na 

dátovú skladbu zo strany národných 

koordinátorov a národnej legislatívy 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, KIRA 

Podpora rozvoja inteligentného zdravotníctva v 

kraji 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, KIRA 

Vzdelávanie lekárov a pracovníkov na podporu 

zvýšenia využívanie telematiky 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, KIRA 

Podpora rozvoja a zvýšenia používania nových 

technológií pre zdravotníctvo 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, KIRA 

 

4.1.1. Opatrenie: Technická modernizácia poskytovateľov sociálnych služieb za pomoci rozvoja 

konceptu eHealth 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Podpora nákupu technického vybavenie, 

výpočtovej techniky a softwarovej techniky 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

KIRA 

Prepojenie dátovej infraštruktúry navzájom 

a s Úradom TTSK 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, OvZP TTSK, KIRA 

Zdieľanie relevantných dát poskytovateľov 

sociálnych služieb zriaďovateľov 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, KIRA, OvZP TTSK  
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Analýza dátových požiadaviek, možností 

a schopností 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, OvZP TTSK  

 

4.1.2. Opatrenie: Vytváranie podmienok pre zavádzanie inovatívnych metód v oblasti sociálnych 

služieb kraja pre riešenie začleňovania sociálne ohrozených skupín 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Rozšírenie nástroja "participatívny rozpočet" 

ako aj vzdelávanie o jeho možnostiach 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK 

Vytvorenie spojovacieho centra, ktoré bude 

rozvíjať spoluprácu a podporovať inovácie s 

cieľom priniesť benefity pre ľudí napojených na 

sociálnu starostlivosť 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK  

 

4.1.3. Opatrenie: Podpora vytvárania podmienok pre zvýšenie inovačného potenciálu prepájaním 

tretieho sektora s akademicko – výskumnou obcou a strednými školami 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Inovácie v oblasti pomoci a usmernení Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

OvZP TTSK 

Podpora inovatívnych projektov Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

OvZP TTSK 

Export inovačných produktov kraja Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

OvZP TTSK 

5.1.1. Opatrenie: Opatrenia na úrovni triedenia a recyklácie odpadu 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Krátkodobé aktivity spojené so zvyšovaním 

vedomostí pri príležitosti medzinárodných a 

svetových dní 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, OvZP TTSK  

Podpora dlhodobých aktivít spojená so 

vzdelaním pre účely environmentálneho 

akceptovaného spôsobu života 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,, 

Klaster, OvZP TTSK 

Podpora zážitkového vzdelávania pre rozvoj 

zručností a vedomostí o environmentálnej 

politike kraja 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, OvZP TTSK 
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5.1.2. Opatrenie: Zachytávanie dažďovej vody v areáli školy 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Vytváranie zelených striech Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, OvZP TTSK  

Využívanie dažďovej vody na zavlažovanie 

v školských zariadeniach 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, OvZP TTSK 

 

5.1.3. Opatrenie: Zníženie spotreby vody 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Prevencia a zavedenie opatrení na 

zabezpečenie znižovania a znečistenia vody 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, OvZP TTSK 

 

5.1.4. Opatrenie: Environmentálne vzdelávanie 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Vzdelávanie a aktívne zapájanie žiakov na 

školách v oblasti environmentálneho  života 

a občianskej participácie v tejto oblasti 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, OvZP TTSK 

 

5.1.5. Opatrenie: Ekologickosť (zelenosť) areálu školy a jeho okolia 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Zavedenie ekologickej dopravy pre deti do 

školy a na akcie 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, OvZP TTSK 

Vytvorenie podmienok na podporu 

ekologického cestovania (kryté stojany) 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, OvZP TTSK 

Výsadba porastov pri cestách do školy alebo v 

areáli školy 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, OvZP TTSK 

 

5.1.6. Opatrenie: Využitie zelených plôch v procese výučby 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Využívanie a prenos teoretických poznatkov 

environmentálnej výchovy do praktickej práce 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, OvZP TTSK 

Organizovanie spoločných vzdelávacích aktivít 

zameraných na ekologicky udržateľný spôsob 

života za účasti vysokých škôl 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, OvZP TTSK 
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5.1.7. Opatrenie: Celoživotné environmentálne vzdelávanie (spolupráca s vysokými školami) 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Organizovanie a poskytovanie vzdelávacích 

aktivít pre všetky vrstvy obyvateľstva v oblasti 

environmentálnej výchovy 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, OvZP TTSK 

 

5.1.8. Opatrenie: Aplikácie v procese výučby 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Vzdelávanie prostredníctvom digitálneho 

edukačného obsahu 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, OvZP TTSK 

Rozvoj digitálnych zručností Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, OvZP TTSK 

Kreatívne prevedenie učiva Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, OvZP TTSK 

Znižovanie environmentálnej záťaže zameranej 

na papier (učebnice) 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, OvZP TTSK 

 

5.1.9. Opatrenie: Podpora praktických vedomostí a zručností (finančná gramotnosť, kritické a 

podnikateľské myslenie) 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Organizovanie diskusií, besied, debát 

podporujúcich finančnú gramotnosť, kritické a 

podnikateľské myslenie.  

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, OvZP TTSK, KIRA 

Vytvorenie modernej knižnice a čitárne pre 

všetkých obyvateľov s knižným fondom 

povinnej literatúry 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, OvZP TTSK 

 

 

 

5.1.10. Opatrenie: Podpora zdravého životného štýlu 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 
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Integrácia lokálnych producentov, 

zabezpečenie kvalitných surovín a kvalitnej 

stravovacej infraštruktúry 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, OvZP TTSK 

Zostavenie zdravého jedálneho lístku, 

harmonizácia energetického príjmu a výdaju 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, OvZP TTSK 

Zamedzenie plytvaniu jedlom a vzdelávacie 

aktivity zamerané na dôsledky plytvania jedlom 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, OvZP TTSK 

 

6.1.1. Opatrenie: Podpora podmienok pre implementáciu inteligentných systémov riadenia a 

monitoringu dopravy aj s ohľadom na budovanie modro-zelenej infraštruktúry kraja 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Prediktívna údržba inteligentného riadenia 

dopravy 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster 

Inteligentné riadenie parkovania Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster 

Inteligentné riadenie premávky Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster  

Automatizovaný výber mýta Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster  

Integrované systémy predaja cestovných 

lístkov 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster  

 

6.1.2. Opatrenie: Podpora vytvárania podmienok pre budovanie informačných služieb pre správcu 

dopravných sietí a ich užívateľov, ako aj odstránenie nadbytočnej administratívnej záťaže 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Využívanie integrovanej komunikačnej 

technológie a technológie na spracovanie 

údajov na zlepšenia mobility osôb a tovaru 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster 

Zvýšenia bezpečnosti na cestách, zabezpečenie 

plnenia cieľov dopravnej politiky 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster 

 

6.1.3. Opatrenie: Podpora rozvoja a tvorba podmienok pre zvyšovanie bezpečnosti dopravy ako 

následok modernizácie a implementácie senzoriky 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 
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Implementácie inovatívnych a osvedčených 

bezpečnostných riešení 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster 

Úprava a tvorba cestnej infraštruktúry so 

zvýšenými prioritami pre bezpečnosť 

zraniteľných účastníkov cestnej premávky 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster 

Používanie systémov na podporu rozhodovania 

a iných nástrojov založených na informáciách a 

dôkazoch na podporu politík bezpečnosti 

mobility 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster 

Propagácia verejnej dopravy ako menej 

rizikového spôsobu inteligentnej mobility 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, 

Podnikanie krokov na ďalšie zníženie 

nebezpečného správania účastníkov cestnej 

premávky (napr. roztržitá jazda, nadmerná 

rýchlosť a požívanie alkoholu) 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster 

 

6.1.4. Opatrenie: Zavádzanie princípov a technológií inteligentnej mobility/alebo alternatívnych metód 

dopravy s nízkoemisnými pohonmi  a zavádzanie princípov a technológií inteligentnej mobility s cieľom 

racionalizácie dopravy, ako aj rozvoj technológie a aplikácií pre cestujúcich s rozvojom alternatívnych 

metód dopravy a ich vzájomné prepojenie 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Rozvoj alternatívnych metód dopravy Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, KIRA 

 

6.1.5. Opatrenie: Inovatívny nástroj „carsharing“ ako súčasť SMART MOBILITY 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Analýza trhu  a zohľadnenie preferencií 

samotného obyvateľstva pri využívaní 

carsharingu 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, KIRA, mestá na území TTSK 

 

7.1.1. Opatrenie: Vytvoriť systém energetického manažmentu kraja (pasportizácia, akumulácia, 

riadenie, spotreba) budov vo  vlastníctve kraja, energetický audit a komplexne podporovať využívanie 

zdrojov alternatívnej energie v mestách a obciach. 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 
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Inštalácia SMART meračov spotreby energie v 

budovách - monitoring spotreby a na jeho 

základe bude optimalizovaný energetický 

manažment týchto budov 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, KIRA 

Zameranie sa na investičné projekty v oblasti 

energetickej efektívnosti a obnoviteľných 

zdrojov energie 

 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, KIRA, OvZP TTSK 

Využívanie možností a prostriedkov 

európskeho fondu energetickej efektívnosti 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster, KIRA, OvZP TTSK 

 

7.2.1. Opatrenie: Využiť inteligentné nástroje pre ochranu ovzdušia s využitím digitalizácie dát 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Senzorické merania a IoT (Internet vecí) – ich 

implementácia a využívanie 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

Klaster inovatívnych riešení  

Senzorické meranie kvality ovzdušia Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster  

Inteligentné snímače kvality ovzdušia v 

budovách vo vlastníctve kraja 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster, OvZP TTSK 

 

7.2.2. Opatrenie: Podporiť pôdnu biodiverzitu kraja, zaistiť SMART hospodárenie s pôdnym fondom 

ako prevenciu pri pôdnej erózií 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Podpora projektov zameraných na zvyšovanie 

retenčnej schopnosti pôdy a zadržiavanie vody 

v krajine  

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster, OvZP TTSK 

Rozvíjať závlahy s dôrazom na efektívnosť 

zavlažovania 

Dotknuté subjekty na území TTSK  

Plánovať a vykonávať lesnícko-technické 

opatrenia na podporu zadržiavania vody v 

krajine a spomalenie odtoku zrážok, vrátane 

protieróznych opatrení na lesnej cestnej sieti 

Dotknuté subjekty na území TTSK 

Zaviesť výraznejšiu podporu fariem, ktoré 

aplikujú postupy udržateľného a ekologického 

Dotknuté subjekty na území TTSK 
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hospodárenia a uplatňujú aktívne opatrenia 

majúce dokázateľne lepší vplyv na biodiverzitu 

a klímu (aecm agro-environemntálne 

klimatické opatrenia) 

Implementovať integrovaný manažment 

ochrany rastlín proti škodcom, najmä využitím 

biologickej ochrany 

Dotknuté subjekty na území TTSK 

 

7.3.1. Opatrenie: Systematicky pomáhať mestám, obciam a kľúčovým partnerom (finančne, metodicky) 

v oblasti inteligentného odpadového hospodárstva 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Edukácia obyvateľstva a komunikačné aktivity 

 

Subjekty samosprávy 

Monitorovanie kontajnerov, stojísk 

a skládkových miest 

 

Subjekty samosprávy 

Kompletný monitoring zvozového procesu:  od 

pôvodcu odpadu (zdroja) cez prevoz až na 

skládku. 

Subjekty samosprávy 

Mobilná digitalizácia aplikáciami, získanie a 

prenos údajov  okamžite a v reálnom čase. 

Subjekty miestnej samosprávy 

 

7.3.2. Opatrenie: Aplikovať plán riešenia odpadového hospodárstva s využitím modelu 3 R a 

podporovať vznik reuse centier. 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Podpora projektov zameraných na úpravu 

odpadov pred skládkovaním (Priatelia zeme), 

triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, 

zavádzania množstvového zberu 

Subjekty miestnej samosprávy 

Budovanie alebo dobudovanie zberných dvorov 

vrátane priestoru na opätovné použitie a 

prípravu na opätovné použitie 

Subjekty miestnej samosprávy 

Budovanie nových a modernizácia existujúcich 

zariadení na zhodnocovanie biologicky 

Subjekty miestnej samosprávy 
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rozložiteľných odpadov, s dôrazom na 

zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 

kuchynských a reštauračných odpadov 

Efektívnejšie nakladanie s odpadmi a zníženie 

konečnej spotreby energie 

Subjekty miestnej samosprávy 

Mapovanie odpadov a senzory nádob na odpad 

–  podpora aplikácie ICT pre odpadové 

hospodárstvo. 

Subjekty miestnej samosprávy 

 

7.4.1. Opatrenie: Efektívne hospodáriť s vodou (podzemné zdroje) v kraji a na základe systematického 

zberu dát, predchádzať znečisteniu, metodicky viesť obce pri nakladaní s vodným potenciálom, 

podporovať výstavbu nových ČOV (znižovať podielu nitrifikantov), využívať vyčistené vody (kumulovať 

- vyhrievať), využívať geotermálne pramene, evidovať a zberať údaje (mapový monitoring) 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Využívanie zdrojov financovania a podpory 

národných cieľov na regionálnej úrovni, 

napríklad Integrovaný regionálny operačný 

program, Kohézne fondy, environmentálny 

fond 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster 

Kalkulačka čistenia odpadových vôd na úrovni 

samosprávy 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster  
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8.1.1. Opatrenie: Zvyšovanie poznania spotrebiteľského správania sa účastníkov kreatívneho priemyslu 

a analýza spotrebiteľského správania 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Vytváranie, evidencia, zber  a vyhodnotenie 

pripravovaných alebo prebiehajúcich 

kultúrnych aktivít 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster, Kreatívne centrum 

 

8.1.2. Opatrenie: Vytvorenie analýzy postavenia TTSK voči prihraničným regiónom pre 

komplementarity výkonnosti a rozvoja kultúrneho priemyslu 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Vytvorenie analytického dokumentu 

obsahujúceho ekonomickú projekciu 

veľkokapacitných podujatí európskeho 

charakteru 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster, Kreatívne centrum, KOCR Trnavský kraj 

Vytvorenie modelu prevádzky 

veľkokapacitných podujatí európskeho 

charakteru na dlhodobý časový rámec 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster, Kreatívne centrum, KOCR Trnavský kraj 

 

8.1.3. Opatrenie: Vytvorenie modelu vzájomnej korelácie kultúry a DCR a AZCR 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Vytvorenie manažérskeho modelu pre riadenia 

projektu vrátane analýzy personálneho, 

technického a finančného zabezpečenia 

modelu a jeho laboratórne testovanie 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster, KOCR Trnavský kraj, Kreatívne centrum 

 

8.1.4. Opatrenie: Podpora rozvoja inovácií v kreatívnom priemysle a export kreatívneho priemyslu 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Vytvorenie ekonomického a marketingového  

modelu pre budúce riadenie problematiky v 

oblasti DCR a AZCR  

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster, KOCR Trnavský kraj, Kreatívne centrum 

Dôsledné umiestňovanie zdrojov a podpory v 

regiónoch V4 smerom na vybudovanie 

unikátnej značky TTSK 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster, KOCR Trnavský kraj, Kreatívne centrum 
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8.1.5. Opatrenie: Vytvorenie programu riadenia priestoru veľkokapacitných priestorov s možnosťou 

medzinárodnej účasti kultúrnych programov a vytvorenie analýzy postavenia TTSK voči prihraničným 

regiónom 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Vytvorenie a prevádzkovanie dlhodobo 

udržateľného governance modelu, ktorý má 

potenciál pre rozvoj inovácií v kreatívnom 

priemysle 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster, KOCR Trnavský kraj, OOCR, Kreatívne 

centrum 

Rozvoj nových osobností, subkultúr a napokon 

export 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster, KOCR Trnavský kraj, OOCR, Kreatívne 

centrum 

 

8.1.6. Opatrenie: Implementácia a rozvoj inteligentných riešení v kultúrnych inštitúciách pre získavanie 

a prácu s dátami ako aj priblížením inštitúcií k návštevníkom 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Vytvorenie inovačného inkubátora pre kultúrno 

-kreatívny priemysel zameraného na podporu 

kreatívnych riešení 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster, Kreatívne centrum 

Export do zahraničia zameraný na dlhodobý cieľ 

vytvorenia odolného regiónu 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster, Kreatívne centrum 

9.1.1. Opatrenie: Podpora vytvárania podmienok pre rozvoj systémov elektronickej komunikácie (úrad 

- obyvateľ - podnikateľ) ale aj samospráva - samospráva 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Skvalitnenie procesu elektronizácie verejných 

služieb s cieľom  znížiť administratívnu záťaž 

občanov a zrýchli procesy vybavovania služieb 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster, KIRA 

Zavedenie elektronizácie procesov, vytvorenie 

kompatibility systémov aktérov pre zber dát a 

ich spracovanie s uverejnením 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster, KIRA 

Systematické pomáhanie mestám, obciam a 

kľúčovým partnerom  v oblasti inteligentného 

odpadového hospodárstva 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster, KIRA 



SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK 

284 

 

 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Metodické dokumenty zložiek ministerstva ŽP, 

spoločnosti na likvidáciu odpadu v TTSK a 

financovanie na nákup SW 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster, KIRA 

 

9.1.2. Opatrenie: Implementácia, manažment a rozvoj systému krízového manažmentu smerujúceho 

k ochrane obyvateľstva, majetku a iných statkov, na základe dátového manažmentu a umelej 

inteligencie. 

 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Vytvorenie profesionálneho a efektívneho 

krízového manažmentu 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster, KIRA 

Zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva zavedením 

automatizovaných analytických funkcií 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster, KIRA 

 

9.1.3. Opatrenie: Podporovať rozvoj priemyslu 4.0 v kraji v súlade s krajskou RIS 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Podpora technológie, odborov, obyvateľstva 

a podnikania, vytváranie konkurenčných 

výhod, ktoré by týmto územiam pomohli 

podporiť ich ekonomický a sociálny rozvoj s 

využitím princípov trvalo udržateľného rozvoja. 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster  

10.1.1. Opatrenie: Zlepšenie rozsahu, kvality a manažmentu zberu údajov v CR/BE  pre inteligentné 

rozhodovanie 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Vytvorenie organizačno-manažérskej entity pre 

komplexnú koordináciu rozvoja CR/BE na území 

TTSK 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK,   Klaster, KOCR Trnavský kraj, OOCR 

Posilnenie Odboru analýz a verejných politík 

TTSK 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK 

Vytvorenie jednotnej štruktúry pre cielený zber 

dát pre účely CR/BE mimo ŠÚ 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, KOCR Trnavský kraj, OOCR 
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10.1.2. Opatrenie: Zlepšenie využívania dát a analýz pri tvorbe, plánovaní a propagácii produktu CR 

kraja  

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Zavedenie jednotného CRM systému kraja pre 

účely CR a BE (VÚC TTSK, KOCR Trnavský kraj + 

OOCR v TT)     

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK,   Klaster, KOCR Trnavský kraj, OOCR 

Vytvorenie šablóny pre zber dát od 

prevádzkovateľov atrakcií + následný zber 

týchto dát pre účely propagácie 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK, KOCR Trnavský kraj, OOCR 

 

10.1.3. Opatrenie: Vytvorenie funkčnej komunikačnej platformy medzi súkromným, verejným a 

akademickým sektorom 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Vytvorenie jednotnej digitálnej komunikačnej 

platformy medzi súkromným, verejným a 

akademickým sektorom 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK,   Klaster, KIRA, KOCR Trnavský kraj, OOCR, 

Kreatívne centrum 

Ustanovenie správcu platformy zodpovedného 

za zdieľanie dát a komunikáciu 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK,   Klaster, KIRAKOCR Trnavský kraj, OOCR, 

Kreatívne centrum 

 

10.2.1. Opatrenie: Zlepšenie existujúcich a zavádzanie nových služieb a novej inteligentnej 

infraštruktúry CR 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Vytvorenie šablóny pre zber dát od 

prevádzkovateľov atrakcií 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK,   Klaster, KIRAKOCR Trnavský kraj, OOCR  

Digitalizácia obsahu jednotlivých subjektov CR Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK,   Klaster, KOCR Trnavský kraj, OOCR 

Sieťovanie a tvorba nových resp. 

modernizovaných produktov cestovného ruchu 

v rámci kraja 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK,   Klaster, KOCR Trnavský kraj, OOCR 

 

10.2.2. Opatrenie: Dlhodobo realizovateľná a efektívna propagácia a sieťovanie v rámci produktu CR 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 
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Vytvorenie dokumentu, vytvorenie Stratégie a 

koncepcie rozvoja CR pre TTSK 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK,   Klaster, KOCR Trnavský kraj, OOCR 

 

10.3.1. Opatrenie: Vytvorenie funkčného governance modelu v téme BE a nadväzného strategického 

dokumentu  

 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Vytvorenie dokumentu Stratégia a koncepcia 

rozvoja Business Events na území TTSK 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK,   Klaster, KOCR Trnavský kraj, OOCR 

Príprava governance modelu v téme Business 

events na území kraja 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK,   Klaster, KOCR Trnavský kraj, OOCR 

 

10.3.2. Opatrenie: Kreatívne využitie priestorov TTSK/ miest pre účely CR/BE a zlepšenie ich propagácie  

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Sledovanie počtu podujatí typu Business Events 

v rámci kraja a zber dát o nich 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK,   Klaster, KOCR Trnavský kraj, OOCR, 

Kreatívne centrum 

Podpora a Nastavenie vhodných podmienok 

prenájmov priestorov organizácií kraja pre 

podujatia 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK,   Klaster, KOCR Trnavský kraj, OOCR, 

Kreatívne centrum  

Prepojenie propagačných aktivít s okolitými 

regiónmi 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK,   Klaster, KOCR Trnavský kraj, OOCR, 

Kreatívne centrum  

 

10.3.3. Opatrenie: Priama podpora / development  festivalov 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Vytvorenie subvenčnej schémy pre B2B 

segment s cieľom stimulovať dopyt po 

eventoch v mimosezónnych mesiacoch. 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster, KOCR Trnavský kraj, OOCR 

 

 

10.4.1. Opatrenie: Zadefinovanie podporných programov pre vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie v 

oblasti CR a destinačného marketingu a manažmentu 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 
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Edukácia v oblasti CR / BE, vytváranie vlastných 

edukatívnych podujatí 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK,   Klaster, KOCR Trnavský kraj, OOCR, OvZP 

TTSK   

Edukácia v oblasti CR / BE, podpora existujúcich 

edukatívnych podujatí 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK,   Klaster, KOCR Trnavský kraj, OOCR, OvZP 

TTSK 

 

10.4.2. Opatrenie: Identifikácia a zrealizovanie opatrení, ktoré dokážu napomôcť podnikom CR s 

motiváciou a náborom ľudských zdrojov 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Zavedenie systémov pre efektívne riešenie HR / 

vzdelávania / manažment stážistov  apod. 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu 

TTSK,   Klaster, KOCR Trnavský kraj, OOCR, OvZP 

TTSK  

 

11.1.1. Opatrenie Zavádzanie princípov a technológií inteligentnej mobility s cieľom racionalizácie 

dopravy   

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Monitoring aplikácií a riešení inteligentnej 

mobility 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster, KOCR Trnavský kraj, OOCR, KIRA 

zahrnutie/doplnenie rozhrania pre návštevníka 

(ideálne aj zahraničného návštevníka) 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster, KOCR Trnavský kraj, OOCR, KIRA  

 

11.1.2. Opatrenie: Podpora využívania a efektívnej prevádzky dopravných prostriedkov s nízko-

emisnými pohonmi  

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Rešerš možných nízko/bez emisných riešení a 

ich nákladovosti a možností obstarania 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster, KOCR Trnavský kraj   

Zavedenie testovacej prevádzky nízko/bez 

emisných riešení 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster, KOCR Trnavský kraj  

Vypracovanie modelov spolupráce s 

existujúcimi prevádzkovateľmi dopravných 

prostriedkov s nízko-emisnými pohonmi 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster, KOCR Trnavský kraj 

12.1.1. Opatrenie: Podpora vytvárania podmienok pre rozvoj mapových služieb v spolupráci so 

samosprávami kraja, ako aj pasportizácia kraja a miestnych samospráv. 
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Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Parkovacie mapy Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster, KIRA, miestna samospráva 

Mapy verejnej dopravy Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster, miestna samospráva, KIRA 

Navigačné mapy Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster miestna samospráva, KIRA 

Vykreslené mapy navrhovanej infraštruktúry a 

stavebných projektov 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK 

miestna samospráva, KIRA  

Vytvoriť systém energetického manažmentu 

kraja (pasportizácia budov) vo  vlastníctve 

kraja, energetický audit 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK 

miestna samospráva, KIRA  

Realizácia pasportizáci projektov spadajúcich 

do tematiky kreatívneho priemyslu v celom 

samosprávnom kraji 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK 

miestna samospráva, KIRA  

Stanovenie jednotnej metodiky zberu dát o 

výkonnosti týchto projektov 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK 

miestna samospráva, KIRA  

 

12.1.2. Opatrenie: Jednotné centrum pre dáta a geoportál pre kraj 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Systematické budovanie krajského dátového 

portálu a geoportálu s pravidelným 

zverejňovaním dát 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

KIRA  

Vybudovanie novej inteligentnej infraštruktúry 

CR 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

KIRA, KOCR Trnavský kraj , OOCR 

Využiť inteligentné nástroje pre ochranu 

ovzdušia s využitím digitalizácie dát 

Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK, 

KIRA  

 

12.1.3. Opatrenie: Export inovatívnych a vysoko konkurencieschopných produktov založených na 

technickej, technologickej a procesnej inovácii vyvinutých na území kraja a zvýšenie inovačného 

potenciálu podnikateľského sektora v kraji 

Aktivita Organizačné zabezpečenie 

Export inovačných produktov kraja Vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK,   

Klaster , KIRA 
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4.2 Indikatívny časový a finančný harmonogram realizácie stratégie 

 

V súlade so Zákonom o podpore regionálneho rozvoja ( Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 

rozvoja) je regionálny rozvoj na území SR financovaný zo zdrojov, medzi ktoré radíme: 

- zdroje štátneho rozpočtu,  

- štátne účelové fondy,  

- rozpočty vyšších územných celkov a rozpočty lokálnych samospráv,  

- iné zdroje (PPP, úvery, štátna podpora, ...).  

Medzi doplnkové zdroje finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja radíme prostriedky  

Európskej Únie smerované na túto oblasť. Rovnako použitie iných grantových schém podľa zamerania 

a účelu.
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Partnerstvo a sieťovanie 

Kumulatívne na všetky oblasti – 12534350 Eur, bez výhľadu. 

Číslo a názov míľnika 

ROK / Eur 

2023 2024 2025 2026 2027 
Výhľad  
do 2030 

Spolu 

 (bez výhľadu) 
Práca s dátami, ich zastrešenie, zoskupenie a analýza 122380 122380 122380 122380 122380 305950 611900 

Klastrovanie, práca s aktérmi v regióne a nastavenie výskumu a vývoja, testovania, implementácie 2120210 2120210 2120210 2120210 2120210 5300525 10601050 

Rozvoj MSP, inovačného potenciálu a kreatívnych oblastí 245970 245970 245970 245970 245970 614925 1229850 

Procesné nastavenie, tvorba verejných politík a metodické usmernenia 18725 18725 18725 19650 15725 39312,5 91550 

 

Obyvateľstvo a vzdelávanie 

Kumulatívne na všetky oblasti – 168890 Eur, bez výhľadu. 

Číslo a názov míľnika 

ROK / Eur 

2023 2024 2025 2026 2027 

Výhľad 
do 

2030 

Spolu 

 (bez 

výhľadu) 
Edukácia obyvateľstva v oblasti technológií a využitia služieb inteligentného kraja 9891 9891 9891 9891 9726 2431,5 49290 

Rozvoj e-government v rámci kraja 7630 7630 7630 7630 8630 2157,5 39150 

Propagácia aktivít pre zvyšovanie povedomia 16090 16090 16090 16090 16090 4022,5 80450 

 

Zdravotníctvo 

Kumulatívne na všetky oblasti – 198090 Eur, bez výhľadu. 

Číslo a názov míľnika 

ROK / Eur 

2023 2024 2025 2026 2027 

Výhľad 

do 

2030 

Spolu 

 (bez 

výhľadu) 
Rozvoj technologicko-technického zázemia pre inteligentné a inovatívne zdravotníctvo v kraji 14500 14500 14500 18500 18500 46250 80500 
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Číslo a názov míľnika 

ROK / Eur 

2023 2024 2025 2026 2027 

Výhľad 

do 

2030 

Spolu 

 (bez 

výhľadu) 
Rozvoj dátovej platformy a práce s dátami, ako aj implementácia umelej inteligencie 18500 14300 12000 11000 11805 29512,5 67605 

Podpora rozvoja nových metód v zdravotníctve (vzdelávanie, podpora zdieľania informácií...) 9997 9997 9997 9997 9997 24992,5 49985 

 

Sociálne veci 

Kumulatívne na všetky oblasti – 303300 Eur, bez výhľadu. 

Číslo a názov míľnika 

ROK / Eur 

2023 2024 2025 2026 2027 
Výhľad 

do 2030 

Spolu 

 (bez 

výhľadu) 
Podpora implementácie technického zázemia a práca s dátami 28910 28910 28910 28910 28910 72275 144550 

Tvorba a rozvoj partnerstiev 9380 9380 9380 9380 9380 23450 46900 

Zavádzanie inovácií a výskumu, testovanie inovácií 21578 22318 22318 22318 23318 58295 111850 

 

Vzdelávanie 

Kumulatívne na všetky oblasti – 602000 Eur, bez výhľadu. 

Číslo a názov míľnika 

ROK / Eur 

2023 2024 2025 2026 2027 

Výhľad 

do 

2030 

Spolu 

 (bez 

výhľadu) 
Aktivity v oblasti recyklácie a znižovania spotreby vody, tvorba zelených striech a znižovanie 

 uhlíkovej stopy 
27500 27500 27500 27500 27500 68750 137500 

Vzdelávacie aktivity študentov a obyvateľstva (seniorov napríklad) v oblasti práce a 

 implementácie environmentálneho akceptovaného života a rozvoj praktických zručností, 
 práca s vysokými školami 

40100 40100 40100 47100 47100 117750 214500 

Elektronizácia školstva 50000 50000 50000 50000 50000 125000 250000 
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Integrovaná doprava ako doplnenie k Plánu udržateľnej mobility TTSK 

Kumulatívne na všetky oblasti – 1143240 Eur, bez výhľadu. 

Číslo a názov míľnika 

ROK / Eur 

2023 2024 2025 2026 2027 

Výhľad 

do 

2030 

Spolu 

 (bez 

výhľadu) 
Tvorba bezpečných dopravných systémov, ich monitoring a riadenie 92410 92410 92410 92410 96500 241250 466140 

Nastavenie politiky inteligentnej dopravy, podpora a rozvoj ekologickej dopravy a  

inteligentnej verejnej dopravy 
135420 135420 135420 135420 135420 338550 677100 

 

Životné prostredie ako doplnenie k Nízkouhlíkovým stratégiám 

Kumulatívne na všetky oblasti – 7510000 Eur, bez výhľadu. 

Číslo a názov míľnika 

ROK / Eur 

2023 2024 2025 2026 2027 
Výhľad  
do 2030 

Spolu 

 (bez 

výhľadu) 
Budovanie inteligentnej a inovatívnej infraštruktúry pre odpadové hospodárstvo  
a distribúciu vody, kanalizácie a čističiek vôd 

21600 45000 45000 45000 45000 112500 201600 

Zníženie odpadového zaťaženia triedením 86600 86600 86600 96600 186600 466500 543000 

Monitoring, práca s rizikami, predchádzanie rizík a identifikovanie úrovne vodného hospodárstva 186600 186600 186600 186600 186600 466500 933000 

Inteligentná práca s biodiverzitou, jej ochrana a rozširovanie 8000 8000 8000 8000 8000 20000 40000 

Znižovanie energetickej náročnosti, rozširovanie nových energetických možností (vodík) 1154320 1159520 1159520 1159520 1159520 2898800 5792400 

 

 

Kultúra 

Kumulatívne na všetky oblasti – 1173100 Eur, bez výhľadu. 

Číslo a názov míľnika 

ROK / Eur 

2023 2024 2025 
2026 2027 

Výhľad  
do 2030 

Spolu 
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 (bez 

výhľadu) 
Tvorba analýz pre rozvoj inteligentnej kultúry a nájdenie „niche“ 54990 54990 54990 54990 54990 137475 274950 

Prepojenie kultúry a cestovného ruchu tvorbou politík a inteligentného manažmentu 97983 97983 97983 97983 97983 244957,5 489915 

Technické a netechnické riešenia a ich implementácia v kultúre, podpora exportu, 
 ako aj rozvoj kultúry európskej a svetovej úrovne na veľkokapacitných miestach 

81647 81647 81647 81647 81647 204117,5 408235 

 

Regionálny rozvoj 

Kumulatívne na všetky oblasti 638600 Eur, bez výhľadu. 

Číslo a názov míľnika 

 ROK / Eur 

2023 2024 2025 2026 2027 
Výhľad 

do 2030 

Spolu 

(bez 

výhľadu) 
Tvorba systémovej architektúry elektronickej komunikácie kraja a krízového  
manažmentu kraja 

71220 71220 71220 71220 74320 185800 359200 

Metodicko-strategická podpora rozvoja IKT a RIS pre inteligentné nastavenie 

a napredovania kraja v oblasti regionálneho rozvoja 
55880 55880 55880 55880 55880 139700 279400 

 

Cestovný ruch 

Kumulatívne na všetky oblasti – 5100000 Eur, bez výhľadu. 

Číslo a názov míľnika 

ROK / Eur 

2023 2024 2025 2026 2027 
Výhľad 

do 2030 

Spolu 

(bez výhľadu) 
Zlepšenie rozsahu, kvality a manažmentu zberu údajov v CR/BE  pre inteligentné rozhodovanie 19000 19000 19000 19000 19000 47500 95000 

Zlepšenie využívania dát a analýz pri tvorbe, plánovaní a propagácii produktu CR kraja  70000 70000 70000 70000 70000 175000 350000 

Vytvorenie funkčnej komunikačnej platformy medzi súkromným, verejným a akademickým 
sektorom 

40000 40000 40000 40000 40000 100000 200000 

Zlepšenie existujúcich a zavádzanie nových služieb a novej inteligentnej infraštruktúry CR 40000 40000 40000 40000 40000 100000 200000 

Dlhodobo realizovateľná a efektívna propagácia a sieťovanie v rámci produktu CR  120000 120000 120000 120000 120000 300000 600000 

Vytvorenie funkčného governance modelu v téme BE a nadväzného strategického dokumentu  70000 70000 70000 70000 70000 175000 350000 

Kreatívne využitie priestorov TTSK/miest pre účely CR/BE a zlepšenie ich propagácie  265000 265000 265000 265000 265000 662500 1325000 
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Číslo a názov míľnika 

ROK / Eur 

2023 2024 2025 2026 2027 
Výhľad 

do 2030 

Spolu 

(bez výhľadu) 
Priama podpora/development  festivalov 350000 350000 350000 350000 350000 875000 1750000 

Zadefinovanie podporných programov pre vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie v oblasti CR 

 a destinačného marketingu a manažmentu 
20000 10000 10000 10000 10000 25000 60000 

Identifikácia a zrealizovanie opatrení, ktoré dokážu napomôcť podnikom CR s motiváciou a  
náborom ľudských zdrojov 

100000 40000 10000 10000 10000 25000 170000 

 

Územné plánovanie 

Kumulatívne na všetky oblasti – 1645500 Eur, bez výhľadu. 

Číslo a názov míľnika 

ROK / Eur 

2023 2024 2025 2026 2027 
Výhľad 

do 2030 

Spolu 

(bez výhľadu) 
Tvorba mapových podkladov a pasportizácia, podpora rozvoja mapových podkladov, 
 prístupnosť mapových podkladov 

172095 172095 172095 172095 172095 430237,5 860475 

Vytvorenie dátového centra a podpora geoportálu aj pre naštartovanie a realizáciu 

 inovačného exportného programu kraja 
157005 157005 157005 157005 157005 392512,5 785025 
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4.3 Indikatívny zoznam projektových zámerov/návrhov 

Ide o predbežné projektové zámery a ich návrh v čase prípravy SMART stratégie TTSK. Ide 

o predpokladaný zoznam pre naplnenie cieľov stratégie. Tieto projekty je možné naplniť vo viacerých 

krokoch alebo rozšíriť. Mali by však byť v rámci návrhu základným pilierom pre projektovú činnosť 

smerujúcu k naplneniu stratégie. Rovnako ide o rozsah uvádzaných informácií závislý od ich 

disponibility v čase prípravy stratégie. 

Projekty sú rozdelené podľa primárneho delenia strategickej časti. 

 

Partnerstvo a sieťovanie 

P. č. Politika

/služba 

Názov 

 
Aktivity 

Predkladateľ/ 
realizátor 

Predpokladaný 
zdroj 

financovania 

Plánovaná 
hodnota 

opatrenia v € 

z prostriedkov 

Slovensko  

2011-2027 

1 Služba Dátová 
platforma 

kraja pre 

SMART 

riešenia 

Zber údajov pre všetky 
aktivity organizované 
medzi krajom a 

samosprávami v kraji. 

Vytváranie, evidencia, 
zber  a vyhodnotenie 

pripravovaných, ale aj 

prebiehajúcich aktivít. 
Vytvorenie a správa 
jednotnej digitálnej 
platformy pomocou 

jednoduchého CRM 
systému, ktorá bude 
zabezpečovať efektívne 
využívanie dát (zber, 
triedenie, spájanie,  
systematické 
oslovovanie cieľovej 
skupiny) pre 

zlepšovanie  
e-govermence 

manažmentu. 

• TTSK  

• Klaster  

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

- EFRR 

90 000  

2 Služba Klaster  Aktívne, systematické, 
efektívne riadenie 
všetkých aktérov 
územia. 
Systematické a 
efektívne riadenie 
platformy za účelom 
zdieľania informácií 
a požiadaviek. 

• TTSK  

• Inovačný 
trojuholnik v TTSK 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

- EFRR 

76 500  

3 Služba Regionálne 
inovačné 
centrum 

Vytvorenie priestoru 

pre naštartovanie 
aplikovaného výskumu 
v regióne a zapojenia 

inovatívnych 
organizácií, start-up-ov 

a zvýšenie inovačného 

• TTSK  

• Klaster  

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

- EFRR 

12 000 000  
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potenciálu kraja, rozvoj 
vedy a výskumu 
prostredníctvom 
poskytovania služieb 
zdieľaného inovačného 
miesta, výskumných 
kapacít (technických 
a personálnych). 

4 Služba Pravidelné 
vzdelávanie 

Pravidelné stretávanie, 
odovzdávanie 
skúseností, následné 
pripravované 
vzdelávanie podľa 
reálnej potreby. 
Zameranie sa na 

zamestnancov TTSK, 

sociálnych pracovníkov 
a ďalších aktérov 
v organizáciách 
zriaďovateľskej 
pôsobnosti. 
Šírenie dostupných 
materiálov aj v rámci 
územia a lokálnych 
samospráv. 

• TTSK 

• Klaster  

• Regionálne 
inovačné centrum 

• Organizácie 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti (najmä 

smerovanie na 

seniorov 

a stredoškolákov) 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

- EFRR 

24 550 

5 Služba Modelovanie 

dát 
Efektívne využívanie 
zozbieraných údajov - 
tvorba modelov a 

predikcií, spätné 
vyhodnotenie situácií a 
modelov. 

• TTSK  

• Klaster  

• Regionálne 
inovačné centrum 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

- EFRR 

21 900  

 

6 Politika Budovanie 

inteligentnéh
o kraja  

Zavádzanie opatrení s 
využívaním dát. 
Poskytovanie návodov, 
ktoré reflektujú 
samotnú prax. 
Manažment procesov k 
vytvoreniu 

inteligentného kraja. 
Vytvorenie 

strategických 
dokumentov pre všetky 
oblasti kraja, 

propagačno -

komunikačné výstupy 
pre informovanie, 

práca s cieľovou 
skupinou. 

• TTSK  

• Klaster  

• Regionálne 
inovačné centrum 

• Organizácie 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

- EFRR 

22 900  

7 Služba Living hub Vytvorenie fyzickej 

infraštruktúry vhodnej 
na skúmanie 
efektívnosti 
nasadzovaných 
modelov riadenia. 

Využívanie 
konzultačného rámca 
pre jednotlivé oblastí 
expertov 

• TTSK  

• Klaster  

• Regionálne 
inovačné centrum 

• Organizácie 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

- EFRR 

298 500  
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Obyvateľstvo a vzdelávanie 

P. č. Politika

/služba 

Názov 

 
Aktivity 

Predkladateľ/ 
realizátor 

Predpokladaný 
zdroj 

financovania 

Plánovaná 
hodnota 

opatrenia v € 

z prostriedkov 

Slovensko 

2021-2027 

1 Služba Edukácia 
obyvateľstva v 
oblasti nových 
technológií 

Zavedenie 

pravidelného 
vzdelávania 
obyvateľstva formou 
školení alebo aktivít 
smerovaných 
k rozvoju zručností, 
povedomia 

a možnosti využívania 
nových (moderných) 
technológií pri 
vzdelávaní, 
zdravotníctve, 
sociálnej oblasti 
a komunikácií 
s verejnou správou. 
Rozvoj a vzdelávanie 
obyvateľstva a 
podnikateľského 
sektora pre získanie 
nových zručností. 
Zadefinovanie 

podporných schém 
pre vzdelávanie a 
zvyšovanie 
kvalifikácie využívania 
a zavádzanie prvkov v 

jednotlivých 
oblastiach. 

• TTSK 

• Klaster  

• Organizácie 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti 

• Univerzity/vysoké 
školy v kraji 

• Regionálne 
inovačné centrum 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

- EFRR 

 

19 500  

2 Politika E-government Rozvoj verejnej 

správy (primárne 
regionálnej 
s konektivitou na 

lokálnu) pre 

zameranie sa na 

budovanie 

ekonomických výhod 
s maximálnym 
využívaním online 
prostredia v rámci 
komunikácie verejná 
správa – občan, 
verejná správa – 

podnikateľ, verejná 
správa – štát/ lokálna 
samospráva. 

• TTSK • TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

– EFRR 

48 990  

3 Politika Edukácia 
obyvateľstva 
zameraného 
na 

inteligentný 
kraj 

Zadefinovanie 

podporných schém 
pre vzdelávanie a 
zvyšovanie 
kvalifikácie využívania 
a zavádzanie prvkov  

v jednotlivých 
oblastiach. 

• TTSK 

• Klaster  

• Organizácie 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti 

• Univerzity/vysoké 
školy v kraji 

• Regionálne 
inovačné centrum 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

– EFRR, FST 

24 950  
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P. č. Politika

/služba 

Názov 

 
Aktivity 

Predkladateľ/ 
realizátor 

Predpokladaný 
zdroj 

financovania 

Plánovaná 
hodnota 

opatrenia v € 

z prostriedkov 

Slovensko 

2021-2027 

4 Služba Vyššia 
propagácia 
aktivít TTSK 

Vytvorenie 

marketingového 
projektu na zvýšenie 
prezentovania aktivít 
aj v zahraničí za 
účelom zvýšenia 
inovačného 
potenciálu. 

• TTSK 

• Klaster   

• Organizácie 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti 

• Univerzity/vysoké 
školy v kraji 

• Regionálne 
inovačné centrum 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

- EFRR 

75 450  

 

Zdravotníctvo 

P. č. 
Politika/sl

užba 

Názov 

 
Aktivity 

Predkladateľ/ 

realizátor 

Predpoklada

ný zdroj 

financovani

a 

Plánovaná 

hodnota 

opatrenia v € 

z prostriedko

v Slovensko 

2021-2027 

1 Služba 5G sieť 
a zdravotnícke 

zariadenia 

Podpora rozširovania 5G 

siete, prípadne 
optického pripojenia 
alebo iného pripojenia 
s rýchlosťou minimálne 
100 Mbit a pripojenie 

zdravotníckych zariadení 
za účelom zdieľania a 
presunu veľkého obsahu 
dát v reálnom čase. 

• TTSK 

• Klaster  

• Organizácie 
v zriaďovateľske
j pôsobnosti 

• Univerzity/vyso

ké školy v kraji 

• Regionálne 
inovačné 
centrum 

• TTSK 

• Program 

Slovensk

o 2021-

2027 – 

EFRR, 

FST 

• PPP 

projekt 

213 000 

2 Služba Rozvoj 

systému 
inteligentného 
zdravotníctva 
s prepojením 
na Úrad TTSK 

Napojenie a prepojenie 

spracovaných dát za 
účelom správy a 
spracovania údajov pre 
inteligentné 
zdravotníctvo 

s centrálnou databázou  
MZ SR, prípadne 
databázami zdravotných 
poisťovní. 

• TTSK 

• Zdravotnícke 
zariadenia 

• Samosprávy 
v kraji 

• Regionálne 
inovačné 
centrum 

• Klaster  

• Organizácie 
v zriaďovateľske
j pôsobnosti 

 

• TTSK 

• Program 

Slovensk

o 2021-

2027 – 

EFRR 

42 160  

3 Služba Zavedenie a 

využívanie 
telematiky v 

medicíne 

Vzdelávanie lekárov a 
pracovníkov na podporu 
zvýšenia využívania 

telematiky a aktívne 
informovanie 

obyvateľstva o 
výhodách a spôsoboch 
využívania tejto služby. 

• TTSK 

• Zdravotnícke 
zariadenia 

• Samosprávy 
v kraji 

• Regionálne 
inovačné 
centrum 

• Klaster, 

• TTSK 

• Program 

Slovensk

o 2021-

2027 – 

EFRR 

36 250  
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P. č. 
Politika/sl

užba 

Názov 

 
Aktivity 

Predkladateľ/ 

realizátor 

Predpoklada

ný zdroj 

financovani

a 

Plánovaná 

hodnota 

opatrenia v € 

z prostriedko

v Slovensko 

2021-2027 

• Organizácie 
v zriaďovateľske
j pôsobnosti 

• Organizácie 
pracujúce so 
seniormi 

4 Služba Zavádzanie a 
využívanie 
nových 
technológií 

Podpora rozvoja a 

zvýšenia používania 
nových technológií pre 
zdravotníctvo. Zo strany 

TTSK ide o mäkkú/ 

informačnú podporu pre 
poskytovateľov zdrav. 
starostlivosti/nemocníc. 

• TTSK 

• Zdravotnícke 
zariadenia 

• TTSK 

• Program 

Slovensk

o 2021-

2027 – 

EFRR 

23 990  

5 Služba Digitálna 
platforma  

spojená s 
moderným 
zdravotníct 

vom 

Prepojenie digitálnej 
platformy na podporu 

celkového výkonu a 
výsledku zdravotnej 

starostlivosti nielen v 

zdravotníckom 

zariadení, ale i 

samotných pacientov, 

ide najmä o podporu 

napojenia sa za účelom 
efektívneho 
manažmentu pacienta 
a prístupu pacienta 
k online zdravotnej 

starostlivosti. 

• TTSK 

• Zdravotnícke 
zariadenia 

• Samosprávy v 
kraji 

• Regionálne 
inovačné 
centrum 

• Klaster  

• TTSK 

• Program 

Slovensk

o 2021-

2027 – 

EFRR 

152 690  

 

 

Sociálne veci 

P. č. Politika/služba 
Názov 

 
Aktivity 

Predkladateľ / 
realizátor 

Predpokladaný 
zdroj financovania 

Plánovaná 
hodnota 

opatrenia v € 

z prostriedkov 

Slovensko 

2021-2027 

1 Služba Moderná 
technológia 
pre 

poskytovateľov 
sociálnych 
služieb 

Nákup 
technického 
vybavenia, 

výpočtovej 
techniky a 

softvérovej 
techniky . 

• TTSK 

• Poskytovatelia 

sociálnych 
služieb 

• Miestne 

samosprávy 
kraja 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 – 

EFRR 

75 000 

2 Politika Prepojenie dát 
zdravotných 
zariadení, 
sociálnych 
služieb a 
serverov 

úradov TTSK 

Zdieľanie 
relevantných 
dát 
poskytovateľov 
sociálnych 
služieb 
zriaďovateľov. 

• TTSK 

• Poskytovatelia 

sociálnych 
služieb 

• Miestne 

samosprávy 
kraja 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 – 

EFRR 

69 500 
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3 Politika Opatrenia a 

inovatívne 
metódy ako 
podpora pri 

riešení 
sociálne 
ohrozených 
skupín 

Zavedenie 

projektu na 

podporu detí 
žijúcich v 
generačnej 
chudobe, 

realizácia 
štipendijných 
programov a 

rozšírenie 
nástroja 
"participačný 
rozpočet". 

• TTSK 

• Poskytovatelia 

sociálnych 
služieb 

• Miestne 

samosprávy 
kraja 

• Vysoké školy a 
univerzity 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 – 

EFRR, ESF+ 

43 900 

4 Politika Podporovanie 

partnerstiev 

medzi 

vzdelávacími 
inštitúciami, 
tretím 
sektorom a 

subjektami 

poskytujúcimi 

sociálne služby 

Inovácie v 
oblasti pomoci 

a usmernení, 
podpora 

inovatívnych 
projektov, 

vytváranie 
inovatívnych 

klastrov. 

• TTSK 

• Poskytovatelia 

sociálnych 
služieb 

• Miestne 

samosprávy 
kraja 

• Vysoké školy a 
univerzity 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 – 

EFRR, ESF+ 

34 900 

5 Politika Social Care 

inovation Lab 

zameraný na 
sociálnu 
starostlivosť 

Vytvorenie 

spojovacieho 

centra, ktoré 
bude rozvíjať 
spoluprácu a 
podporovať 
inovácie s 
cieľom priniesť 
benefity pre 

ľudí 
napojených na 
sociálnu 
starostlivosť . 

• TTSK 

• Poskytovatelia 

sociálnych 
služieb 

• Miestne 

samosprávy 
kraja 

• Vysoké školy a 
univerzity 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 – 

EFRR 

1 080 000 

 

 

Vzdelávanie 

P. č. Politika/služba Názov 

 

Aktivity Predkladateľ/ 
realizátor 

Predpokladaný 
zdroj 

financovania 

Plánovaná 
hodnota 

opatrenia v € 

z prostriedkov 

Slovensko 

2021-2027 

1 Služba Recyklácia odpadu - 
krátkodobé aktivity 

Krátkodobé aktivity 
spojené so 
zvyšovaním 
vedomostí pri 
príležitosti 
medzinárodných a 
svetových dní. 

• TTSK 

• vzdelávacie 
inštitúcie 

• Klaster 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

– EFRR 

20 000  

2 Služba Recyklácia odpadu - 
dlhodobé aktivity 

Podpora 

dlhodobých aktivít 
spojená so 
vzdelávaním pre 
účely 
environmentálneho 

• TTSK 

• vzdelávacie 
inštitúcie 

• Klaster 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

– EFRR 

200 000 



SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK 

301 

 

 

P. č. Politika/služba Názov 

 

Aktivity Predkladateľ/ 
realizátor 

Predpokladaný 
zdroj 

financovania 

Plánovaná 
hodnota 

opatrenia v € 

z prostriedkov 

Slovensko 

2021-2027 

akceptovaného 
spôsobu života. 

• Regionálne 
inovačné 
centrum 

3 Služba Zelená strecha a 

dažďová voda 

Vytváranie 
zelených striech, 
maximálne využitie 
dažďovej vody na 
zavlažovanie. 

• TTSK 

• vzdelávacie 
inštitúcie 

• Klaster 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

– EFRR 

200 000  

4 Služba Spotreba vody Prevencia a 

zavedenie opatrení 
na zabezpečenie 
znižovania a 
znečistenia vody. 

• TTSK 

• vzdelávacie 
inštitúcie 

• Klaster 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

– EFRR 

20 000  

5 Služba Zvyšovanie 
environmentálneho 

povedomia na 

školách 

Vzdelávanie a 
aktívne zapájanie 
žiakov na školách. 

• TTSK 

• vzdelávacie 
inštitúcie 

• Klaster 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

– ESF+ 

20 000  

6 Služba Znižovanie 
uhlíkovej stopy 
spojené 
s cestovaním do 

školského 
zariadenia 

Zavedenie 

ekologickej 

dopravy pre deti do 

školy a na akcie, 
vytvorenie 

podmienok na 

podporu 

ekologického 
cestovania (kryté 
stojany), výsadba 
porastov pri 

cestách do školy 
alebo v areáli školy. 

• TTSK 

• vzdelávacie 
inštitúcie 

• Klaster 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

– EFRR 

1 200 000  

7 Služba Zelené plochy ako 
nástroj samotnej 
výučby  

Využívanie 
teoretických 
poznatkov 

environmentálnej 
výchovy do 
praktickej práce. 

• TTSK 

• vzdelávacie 
inštitúcie 

• Klaster 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

– EFRR 

80 000 

8 Služba Environmentálne 

vzdelávanie ako 
súčasť procesov 
výučby na vysokých 
školách 

Organizovanie 

spoločných 
vzdelávacích aktivít 
zameraných na 
ekologicky 

udržateľný spôsob 
života za účasti 
vysokých škôl. 

• TTSK 

• vzdelávacie 
inštitúcie 

• Klaster 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

– ESF+ 

26 000  

9 Politika Vzdelávacie aktivity 
environmentálnych 

oblastí pre seniorov 
a širokú verejnosť 
organizované 
vysokými školami 

Organizovanie a 

poskytovanie 

vzdelávacích aktivít 
pre všetky vrstvy 
obyvateľstva v 
oblasti 

environmentálnej 
výchovy. 

• TTSK 

• vzdelávacie 
inštitúcie 

• Klaster 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

– ESF+ 

36 000  
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P. č. Politika/služba Názov 

 

Aktivity Predkladateľ/ 
realizátor 

Predpokladaný 
zdroj 

financovania 

Plánovaná 
hodnota 

opatrenia v € 

z prostriedkov 

Slovensko 

2021-2027 

10 Služba Rozvoj 

elektronizácie 
školstva 

Vzdelávanie 
prostredníctvom 
digitálneho 

edukačného 
obsahu, rozvoj 

digitálnych 
zručností, kreatívne 
prevedenie učiva, 
znižovanie 

environmentálnej 
záťaže zameranej 
na papier 

(učebnice). 

• TTSK 

• vzdelávacie 
inštitúcie 

• Klaster 

• Regionálne 
inovačné 
centrum 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

– 

ESF+/EFRR 

125 000  

11 Služba Rozvíjanie 
praktických 
vedomostí a 
zručností (finančná 
gramotnosť, 
kritické a 
podnikateľské 
myslenie) 

Organizovanie 

diskusií, besied, 

debát podporujúce 
finančnú 
gramotnosť, 
kritické a 
podnikateľské 
myslenie. 

Vytvorenie 

modernej knižnice 
a čitárne pre 
všetkých 
obyvateľov s 
knižným fondom 
povinnej literatúry. 

• TTSK 

• vzdelávacie 
inštitúcie 

 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

– ESF+ 

20 000 

12 Služba Podpora zdravého 
životného štýlu v 
teoretickej a 

praktickej rovine 

Integrácia 
lokálnych 
producentov, 

zabezpečenie 
kvalitných surovín a 
kvalitnej 

stravovacej 

infraštruktúry, 
zostavenie 

zdravého jedálneho 
lístku, 
harmonizácia 
energetického 
príjmu a výdaju, 
zamedzenie 

plytvaniu jedlom a 

vzdelávacie aktivity 

zamerané na 
dôsledky plytvania 
jedlom.  

• TTSK 

• vzdelávacie 
inštitúcie 

 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

– ESF+ 

35 000 
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Integrovaná doprava ako doplnenie k Plánu udržateľnej mobility TTSK 

P. č. Politika/služba 
Názov 

 
Aktivity 

Predkladateľ/ 

realizátor 

Predpokladaný 

zdroj 

financovania 

Plánovaná 

hodnota 

opatrenia v € 

z prostriedkov 

Slovensko 

2021-2027 

1 Politika Inteligentný 

systém 
monitorovania 

a riadenia 

mobility na 

podporu 

zelenej 

infraštruktúry 

Prediktívna 
údržba, 

Inteligentné 
riadenie 

parkovania, 

inteligentné 
riadenie 

premávky, 
automatizovaný 
výber mýta, 
integrované 
systémy predaja 
cestovných 
lístkov 

• TTSK 

• Klaster 

 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

– EFRR 

62 640  

2 Služba Inteligentný 
dopravný 
systém  

Využívanie 
integrovanej 

komunikačnej 
technológie a 
technológie na 
spracovanie 

údajov na 
zlepšenie 

mobility osôb a 
tovaru; zvýšenie 

bezpečnosti na 
cestách, 
zabezpečenie 
plnenia ceľov 
dopravnej 

politiky 

• TTSK 

• Klaster 

• Regionálne 
inovačné 
centrum 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

– EFRR 

362 670 

3 Služba Vybudovanie 

bezpečnej 
dopravy 

Implementácia 

inovatívnych a 
osvedčených 
bezpečnostných 
riešení; 
Úprava a tvorba 
cestnej 

infraštruktúry so 
zvýšenými 
prioritami pre 

bezpečnosť 
zraniteľných 
účastníkov 
cestnej 

premávky; 
používanie 
systémov na 
podporu 

rozhodovania a 

iných nástrojov 
založených na 
informáciách a 

• TTSK 

 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

– EFRR 

495 250 
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P. č. Politika/služba 
Názov 

 
Aktivity 

Predkladateľ/ 

realizátor 

Predpokladaný 

zdroj 

financovania 

Plánovaná 

hodnota 

opatrenia v € 

z prostriedkov 

Slovensko 

2021-2027 

dôkazoch na 
podporu politík 
bezpečnosti 
mobility; 

Propagácia 
verejnej dopravy 

ako menej 

rizikového 
spôsobu 
inteligentnej 

mobility; 

Uplatňovanie 
noriem na 

testovanie a 

zavádzanie 
autonómnych 
vozidiel; 

Podnikanie 

krokov na ďalšie 
zníženie 
nebezpečného 

správania 
účastníkov 
cestnej premávky 
(napr. roztržitá 
jazda, nadmerná 
rýchlosť a 
požívanie 
alkoholu). 

4 Služba Inteligentná a 
ekologická 
doprava 

Vznik paradigmy 

Mobility-as-a-

Service (MaaS) s 

možnosťou 
využívania 
rôznych balíčkov 
mobility s 

mesačnými 
poplatkami. 

• TTSK 

• Klaster 

 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

– EFRR 

120 580  

5 Politika Zavedenie 

inteligentnej 

verejnej 

dopravy 

Modelovanie 

optimalizovaného 
poskytovania 

služieb a nové 
modely dopytu 

po cestovaní. 

• TTSK • TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

– EFRR 

42 500  

6 Politika Zavedenie 

systému 
organizovania 

zdieľanej 
dopravy - 

Carsharing 

Nadviazanie 

oficiálnej 
spolupráce so 
spoločnosťou 

poskytujúcou 
caresharing na 

základe analýzy 
trhu a 

zohľadnenie 
preferencií 

• TTSK 

• Klaster 

 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

– EFRR 

59 600 
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P. č. Politika/služba 
Názov 

 
Aktivity 

Predkladateľ/ 

realizátor 

Predpokladaný 

zdroj 

financovania 

Plánovaná 

hodnota 

opatrenia v € 

z prostriedkov 

Slovensko 

2021-2027 

samotného 
obyvateľstva 
využívania 
Carsharing. 

 

Životné prostredie 

P. č. 
Politika/ 

služba 

Názov 

 
Aktivity 

Predkladateľ/ 

realizátor 

Predpokladaný 

zdroj 

financovania 

Plánovaná 

hodnota 

opatrenia v € 

z prostriedkov 

Slovensko 

2021-2027 

1 Politika Efektívna 
odpadová 
logistika 

Podpora projektov 

zameraných na 
úpravu odpadov 
pred skládkovaním 
(Priatelia zeme) 

• triedeného zberu 
zložiek 
komunálneho 
odpadu, 

• zavádzania 
množstvového 
zberu, 

• budovania alebo 
dobudovanie 

zberných dvorov 
vrátane priestoru 
na opätovné 
použitie a prípravu 
na opätovné 
použitie,  
• budovanie nových 
a modernizácia 
existujúcich 
zariadení na 
zhodnocovanie 

biologicky 

rozložiteľných 
odpadov, s dôrazom 
na zhodnocovanie 

biologicky 

rozložiteľných 
kuchynských a 
reštauračných 
odpadov, 

• TTSK 

• Odpadové 
spoločnosti 
pôsobiace 
v rámci kraja, 
súkromný 
sektor 

• TTSK 

• MŽP SR 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 – 

EFRR 

50 000 

2 Služba „Challenging 
plastic 

waste“zníženie 

Efektívnejšie 
nakladanie s 

odpadmi a zníženie 

• TTSK  

• súkromný 
sektor  

• TTSK 

• Klaster 

inteligentných 

50 000  
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P. č. 
Politika/ 

služba 

Názov 

 
Aktivity 

Predkladateľ/ 

realizátor 

Predpokladaný 

zdroj 

financovania 

Plánovaná 

hodnota 

opatrenia v € 

z prostriedkov 

Slovensko 

2021-2027 

množstva 
plastového 
odpadu 

prostredníctvom 
systémových 
zmien na 

miestnej, 

regionálnej, 
národnej 
a európskej 
úrovni. 

konečnej spotreby 

energie 

Mapovanie 

odpadov a senzory 

nádob na odpad –  

podpora aplikácie 
ICT pre odpadové 
hospodárstvo 

riešení 
a inovácií 
TTSK Program 

Slovensko 

2021-2027 – 

EFRR, 

Kohézne 
fondy 

3 Služba  Triedený zber 
komunálnych 
odpadov 

Predchádzanie 
vzniku odpadov, 

uprednostňovanie 
materiálového 
využitia pred 
energetickým 
spaľovaním, 
kvalitné životné 
prostredie 

 

• TTSK  

• odpadové 
spoločnosti 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 – 

EFRR 

150 000  

4 Politika Monitorovanie 

prvkov kvality 

vôd 

-monitoring 

podzemných 
a povrchových vôd, 
kontrola vypúšťania 
vyčistených 
odpadových vôd do 
recipientu 

a nastavenie 

ochranných zón. 

• TTSK  

• SVP, Povodie 

Dunaja, 

Povodie 

Dolného Váhu, 
SHMÚ BA, 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 – 

EFRR 

500 000 

5 Politika Budovanie 

verejných 
kanalizácii, 
čistiarni 
odpadových vôd 
a súbežná 

výstavba 

verejných 
vodovodov nad 

2000 EO 

Integrovaný 
regionálny 
operačný program  
-Kalkulačka čistenia 
odpadových vôd na 
úrovni samosprávy 

• TTSK 

• vodárenské 
spoločnosti, 
ČOV 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 – 

EFRR 

1 000 000  

6 Politika Podpora 

riadenia rizík, 
riadenia 

mimoriadnych 

udalostí 
a odolnosti proti 

mimoriadnym 

udalostiam 

ovplyvneným 
zmenou klímy 

Zvyšovanie 
retenčnej 
schopnosti pôdy a 
zadržiavanie vody v 
krajine (napr. 

zasakovacie pásy, 
obnova mokradí, 
zvýšenie obsahu 
organickej hmoty v 

pôde, obmedzenie 

ťažkej 

agromechanizácie, 

podpora zelenej 

infraštruktúry – 

• TTSK  

• VŠ, 
podnikateľský 
sektor 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 – 

EFRR 

50 000  
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P. č. 
Politika/ 

služba 

Názov 

 
Aktivity 

Predkladateľ/ 

realizátor 

Predpokladaný 

zdroj 

financovania 

Plánovaná 

hodnota 

opatrenia v € 

z prostriedkov 

Slovensko 

2021-2027 

živočíchy a rastliny, 
zmena 

veľkoplošných 
systémov 
hospodárenia na 
pôde na prírode 
bližšie maloplošné a 
kombinované 
systémy) sú 
prevažne mierne 
koncepcie, 

neštrukturálneho, 
analyticko- 

legislatívneho 
charakteru, s 

pozitívnym vplyvom 

hlavne vodné a 
klimatické pomery 

7 Služba Zníženie rizika 
povodní a 
negatívnych 
dôsledkov 
zmeny klímy 

Zaviesť výraznejšiu 
podporu fariem, 

ktoré aplikujú 
postupy 

udržateľného a 
ekologického 
hospodárenia a 
uplatňujú aktívne 
opatrenia majúce 
dokázateľne lepší 
vplyv na 

biodiverzitu a klímu 
(aecm agro-

environemntálne 
klimatické 
opatrenia) a 

implementovať 
integrovaný 
manažment 
ochrany rastlín proti 
škodcom, najmä 
využitím biologickej 
ochrany. 

• TTSK  • TTSK 

• Slovensko 

2021-2027 – 

EFRR 

50 000  

8 Služba Zachovanie 

a obnova 

biodiverzity 

a ekosystémov 
a ich služieb 
mimo 

chránených 
území a zelenú 
infraštruktúru 

Plánovať a 
vykonávať lesnícko-

technické opatrenia 
na podporu 

zadržiavania vody v 
krajine a 

spomalenie odtoku 

zrážok, vrátane 
protieróznych 
opatrení na lesnej 
cestnej sieti. 

• TTSK • TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 – 

EFRR 

100 000  

9 Politika Výstavba 
zariadení na 

Podpora 

infraštruktúry v 
• TTSK  • TTSK 5 000 000 
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P. č. 
Politika/ 

služba 

Názov 

 
Aktivity 

Predkladateľ/ 

realizátor 

Predpokladaný 

zdroj 

financovania 

Plánovaná 

hodnota 

opatrenia v € 

z prostriedkov 

Slovensko 

2021-2027 

výrobu vodíka 
elektrolýzou s 
využitím OZE. 

energetike, 

predovšetkým na 
projekty plynových 
cezhraničných 
prepojení, 
projektov veternej 

energie na mori, 

ako aj na podporu 

projektov 

zachytávania a 
ukladania uhlíka. 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 – 

EFRR 

10 Politika Zníženie 
energetickej 

náročnosti 
budov  

Inštalácia SMART 

meračov spotreby 
energie v budovách 
- monitoring 

spotreby a na jeho 

základe bude 
optimalizovaný 
energetický 
manažment týchto 
budov. 

• TTSK  • TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 – 

EFRR 

2 000 000  

 

Kultúra 

P. č. Politika/ 

služba 

Názov 

 

Aktivity Predkladateľ/ 

realizátor 

Predpokladaný 

zdroj 

financovania 

Plánovaná 

hodnota 

opatrenia v € 

z prostriedkov 

Slovensko 

2021-2027 

1 Politika Zvyšovanie poznania 
spotrebiteľského 
správania sa 
účastníkov 
kreatívneho 
priemyslu a analýza 
spotrebiteľského 
správania 

vytváranie, 
evidencia, zber  

a vyhodnotenie 

pripravovaných 
ale 

prebiehajúcich 
kultúrnych 
aktivít 

• TTSK  

• KOCR 

Trnavský kraj 
• Klaster 

• Regionálne 
inovačné 
centrum 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

– EFRR 

17 000  

2 Služba Vytvorenie analýzy 
postavenia TTSK voči 
prihraničným 
regiónom pre 
komplementarity 

výkonnosti a rozvoja 
kultúrneho 
priemyslu 

Vytvorenie 

analytického 
dokumentu 

obsahujúceho 
ekonomickú 
projekciu 

potenciálnych 
výnosov a 
vytvorenie 

modelu 

prevádzky na 

• TTSK  

• KOCR 

Trnavský kraj 
• Klaster 

• Regionálne 
inovačné 
centrum 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

– EFRR 

22 850  
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P. č. Politika/ 

služba 

Názov 

 

Aktivity Predkladateľ/ 

realizátor 

Predpokladaný 

zdroj 

financovania 

Plánovaná 

hodnota 

opatrenia v € 

z prostriedkov 

Slovensko 

2021-2027 

dlhodobý 
časový rámec 

4 Služba Model vzájomnej 
korelácie kultúry a 
DCR a AZCR 

Vytvorenie 

ekonomického 
a 

marketingového 
modelu pre 

budúce riadenie 
problematiky v 

oblasti DCR a 

AZCR a 

dôsledné 
umiestňovanie 
zdrojov v 

regiónoch V4 
smerom na 

vybudovanie 

unikátnej 
značky TTSK 

• TTSK  

• KOCR 

Trnavský kraj 

• Klaster 

• Regionálne 
inovačné 
centrum 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

– EFRR 

13 950 

5 Politika Rozvoj a export 

kreatívneho 
priemyslu 

Realizácia 
inovačného 
inkubátora pre 
kreatívny 
priemysel 

zameraného na 
podporu 

kreatívnych 
riešení a export 
do zahraničia 
zameraného na 
dlhodobý cieľ 
vytvorenia 

odolného 
regiónu 

• TTSK  

• KOCR 

Trnavský kraj 
• inteligentných 

a 

inovatívnych 
riešení TTSK 

• Regionálne 
inovačné 
centrum 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

– EFRR 

34 100 

6 Politika Vytvorenie 

programu riadenia 

priestoru 

veľkokapacitných 
priestorov s 

možnosťou 
medzinárodnej 
účasti kultúrnych 
programov a 

vytvorenie analýzy 
postavenia TTSK voči 
prihraničným 
regiónom 

Vytvorenie 

programu 

riadenia 

priestorov 

európskeho 
významu v 
oblasti kultúry a 
športu, pričom 
pôjde o aktivitu 
v spolupráci s 
externým(i) 
poradcom(i). 

Stanovenie 

relevantného 
niche pre tento 

priestor vhodný 
aj na realizáciu 
kultúrnych 
podujatí v 

• TTSK 

• KOCR 

Trnavský kraj 
• Klaster 

 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

– EFRR 

25 600  
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P. č. Politika/ 

služba 

Názov 

 

Aktivity Predkladateľ/ 

realizátor 

Predpokladaný 

zdroj 

financovania 

Plánovaná 

hodnota 

opatrenia v € 

z prostriedkov 

Slovensko 

2021-2027 

rozmedzí od 9 – 

20 tisíc. 
7 Služba Implementácia a 

rozvoj 

inteligentných 
riešení v kultúrnych 
inštitúciách pre 
získavanie a prácu s 
dátami ako aj 
priblížením inštitúcií 
k návštevníkom 

Implementácia 
technických 
riešení 
systémov IoT, 
ale aj 

netechnických 
(procesných) v 
rámci 
kultúrnych a 
športových 
inštitúcií. 
Potrebný rozvoj 
IoT pre 

zrýchlenie a 
zlepšenie 
rozhodovacích 
procesov 

manažérskych 
štruktúr v 
oblasti kultúry s 
športu. 

• TTSK 

• KOCR 

Trnavský kraj 
• Klaster 

• Regionálne 
inovačné 
centrum 

• TTSK 

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

– EFRR 

1 059 600 

 

 

Regionálny rozvoj 

P. č. Politika/ 

služba 

Názov 

 
Aktivity 

Predkladateľ/ 
realizátor 

Predpokladaný 
zdroj 

financovania 

Plánovaná 
hodnota 

opatrenia v € 

z prostriedkov 

Slovensko 

2021-2027 

1 Politika Systém 
elektronickej 

komunikácie 
(úrad - obyvateľ 
- podnikateľ). 

Skvalitnenie procesu 

elektronizácie verejných 
služieb s cieľom  znížiť 
administratívnu záťaž 
občanov a zrýchliť procesy 

vybavovania služieb. 
Zavedenie elektronizácie 
procesov, vytvorenie 

kompatibility systémov 
aktérov pre zber dát a ich 
spracovanie s 

uverejnením. 

• TTSK  

• Klaster 

• Regionálne 
inovačné 
centrum 

• TTSK  

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

- EFRR 

420 000 

2 Politika Koordinácia a 
metodická 
podpora IKT 

infraštruktúry 
kraja v 

spolupráci s 
okresmi a 

samosprávami. 

Systematické pomáhanie 
mestám, obciam a 
kľúčovým partnerom  v 
oblasti inteligentného 
odpadového 
hospodárstva. 
Metodické dokumenty 
zložiek ministerstva ŽP, 

• TTSK  

• Miestne 

samosprávy 
v kraji 

• TTSK  

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

- EFRR 

48 000 
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P. č. Politika/ 

služba 

Názov 

 
Aktivity 

Predkladateľ/ 
realizátor 

Predpokladaný 
zdroj 

financovania 

Plánovaná 
hodnota 

opatrenia v € 

z prostriedkov 

Slovensko 

2021-2027 

spoločnosti na likvidáciu 
odpadu v TT kraji a 

financovanie na nákup 
SW. 

3 Politika Systém 
krízového 
manažmentu. 

Vytvorenie 

profesionálneho a 
efektívneho krízového 

manažmentu  a zvýšenie 
bezpečnosti obyvateľstva 
zavedením 
automatizovaných 
analytických funkcií . 

• TTSK • TTSK  

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

- EFRR 

141 000 

4 Politika Rozvoj 

priemyslu v kraji 

v spolupráci s 
krajskou RIS a 

domén jej 
špecializácie. 

Podpora technológie, 
odborov, obyvateľstva 
a podnikania, vytváranie 
konkurenčných výhod, 
ktoré by týmto územiam 
pomohli podporiť ich 
ekonomický a sociálny 
rozvoj s využitím 
princípov trvalo 
udržateľného rozvoja. 

• TTSK  

• Klaster 

• Regionálne 
inovačné 
centrum 

• TTSK  

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

- EFRR 

29 600  

 

Cestovný ruch 

P. č. 

Politi

ka/ 

služb
a 

Názov 

 
Aktivity 

Predkladateľ/ 
realizátor 

Predpokladan

ý zdroj 
financovania 

Plánovaná 
hodnota 

opatrenia v € 

z prostriedko

v Slovensko 

2021-2027 

1 Politi

ka 

Zberu údajov v 
CR/BE  pre 

inteligentné 
rozhodovanie 

 Vytvorenie 

organizačno-

manažérskej 
entity pre 

komplexnú 
koordináciu 
rozvoja CR / BE na 

území TTSK. 

 

Posilnenie 

Odboru analýz a 
verejných politík 
TTSK.  

 

Vytvorenie 

jednotnej 

štruktúry pre 
cielený zber dát 
pre účely CR/BE 
mimo ŠÚ. 

• TTSK 

• KOCR Trnavský kraj 
• Klaster 

inovatívnych 
riešení  

• OOCR na území 
kraja  

• TTSK  

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

- EFRR 

450 000  

2 Politi

ka 

Efektívne 
využívania dát 
a analýz pri 
tvorbe, 

plánovaní a 
propagácii 

 Zavedenie 

jednotného CRM 
systému kraja pre 
účely CR a BE 
(VUC TTSK, KOCR 

Trnavský kraj + 

• TTSK 

• KOCR Trnavský kraj 
• Klaster 

inovatívnych 
riešení  

• TTSK  

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

- EFRR 

150 000  
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produktu CR 

kraja  

OOCR v TT).     

 

Vytvorenie 

šablóny pre zber 
dát od 
prevádzkovateľov 
atrakcií + 

následný zber 
týchto dát pre 
účely propagácie. 

• OOCR na území 
kraja  

3 Politi

ka 

Komunikačná 
platforma 

medzi 

súkromným, 
verejným a 
akademickým 
sektorom pre 

CR 

Vytvorenie 

jednotnej 

digitálnej 
komunikačnej 
platformy medzi 

súkromným, 
verejným a 
akademickým 
sektorom. 

 

Ustanovenie 

správcu platformy 
zodpovedného za 
zdieľanie dát 
a komunikáciu. 

• TTSK 

• Klaster 

inovatívnych 
riešení  

• KOCR Trnavský kraj 
• OOCR na území 

kraja  

• TTSK  

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

- EFRR 

450 000  

4 Politi

ka 

Služby a 
inteligentná 
infraštruktúra 
CR/BE pre 

návštevníka 
kraja 

Vytvorenie 

šablóny pre zber 
dát od 
prevádzkovateľov 
atrakcií.  
 

Digitalizácia 
obsahu 

jednotlivých 
subjektov CR.  

 

Sieťovanie a 
tvorba nových 
resp. 

modernizovaných 
produktov 

cestovného ruchu 
v rámci kraja. 

• TTSK 

• KOCR Trnavský kraj 
• Klaster 

inovatívnych 
riešení  

• OOCR na území 
kraja  

• TTSK  

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

- EFRR 

500 000    

5 Politi

ka 

Realizovateľná 
a efektívna 
propagácia a 
sieťovanie v 
rámci produktu 
CR 

Vytvorenie 

dokumentu 

vytvorenie 

Stratégie a 
koncepcie rozvoja 

CR pre TTSK. 

• TTSK 

• Klaster 

inovatívnych 
riešení  

• KOCR Trnavský kraj 
• OOCR na území 

kraja  

• TTSK  

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

- EFRR 

500 000  

6 Politi

ka 

Governance 

model v 

Business 

Events na 

území kraja 

Vytvorenie 

dokumentu 

Stratégia a 
koncepcia rozvoja 

Business Events 

na území TTSK. 

 

Príprava 
governance 

modelu v téme 
Business events 

na území kraja . 

• TTSK 

• Klaster 

inovatívnych 
riešení  

• KOCR Trnavský kraj 
• OOCR na území 

kraja  

• TTSK  150 000  
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7 Politi

ka 

Priestory a 

miesta TTSK 

pre účely 
CR/BE a 

propagácie  

Sledovanie počtu 
podujatí typu 
Business Events v 

rámci kraja a zber 
dát o nich. 

  

Podpora a 

Nastavenie 

vhodných 
podmienok 

prenájmov 
priestorov 

organizácií kraja 
pre podujatia. 

  

Prepojenie 

propagačných 
aktivít s okolitými 
regiónmi. 

• TTSK 

• KOCR Trnavský kraj 
Klaster 

 

• TTSK  

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

- EFRR 

300 000   

8 Služb
a 

Podpora/ 

development  

festivalov 

Vytvorenie 

subvenčnej 
schémy pre B2B 
segment s cieľom 
stimulovať dopyt 
po eventoch v 

mimosezónnych 
mesiacoch.  

• TTSK 

• Klaster 

inovatívnych 
riešení  

• KOCR Trnavský kraj 

• TTSK  

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

- EFRR 

750 000   

9 Služb
a 

Programy pre 

vzdelávanie a 
zvyšovanie 
kvalifikácie v 
oblasti CR a 

destinačného 
marketingu a 

manažmentu 

Edukácia v oblasti 
CR / BE, 

vytváranie 
vlastných 
edukatívnych 
podujatí. 
 

Edukácia v oblasti 
CR / BE, podpora 

existujúcich 
edukatívnych 
podujatí 

• TTSK 

• Klaster 

inovatívnych 
riešení  

• KOCR Trnavský kraj 
• OOCR na území 

kraja  

• TTSK  

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

- EFRR 

350 000  

10 Politi

ka 

Nápomocné 
opatrenia pre 

podniky 

cestovného 
ruchu 

Zavedenie 

systémov pre 
efektívne riešenie 
HR / vzdelávania / 
manažment 
stážistov  a pod. 

• TTSK 

• KOCR Trnavský kraj 
• Klaster 

inovatívnych 
riešení  

• OOCR na území 
kraja  

• TTSK  

• Program 

Slovensko 

2021-2027 

- EFRR 

1 500 000  

 

 

Územné plánovanie 

P. 

č. 
Politika/ 

služba 

Názov 

 
Aktivity 

Predkladateľ/ 
realizátor 

Predpokladaný 
zdroj 

financovania 

Plánovaná 
hodnota 

opatrenia v € 

z prostriedkov 

Slovensko 

2021-2027 

1. Služba Mapové 
služby 

Parkovacie mapy.  

 

Mapy verejnej 

dopravy. 

 

• TTSK • TTSK  

• Program 

Slovensko 

2021-2027 - 

EFRR 

1 490 000  
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P. 

č. 
Politika/ 

služba 

Názov 

 
Aktivity 

Predkladateľ/ 
realizátor 

Predpokladaný 
zdroj 

financovania 

Plánovaná 
hodnota 

opatrenia v € 

z prostriedkov 

Slovensko 

2021-2027 

Navigačné mapy. 

 

Vykreslené mapy 
navrhovanej 

infraštruktúry a 
stavebných 
projektov. 

2. Politika Dátové centrum 
a geoportál pre 
kraj 

Systematické 
budovanie 

krajského 
dátového portálu 
a geoportálu s 
pravidelným 
zverejňovaním 
dát. 
 

Vybudovanie 

novej 

inteligentnej 

infraštruktúry CR. 

 

 

Využiť 
inteligentné 
nástroje pre 
ochranu ovzdušia 
s využitím 
digitalizácie dát. 

• TTSK • TTSK  

• Program 

Slovensko 

2021-2027 - 

EFRR 

1 595 500  

3. Politika Pasportizácia 
kraja a 

lokálnych 
samospráv. 

Vytvoriť systém 
energetického 
manažmentu 
kraja 

(pasportizácia 
budov) vo  

vlastníctve kraja, 
energetický 
audit. Realizácia 
pasportizácia 
projektov 

spadajúcich do 
tematiky 

kreatívneho 
priemyslu v 

celom 

samosprávnom 
kraji a stanovenie 

jednotnej 

metodiky zberu 

dát o výkonnosti 
týchto projektov 

• TTSK 

• Klaster 

inovatívnych 
riešení  

• Regionálne 
inovačné 
centrum 

• TTSK  

• Program 

Slovensko 

2021-2027 - 

EFRR 

960 000  

4. Služba Export 

produktov a 

zvýšenie 
inovačného 
potenciálu 
podnikateľského 
sektora v kraji 

Export 

inovačných 
produktov kraja 

• TTSK 

• Klaster 

inovatívnych 
riešení  
 

• TTSK  

• Program 

Slovensko 

2021-2027 - 

EFRR 

1 200 000  
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4.4 Komunikačný materiál pre miestne samosprávy 

Cestovná mapa opatrení 

 

# Fáza / Rok 2023 2024 2025 2026 2027 

1 Základná fáza X X    

2 Implementačno  - inicializačná fáza  X X X  

3 Dátovo – kooperačná fáza   X X X 

4 Proexportná a vysoko špecializovaná fáza     X 

 

 

# 2023 2024 2025 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1                                     

2                                     

3                                     

4                                     

 

 

# 2026 2027 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1                         

2                         

3                         

4                         
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Fáza 1 – nastavenie procesov (základná) 

# Opatrenie Míľnik 

10.4.1. Zadefinovanie podporných programov pre vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie v oblasti CR a 

destinačného marketingu a manažmentu 

12/2024  

2.1.1. Zadefinovanie podporných schém pre vzdelávanie a podpora vytvárania podmienok pre zvyšovanie 

kvalifikácie v oblastiach smerovaných na implementáciu a rozvoj agendy inteligentného regiónu v 

rámci všetkých úrovní a oblastí 

6/2026 

 

Fáza 2 – implementácia technológie a inicializácia zapojenia aktérov 

# Opatrenie Míľnik 

11.1.1. Zavádzanie princípov a technológií inteligentnej mobility s cieľom racionalizácie dopravy  12/2026 

 

Fáza 3 – rozvoj inteligentného kraja na základe dát, kooperácie a spolupráce inovačného trojuholníka 

# Opatrenie Míľnik 

11.1.2. Podpora využívania a efektívnej prevádzky dopravných prostriedkov s nízko-emisnými pohonmi  12/2027 

10.3.3. Priama podpora/rozvoj festivalov 12/2027 

10.3.2. Kreatívne využitie priestorov TTSK/miest pre účely CR/BE a zlepšenie ich propagácie  12/2027 

8.1.4. Podpora rozvoja inovácií v kreatívnom priemysle a export kreatívneho priemyslu 12/2027 

9.1.3. Podporovať rozvoj priemyslu 4.0 v kraji v súlade s krajskou RIS 12/2027 

7.4.1. Efektívne hospodáriť s vodou (podzemné zdroje) v kraji a na základe systematického zberu dát, 

predchádzať znečisteniu, metodicky viesť obce pri nakladaní s vodným potenciálom, podporovať 

výstavbu nových ČOV (znižovanie podielu nitrifikantov), využívanie vyčistených vôd (kumulácia - 

vyhrievanie), využívanie geotermálnych prameňov, evidovať a zberať údaje (mapový monitoring) 

12/2027 

6.1.5. Inovatívny nástroj „carsharing“ ako súčasť SMART MOBILITY 12/2027 

5.1.10. Podpora zdravého životného štýlu 12/2027 

5.1.9. Podpora praktických vedomostí a zručností (finančná gramotnosť, kritické a podnikateľské myslenie) 12/2027 

5.1.7. Celoživotné environmentálne vzdelávanie (spolupráca s vysokými školami) 12/2027 

3.1.2. Vytváranie podmienok pre zavedenie SMART prvkov a IoT prvkov pri manažmente klienta a chodu 

nemocnice či zariadenia poskytujúceho zdravotnú starostlivosť, ako aj podpora vytvárania 

podmienok pre implementáciu Artificial inteligence (AI) ako podporného prostriedku manažmentu 

klienta a výkonov spojených v rozhodovacom procese pri diagnostikovaní klienta 

12/2027 

 

2.1.4. 

Podpora vytvorenia podmienok pre samostatný marketingový projekt zameraný na komunikáciu 

príležitostí cestovného ruchu, zvýšenia zahraničných investícií a podpory exportu inteligentných 

riešení a možností na Slovensku a v zahraničí podporujúcich TTSK ako inteligentný kraj 

12/2027 

1.1.5. Zlepšenie využívania dát a analýz pri tvorbe, plánovaní a analýze vývoja trendov prostredníctvom AI 12/2027 

1.1.7. Podpora vytvárania systému poradenstva pre organizácie a samosprávy v kraji a zriadenie a podpora 

vytvárania podmienok pre využitie Living hub miesta pre podporu vzniku a rozvoja start-up-ov a 

inovatívnych riešení v kraji 

12/2027 

1.1.6. Technická, behaviorálna a ne-technologická štandardizácia s vypracovaním metodických 

dokumentov a postupov pre rozvoj inteligentného kraja 

12/2027 
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1.1.4. Vytváranie podmienok pre zvyšovanie úrovne vzdelania v oblasti SMART agendy a s ňou súvisiacich 

možností pre kraj 

12/2027 

1.1.3. Vytváranie podmienok pre digitalizáciu spoločnosti a jej prístupu a následnému využívaniu dátových 

služieb kraja 

12/2027 

4.1.3. Podpora vytvárania podmienok pre zvýšenie inovačného potenciálu prepájaním tretieho sektora s 

akademicko – výskumnou obcou a strednými školami 

12/2027 

1.1.1. Koordinácia a podpora tvorby podmienok aktivít na území TTSK prostredníctvom SMART platformy 12/2027 

10.3.1. Vytvorenie funkčného governance modelu v téme BE a nadväzného strategického dokumentu  12/2027 

10.1.3. Vytvorenie funkčnej komunikačnej platformy medzi súkromným, verejným a akademickým sektorom 12/2027 

10.1.1. Zlepšenie rozsahu, kvality a manažmentu zberu údajov v CR/BE  pre inteligentné rozhodovanie 12/2027 

1.1.8. Dlhodobo realizovateľná a efektívna propagácia a sieťovanie v rámci produktu CR 12/2027 

9.1.2. Implementácia, manažment a rozvoj systému krízového manažmentu smerujúceho k ochrane 

obyvateľstva, majetku a iných statkov, na základe dátového manažmentu a umelej inteligencie 

12/2027 

9.1.1. Podpora vytvárania podmienok pre rozvoj systémov elektronickej komunikácie (úrad - obyvateľ - 

podnikateľ) ale aj samospráva - samospráva 

12/2027 

8.1.5. Vytvorenie programu riadenia priestoru veľkokapacitných priestorov s možnosťou medzinárodnej 

účasti kultúrnych programov a vytvorenie analýzy postavenia TTSK voči prihraničným regiónom 

12/2027 

8.1.2. Vytvorenie analýzy postavenia TTSK voči prihraničným regiónom pre komplementarity výkonnosti a 

rozvoja kultúrneho priemyslu 

12/2027 

8.1.3. Vytvorenie modelu vzájomnej korelácie kultúry a DCR a AZCR 12/2027 

7.3.2. Aplikovať plán riešenia odpadového hospodárstva s využitím modelu 3 R a podporovať vznik reuse 

centier 

12/2027 

7.1.1. Vytvoriť systém energetického manažmentu kraja (pasportizácia, akumulácia, riadenie, spotreba) 

budov vo  vlastníctve kraja, energetický audit a komplexne podporovať využívanie zdrojov 

alternatívnej energie v mestách a obciach. 

12/2027 

6.1.3. Podpora rozvoja a tvorba podmienok pre zvyšovanie bezpečnosti dopravy ako následok 

modernizácie a implementácie senzoriky 

12/2027 

6.1.2. Podpora vytvárania podmienok pre budovanie informačných služieb pre správcu dopravných sietí a 

ich užívateľov, ako aj odstránenie nadbytočnej administratívnej záťaže 

12/2027 

6.1.1. Podpora podmienok pre implementáciu inteligentných systémov riadenia a monitoringu dopravy aj 

s ohľadom na budovanie modro-zelenej infraštruktúru kraja 

12/2027 

5.1.4. Environmentálne vzdelávanie 12/2027 

5.1.1. Opatrenia na úrovni triedenia a recyklácie odpadu 12/2027 

3.1.1. Podpora vytvárania podmienok pre rozvoj vysokorýchlostných pripojení v zariadeniach poskytujúcich 

zdravotnú starostlivosť 

12/2027 

2.1.1. Vytváranie podmienok pre rozvoj a vzdelávanie v oblasti využívania prvkov e-governmentu 12/2027 

12.1.2. Jednotné centrum pre dáta a geoportál pre kraj 12/2027 

1.1.2. Systematické budovanie strategického partnerstva pre rozvoj inteligentného ekosystému SMART 

TTSK 

12/2027 

12.1.1. Podpora vytvárania podmienok pre rozvoj mapových služieb v spolupráci so samosprávami kraja, ako 

aj pasportizácia kraja a miestnych samospráv 

12/2027 
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10.4.2. Identifikácia a zrealizovanie opatrení, ktoré dokážu napomôcť podnikom CR s motiváciou a náborom 

ľudských zdrojov 

12/2027 

10.1.2. Zlepšenie využívania dát a analýz pri tvorbe, plánovaní a propagácii produktu CR kraja 12/2027 

10.2.1. Zlepšenie existujúcich a zavádzanie nových služieb a novej  inteligentnej infraštruktúry CR  12/2027 

8.1.6. Implementácia a rozvoj inteligentných riešení v kultúrnych inštitúciách pre získavanie a prácu s 

dátami ako aj priblížením inštitúcií k návštevníkom 

12/2027 

8.1.1. Zvyšovanie poznania spotrebiteľského správania sa účastníkov kreatívneho priemyslu a analýza 

spotrebiteľského správania 

12/2027 

7.3.1. Systematicky pomáhať mestám, obciam a kľúčovým partnerom (finančne, metodicky) v oblasti 

inteligentného odpadového hospodárstva 

12/2027 

7.2.2. Podporiť pôdnu biodiverzitu kraja, zaistiť SMART hospodárenie s pôdnym fondom ako prevenciu pri 

pôdnej erózií 

12/2027 

7.2.1. Využiť inteligentné nástroje pre ochranu ovzdušia s využitím digitalizácie dát 12/2027 

6.1.4. Zavádzanie princípov a technológií inteligentnej mobility /alebo alternatívnych metód dopravy  s 

nízkoemisnými pohonmi  a zavádzanie princípov a technológií inteligentnej mobility s cieľom 

racionalizácie dopravy, ako aj rozvoj technológie a aplikácií pre cestujúcich s rozvojom alternatívnych 

metód dopravy a ich vzájomné prepojenie 

12/2027 

5.1.8. Aplikácie v procese výučby 12/2027 

5.1.6. Využitie zelených plôch v procese výučby 12/2027 

5.1.3. Zníženie spotreby vody 12/2027 

5.1.2. Zachytávanie dažďovej vody v areáli školy 12/2027 

4.1.2. Vytváranie podmienok pre zavádzanie inovatívnych metód v oblasti sociálnych služieb kraja pre 

riešenie začleňovania sociálne ohrozených skupín 

12/2027 

4.1.1. Technická modernizácia poskytovateľov sociálnych služieb za pomoci rozvoja konceptu eHealth a 

telematiky 

12/2027 

1.1.8. Dlhodobo realizovateľná a efektívna propagácia, sieťovanie v rámci aktérov kraja v oblasti 

inteligentného rozvoja 

12/2027 

 

Fáza 4 – exportné aktivity výsledkov inovačných a inteligentných postupov kraja 

# Opatrenie Míľnik 

12.1.3. Export inovatívnych a vysoko konkurencieschopných produktov založených na technickej, 

technologickej a procesnej inovácii vyvinutých na území kraja a zvýšenie inovačného potenciálu 

podnikateľského sektora v kraji 

12/2027 

 

 

Projekty opatrení s implementáciou na území miestnej samosprávy 

V rámci naplnenia opatrení na regionálnej úrovni a pre potrebu dosiahnutia cieľa strategického 

dokumentu je potrebná kooperácia, participácia a aktívna spolupráca miestnych samospráv pri výkone 

manažmetu opatrení. Z tohto dôvdu sú opatrenia a z nich vyplývajúce aktivity identifikované čiastkovo 

aj pre miestne samosprávy. V nasledujúcej časti miestne samosprávy majú popísaný návod a postup, 
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ako sa zapojiť a aké výkony realizovať v spolupráci s krajom, aby došlo k naplneniu cieľa strategického 

dokumentu. Nakoľko sú popísané opatrenia a aktivity, ktoré kompetenčne nespadajú do aktivít kraja, 

ale do aktivít miestnej samosprávy, je dôrazne vyžadujúce od miestnych samospráv, aby proaktívne 

pristupovali k naplneniu cieľa strategického dokumetu. Spôsob, akým je riadená komunikácia 

a kooperácia je definovaný v SMART platforme TTSK. SMART platforma TTSK je pracovné zoskupenie 

miestnych samospráv a kraja. Predložené projekty pre naplnenie opatrení spadajú do finančnej 

pôsobnosti miestnej samosprávy, pričom projekty vychádzajú z projektových možností smerovaných k 

financovaniu prostredníctvom Operačného programu Slovensko 2021 – 2027. 

 

4.4.1.1 Partnerstvo a sieťovanie 

      Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Koordinácia 
a podpora tvorby podmienok aktivít na území TTSK prostredníctvom SMART 

platformy 

Popis:  

Pri vývoji a procese implementácie komunikačného systému s vyhodnocovaním dopadu zdieľania 

informácií na koordinovaný postup v rámci územia, ako aj systému spätnej väzby, je potrebné byť 

súčinný zo strany miestnej samosprávy poverením zamestnancov, ktorí budú nápomocní pri 

kreovaní, identifikovaní a prepájaní požiadaviek na zapojenie sa miestnej samosprávy do systému. 

Spoločným zapojením sa v rámci systému bude zabezpečené jednotné rozhodovanie sa vo veciach 

spoločného postupu nielen rozvoja, ale dôjde aj k zdieľaniu dát, čím sa proces rozhodovania zrýchli 

a skvalitní na všetkých úrovniach regionálnej a miestnej samosprávy v kraji. 

Aktivity v rámci opatrenia pre miestnu samosprávu:  

Aktívna účasť miestnej samosprávy na koordinácii aktivít smerujúcich k vytvoreniu spoločnej 

platformy, ako aj aktívna participácia na spoluvytváraní metodických návodov, spolupráca s Úradom 

TTSK a účasť na stretnutiach, konzultáciách a manažmente spätnej väzieby. Dôležité je aj aktívne 

zdieľanie informácií a ich následné importovanie a prezdieľanie prostredníctvom vytvorenia knižnice 

zdieľaných vedomostí. Očakáva sa aktívna účasť miestnej samosprávy v prípade projektovej činnosti 

(tvorba, podanie, realizácia). Zároveň Úrad TTSK nefinancuje aktivity spojené s účasťou, 

participáciou či úpravou technického alebo technologického procesu pre zdieľanie dát. 
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       Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Systematické 
budovanie strategického partnerstva pre rozvoj inteligentného ekosystému 
SMART TTSK 

Popis: 

Účasť miestnej samosprávy na rozvoji klastrovej politiky. Tým sa zabezpečí participácia aktérov pre 

vytvorenie inovačného trojuholníka (očakáva sa aktívna spolupráca aj s výskumným/univerzitným 

sektorom a podnikateľským sektorom). 

Aktivity v rámci opatrenia pre miestnu samosprávu:  

Miestne samosprávy sa aktívne podieľajú na systematickom vytvorení a efektívnom riadenení 

organizačno-manažérskej entity zabezpečujúcej klastrovú politiku. Organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti miestnych samospráv by mali (podľa zamerania, napr. kultúrne inštitúcie a podobne) 

rovnako proaktívne pristupovať a podporovať zriadenie organizácie zabezpečujúcu výkon klastrovej 

politiky v kraji. Očakáva sa finančná podpora zo strany všetkých aktérov tak, aby boli zohľadnené 

ekonomické možnosti samospráv a organizácií. 

       Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Vytváranie 
podmienok pre zvyšovanie úrovne vzdelania v oblasti SMART agendy a s ňou 
súvisiacich možností pre kraj 

Popis:  

V prípade identifikovania úrovne povedomia, vzdelania a zručností v oblasti implementácie 

a rozvoja agendy inteligentného územia je dôležité pristupovať v hodnotiacich a vzdelávacích 

aktivitách aj na území miestnej samosprávy (jej úradu a organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti). 

Aktivity v rámci opatrenia pre miestnu samosprávu:  

Vzdelávanie všetkých úrovní zamestnancov miestnej samosprávy, ktorí s problematikou SMART 

agendy prichádzajú do kontaktu, prípadne sa očakáva, že v budúcnosti budú s agendou pracovať 

(projektové aktivity, šírenie informácií, využívanie,...). Očakávajú sa školenia, ktoré môžu byť 

spoločné v rámci aktivít vykonávaných na Úrade TTSK pri napĺňaní opatrenia. Ďalej šírenie 

informačných materiálov (v prevažnej časti skôr elektronického charakteru) a samotný proaktívny 

prístup samospráv pri rozvoji úrovne vzdelania a zručností v problematike. Nakoľko sa očakávajú 

spoločné projektové zámery v agende rozvoja inteligentného kraja a inteligentných miest, je 

potrebné, aby pracovníci boli schopní pripravovať a riadiť projekty tohto zamerania na vysokej 

úrovni a profesionalite. V prípade, že nebude k tejto aktivite vytvorený projekt, náklady na 
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vzdelávacie aktivity budú hradené samotnými samosprávami a organizáciami. Kraj bude vytvárať 

materiálovú podporu vo forme SMART platformy a klastrovej organizácie, kde budú môcť 

zástupcovia samospráv medzi sebou zdieľať informácie, získavať informácie a ďalšie údaje potrebné 

pre rozvoj agendy ingelitentného kraja a inteligentných miest.  

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Zlepšenie 
využívania dát a analýz pri tvorbe, plánovaní a analýze vývoja trendov 
prostredníctvom AI 

Popis: 

Miestne samosprávy budú vytvárať priestor na zdieľanie dát, rovnako ako možnosti na ich získanie. 

Aktivity v rámci opatrenia pre miestnu samosprávu: 

Dáta využívané pre rozhodovanie a riadenie SMART TTSK budú vo forme neverejných dát zverejnené 

pre potreby sieťovania, samosprávy, či organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj Úrad TTSK. 

Ďalej miestne samosprávy budú vytvárať open data (teda dôjde k zdieľaniu dát), pre občanov, ako 

aj pre iné skupiny (štát, podnikateľské subjekty, a iné). To je potrebné najmä pre komplexné 

fungovanie SMART platformy a knižnice zdieľaných informácií ako podklad pre rozvoj inteligentného 

kraja a inteligentných miest. Následným výsledkom procesu je využívanie AI na tvorby modelov a 

predikovanie, ako aj spätné hodnotenie situácií a modelov, čo je možné ako na úrovni kraja, tak aj 

na úrovni miestnych samospráv. 

Očakáva sa v prípade miestnych samospráv o prístup k údajom (ich otvorenie a následné umožnenie 

zdieľania (URL, JSON, automatizované vkladanie,...). Je potrebné spoločné postupovanie v rámci 

rozvoja informatizácie a dátovej štruktúry v kraji. Miestne samosprávy v prípade implementovania 

projektov alebo investícií do technicko-softwérovej infraštruktúry konzultujú s krajom možné 

prepojenie a napojenie, ako aj samotnú dátovú prístupnosť. Tvorba celokrajského projektu, 

prípadne projekty odvodené z hlavného krajského projektu môže byť cesta, ako spoločne 

napredovať v tomto opatrení. 

Z finančného hľadiska aktéri sledujú vlastné nákladové a investičné položky. 

 

4.4.1.2 Obyvateľstvo a vzdelávanie 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Zadefinovanie 

podporných schém pre vzdelávanie a podporu vytvárania podmienok pre 
zvyšovanie kvalifikácie v oblastiach smerovaných na implementáciu a rozvoj 
agendy inteligentného regiónu v rámci všetkých úrovní a oblastí 

Popis: 
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Identifikácia podporných systémov a mechanizmov pre rozvoj vdelávania v predmetnej oblasti. 

Aktivity v rámci opatrenia pre miestnu samosprávu:  

Edukácia obyvateľstva a vytvorenie rôznych metód a systémov pre aktívne a pasívne vzdelávanie 

(školenia či aktivity), pre podporu úrovne povedomia a zvýšenia relevancie poznania kraja, 

sieťovanie, nové a zlepšené komunikačné zručnosti a metódy, ako aj jazykové vybavenie personálu 

(zamestnancov úradov a inštitúcií), či využitie viacjazyčnosti sú spôsoby, ako sa priblížiť 

k obyvateľom a zvyšovať úroveň ich povedomia a vzdelania. 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Vytváranie 
podmienok pre rozvoj a vzdelávanie v oblasti využívania prvkov  e-governmentu 

Popis: 

E-government môže byť zameraná, navonok (či už na občanov – G2C, firmy – G2B, alebo iné jednotky 

verejnej správy – G2G) alebo do vnútra organizácie (digitalizácia úradu). Služby pre občanov môžu 

zahŕňať napríklad vybavovanie rozličných potvrdení, podávanie daňových a iných priznaní 

prostredníctvom internetu a pod. V rámci úradu môže ísť o školenia ohľadne eGOV pre podanie, 

komunikáciu s úradom, vybavenie, certifikačná autorika (vydávanie MC a pod.) na úrad. Využívanie  

modelu prináša značné ekonomické výhody, časové výhody a zároveň možnosť priestorového 

šírenia služby neviazaného na fyzické miesto. 

Aktivity v rámci opatrenia pre miestnu samosprávu: 

Podpora vytvárania podmienok pre vzdelávanie obyvateľstva a podnikateľského sektora či 

neziskového sektora v oblasti využívanie e-governmentu, ako aj nastavenie benefitov (opak 

vymáhania cez sankcie). 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Edukácia v 
školských zariadeniach, ako aj  vytváranie podmienok pre edukáciu verejnosti o 

pozitívnych dopadoch a možnostiach agendy inteligentného regiónu pre jeho 
obyvateľov 

Popis: 

Školské zariadenia (či stredné školy, alebo vysoké školy) by mali nielen pripravovať svojich žiakov 

a študentov na agendu inteligentného regiónu, ale aj vytvoriť miesto, kde inteligentný región môže 

priblížiť svoje aktivity a požiadavky na obyvateľstvo. Celoživotné vzdelávanie je proces, počas 

ktorého môže inteligentný kraj kontinuálne prenášať svoje požiadavky na zvyšovanie inovatívnosti 

na obyvateľstvo a to zmysluplnými aktivitami a procesmi. 
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Aktivity v rámci opatrenia pre miestnu samosprávu: 

Ide o aktivity PR politík a verejnej diplomacie TTSK. Zadefinovanie podporných schém 

pre vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie v oblasti využívania a zavádzania SMART prvkov 

v jednotlivých oblastiach (CR, Kultúra, ...). 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Podpora vytvorenia 

podmienok pre samostatný marketingový projekt zameraný na komunikáciu 
príležitostí cestovného ruchu, zvýšenia zahraničných investícií a podpory exportu 
inteligentných riešení a možností na Slovensku a v zahraničí podporujúcich TTSK  

Popis: 

Východiskom zvyšovania inovačného potenciálu je aj rozvoj jednotlivých oblastí, ktoré môžu 

potenciál posilniť a podporiť, zároveň nepochádzajú priamo z územia TTSK. Potrebná je aj 

prezentácia samotných postojov, vízií, riešení a aktuálnych procesov smerovaných propagáciou 

navonok. 

Aktivity v rámci opatrenia pre miestnu samosprávu: 

Vytváranie aktivít a účasť na podujatiach, ktoré prezentujú v zahraničí alebo zahraničiu 

problematiku inteligentného kraja voči cestovnému ruchu, investíciám a exportu. Vytvorenie 

funkčného governance modelu v téme BE a nadväzného strategického dokumentu. 

 

4.4.1.3 Zdravotníctvo 

Stručný popis navrhnutých opatrení a identifikované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Podpora vytvárania 
podmienok pre rozvoj vysokorýchlostných pripojení    v zariadeniach 

poskytujúcich zdravotnú starostlivosť 

Popis: 

Pripojenie na rýchly internet, ale aj realizácia projektov pre inovácie, zlepšovanie zdravotnej 

starostlivosti a technologické vybavenie je podstatné pre budúci vývoj inteligentného zdravotníctva 

a manažmentu pacienta. 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Miestne samosprávy by mali podporovať a v prípade vlastníckych vzťahov aj rozširovať 

vysokorýchlostné pripojenie na internet. Zapojením zdravotníckych zariadení do prostredia 
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vysokorýchlostného internetu poskytovatelia budú mať možnosť rozširovať pole pôsobnosti 

medicínskych aktivít v digitálnom prostredí. Žiadúca je podpora miestnej samosprávy v prípade 

projektových aktivít a zvyšovania technologického štandardu aj za pomoci technológií v budovách 

poskytujúcich zdravotnú starostlivosť. 

Potrebné je apelovať na lekárov a ostatných pracovníkov pre zvýšenie ich aktivít v rámci vzdelávania, 

ako aj užívateľov služby telemedicíny (v prípade ak je zavedená), ďalej zvyšovať úroveň zabezpečenia 

potrebného technického a softvérového vybavenia pre fungovanie takejto služby, ako aj 

informovanie obyvateľstva o možnostiach, výhodách a spôsoboch využitia. 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Vytváranie 
podmienok pre zavedenie SMART prvkov a IoT prvkov pri manažmente klienta a 
chodu nemocnice či zariadenia poskytujúceho zdravotnú starostlivosť, ako aj 

podpora vytvárania podmienok pre implementáciu AI ako podporného 
prostriedku manažmentu klienta a výkonov spojených v rozhodovacom procese 

pri diagnostikovaní klienta 

Popis:  

Inteligentný systém riadenia ambulancií a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je životne 

dôležitý pre mnohé dôvody. 

 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Ambulancie a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti musia implementovať IoT zariadenia, aby bolo 

možné získať dáta a tie spojiť s umelou inteligenciou. Či už sa jedná o fyzicky neprenosné alebo tzv. 

wearable (nositeľné) zariadenia, zdravotníctvo musí po zmapovaní a navrhnutí potrebnej 

infraštruktúry implementovať vhodné IoT zariadenia, prípadne vytvoriť zásobu produktov, ktoré 

následne bude prepožičiavať pacientom na sledovanie ich zdravotného stavu, získavanie dát a ich 

následnú analýzu. IoT zariadenia musia podliehať komplexnej vízii budúceho stavu inteligentného 

zdravotníctva, byť vhodné pre navrhnutú infraštruktúru, byť schopné na základe štandardizácie 

komunikovať navzájom a prepájať dáta. 

Aj keď je IoMT stále na začiatku používateľského poznania a využívania, prináša mnohé inovácie v 

oblasti zdravotníckych pomôcok. Ambulacie a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu 

v súčasnsosti implementovať a využívať najmä dáta získané v rámci troch oblastí: inteligentné 

hodinky, kardiostimulátory a protetika. 

Umelá inteligencia dokáže v oblasti zdravia pracovať s mnohými typmi údajov, ich kombináciou a 

znovu použitím. V súčasnosti na úrovni ambulancií a zdravotníckych zariadení je možné 

implementovať SW na využívanie umelej inteligencie. Hoci AI možno nájsť v celom odvetví 
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zdravotnej starostlivosti, identifikujeme primárne tri oblasti, v ktorých vykazuje jedinečný prísľub v 

oblasti zdravotníckych zariadení: diagnostika, sledovanie patogénov a monitorovanie pacienta. 

Projektové aktivity na zavedenie (aspoň) počiatočných projektov pre dané oblasti by mali byť 

v záujme miestnej samosprávy voči poskytovaeľom zdravotnej starostlivosti v území. 

 

4.4.1.4 Sociálne veci 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Technická 
modernizácia poskytovateľov sociálnych služieb za pomoci rozvoja konceptu 

eHealth 

Popis: Pre zvýšenie konfortu, ale aj pripojiteľnosti a rozšírenie možností komunikácie, je potrebná 

modernizácia zariadení. 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Miestna samospráva v rámci svojich oblastí pôsobenia by mala pre sociálnu oblasť (sociálne služby, 

jasle, zariadenia sociálnych služieb, denné centrá) rozšíriť možnosti využívania inovatívnych 

technológií a procesov cez dátovú pripojiteľnosť (procesnú a technickú) a zvýšenie technicko-

technologickej štruktúry implementovanej vo fyzickom prostredí. Projektové aktivity by mali 

smerovať na implementáciu nových technologických prvkov. Ďalším rozmerom je zdieľanie dát, 

ktoré sú generované v tomto prostredí. Samosprávy by mali rovnako myslieť na možnosti eHealth, 

ktoré na jednej strane budú rozšíriteľným prvkom a zvýšením tak komfortu nielen pracovníkov, ale 

aj užívateľov zariadení, na druhej strane do istej miery povinnosťou (podľa prístupu národnej 

úrovni). 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Vytváranie 
podmienok pre zavádzanie inovatívnych metód v oblasti sociálnych služieb kraja 
pre riešenie začleňovania sociálne ohrozených skupín  

Popis:  

Na zavádzanie opatrení a inovatívnych metód v oblasti sociálnych služieb pre riešenie sociálne 

ohrozených skupín je nanajvýš nevyhnutné adekvátne reagovať. Moderné SMART sociálne služby 

predpokladajú, že včasnú a cielenú pomoc dostanú (prostredníctvom inovatívnych metód 

a nástrojov včasnej pomoci) práve obyvatelia samosprávnych jednotiek, ktorí ju najviac potrebujú 

na území miestnej samosprávy. 
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Aktivity v rámci opatrenia:  

Zavedenie projektu ranej starostlivosti podporujúci kognitívny, sociálny a psychomotorický vývin 

rómskych detí žijúcich v generačnej chudobe už od predškolského veku. Zároveň podpora na 

základnej škole v prepojení na strednú školu. K aktivitám miestnej samosprávy patrí napríklad 

realizácia projektov inkluzívneho bývania v objektoch, ktoré sú vo vlastníctve samosprávy v snahe 

riešiť sťažený prístup nízkorozpočtových rodín k bývaniu. Ďalej realizácia štipendijných programov 

pre talentované deti z okruhu marginalizovaných komunít, vedúcich k lepšiemu vzdelaniu 

a plnohodnotnému začleneniu sa na trh práce. Rovnako rozšírenie nástroja známeho ako 

„participatívny rozpočet“ aj na oblasť sociálnych služieb poskytovaných miestnymi samosprávami 

by malo byť v agende pri plnení aktivít tohto opatrenia na miestnej úrovni. 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Podpora vytvárania 
podmienok pre zvýšenie inovačného potenciálu prepájaním tretieho sektora 
s akademicko–výskumnou obcou a strednými školami  

Popis:  

Aj v miestnej samospráve sú dôležité živé partnerstvá medzi vzdelávacími inštitúciami, tretím 

sektorom a subjektmi zodpovednými za poskytovanie sociálnych služieb. Miestna samospráva 

dokáže efektívne vytvárať vzájomný kontext spolupráce medzi tretím sektorom, vzdelávacími 

inštitúciami rozličných úrovní a akademicko-výskumnou obcou. 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Inovácie v oblasti pomoci a usmernenia, starostlivosť o deti a batoľatá, ochrana detí, komunitná 

práca a denná starostlivosť, poradenstvo, pestúnstvo a adopcia, bývanie, pracovná terapia, 

skúšobná doba, probácia, psychológia, rezidenčná starostlivosť, podpora samostatného života, 

terapie (napríklad umenie, hudba, dráma), mládež a komunitná práca, iné ďalšie, sú aktivity na 

úrovni miestnej samosprávy, ktoré napomáhajú zvýšeniu inovačného potenciálu v danom území. 

Môže dôjsť aj k lokálnemu vytváraniu atraktívnych inovatívnych klastrov spájajúcich vzdelávanie 

a praktickú stránku poskytovania sociálnych služieb, pričom lokálne klastre sú súčasťou krajského 

klastra. 

 

Jedným z možných riešení je podpora vytvárania spojovacích centier ľudí z rôznych prostredí, 

spolupracujúcich kvôli ich spoločnému záujmu o vytváranie transformačných prostredí, rozvíjanie 

spolupráce a stimulovanie inovácií s cieľom priniesť benefity pre ľudí napojených na sociálnu 

starostlivosť. Miestna samospráva je zo svojej podstaty miestnom, kde vzniknuté problémy (nielen 
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sociálneho charakteru) je potrebné riešiť, a preto prepájanie komunít v rámci Social Care Innovation 

Lab pri riešení problémov je kľúčový inovatívny spôsob ich riešenia. Zároveň však je potrebné mať 

na pamäti dáta, s ktorými budú inovátori nielen pracovať, ale aj nové dáta budú vytvárať. 

 

4.4.1.5 Integrovaná doprava ako doplnenie k Plánu udržateľnej mobility v TTSK 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Podpora 

podmienok pre implementáciu inteligentných systémov riadenia a monitoringu 
dopravy aj s ohľadom na budovanie modro-zelenej infraštruktúru kraja 

Popis:  

Využitie nových technológií v existujúcich dopravných systémoch a vývoj inteligentných riešení 

mobility poskytujú zber, monitorovanie a správu údajov v reálnom čase. Výsledkom údajov 

zozbieraných od rôznych prepojených subjektov sú efektívne a inteligentné informačné systémy 

zamerané na rozvoj mobility, jej bezpečnosť, efektívnosť a udržateľnosť. Inteligentné systémy 

riadenia mobility sú dôležitou súčasťou modernej miestnej samosprávy pri zohľadnení špecifík trvalo 

udržateľného miestneho rozvoja. 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Miestna samospráva sa v tomto smere zameriava predovšetkým na: 

• prediktívnu údržbu – koncepty strojového učenia a umelej inteligencie možno využiť na 

predikčnú údržbu rôznych procesov vopred. To je zabezpečené neustálym zberom 

a monitorovaním údajov; 

• inteligentné riadenie parkovania – údaje zozbierané zo senzorov a iných pripojených 

zariadení v reálnom čase možno analyzovať, aby poskytli užitočné informácie o dostupnosti 

parkovacích miest na rôznych miestach; (vypracovanie parkovacích máp, ktoré identifikujú 

voľné miesta na parkovanie); 

• inteligentné riadenie premávky – použitie efektívnej analýzy údajov môže pomôcť pri 

monitorovaní a riadení premávky v reálnom čase, aby sa predišlo akýmkoľvek zápcham 

a zhusteným premávkam. Ďalej je možné pripojeným vozidlám posielať upozornenia 

v reálnom čase o stave parkovania, trás atď.; 

• integrované systémy predaja cestovných lístkov – koncept mobility ako služby poskytuje 

integráciu niekoľkých miestnych služieb, čím uľahčuje systém inteligentného predaja 

cestovných lístkov na poskytovanie jednoduchých a multimodálnych služieb občanom; 

• vytvorenie máp verejnej dopravy, ktoré identifikujú cestovné poriadky vlakov a autobusov 

(vrátane poskytovania informácií o ich meškaní v reálnom čase). 
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Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Podpora vytvárania 
podmienok pre budovanie informačných služieb pre správcu dopravných sietí a 
ich užívateľov, ako aj odstránenie nadbytočnej administratívnej záťaže 

Popis:  

Inteligentné dopravné systémy  (ITS) majú potenciál prežiť niektoré z najťažších problémov, ktoré 

dnes ovplyvňujú cestnú dopravu.  

 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Inteligentné dopravné systémy (ITS) sú riadiace a informačné systémy, ktoré využívajú integrované 

komunikačné technológie a technológie spracovania údajov. Samosprávy by sa mali zameriavať na 

implementáciu senzorov. Senzory sú zapustené do povrchu vozovky alebo namontované na 

zariadení (napríklad stĺpy a značky). Kamery sú namontované na nadjazdoch a iných vyhliadkových 

bodoch. 

Opatrenie: Podpora rozvoja a tvorba podmienok pre zvyšovanie bezpečnosti dopravy 
ako následok modernizácie a implementácie senzoriky 

Popis:  

V rámci územia a využívania inovačného trojuholníka je potrebné vytvárať prepodklady na 

generovanie projektov smerujúcich k zvyšovaniu bezpečnosti dopravy cez inovatívne spôsoby 

prepravy - mobility. 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Aktivity miestnej samosprávy sú smerované na oblasti: 

• implementácie inovatívnych a osvedčených bezpečnostných riešení; 

• úprava a tvorba cestnej infraštruktúry so zvýšenými prioritami pre bezpečnosť zraniteľných 

účastníkov cestnej premávky; 

• používanie systémov na podporu rozhodovania a iných nástrojov založených na 

informáciách a dôkazoch na podporu politík bezpečnosti mobility; 

• propagácia verejnej dopravy ako menej rizikového spôsobu inteligentnej mobility; 

• uplatňovanie noriem na testovanie a zavádzanie autonómnych vozidiel; 

• podnikanie krokov na ďalšie zníženie nebezpečného správania účastníkov cestnej premávky 

(napr. roztržitá jazda, nadmerná rýchlosť a požívanie alkoholu). 

 

Medzi oblasti inteligentných riešení spadajú nástroje a verejné politiky upravujúce: 
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• nástroje a politiky na plánovanie bezpečnosti ciest a infraštruktúry; 

• implementáciu IoT v rámci mobility pre bezpečnosť chodcov; 

• inteligentné verejné osvetlenie; 

• platformu pohotovostných služieb; 

• zdieľanú a verejnú dopravu. 

 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Inovatívny nástroj 
„carsharing“ ako súčasť SMART MOBILITY 

Popis:  

Inovatívny prístup v rámci individuálnej dopravy je postavený na systéme organizovaného zdieľania 

automobilov. Zavedenie tohto inovatívneho nástroja do praxe v rámci miesnej samosprávy je 

odpoveďou na zvyšujúce sa nároky verejnosti o bezpečné, čisté, spoľahlivé a dostupné spôsoby 

dopravy. 

Aktivity v rámci opatrenia: 

Nastavenie parametrov modelu „carsharingu“ na základe analýzy trhu. Realizovanie prieskumu 

preferencií obyvateľov, akým spôsobom systém nastaviť, aby zohľadňoval ich požiadavky.  

Informačná kampaň samosprávy s cieľom  zvýšenia povedomia o jednotlivých princípoch 

inovatívneho nástroja „carsharingu“. Nadviazanie oficiálnej spolupráce so spoločnosťami 

poskytujúcimi caresharing na základe analýzy trhu a zohľadnenie preferencií obyvateľov ohľadom 

využívania „carsharingu“. 

 

4.4.1.6 Životné prostredie ako doplnok Nízkouhlíkovej stratégie 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Vytvoriť systém 
energetického manažmentu kraja (pasportizácia, akumulácia, riadenie, spotreba) 
budov vo  vlastníctve kraja, energetický audit a komplexne podporovať využívanie 
zdrojov alternatívnej energie v mestách a obciach. 

Popis:  

SMART prvok sa uplatňuje v realizácii a správe SW riešenií pre energetický manažment 

a pasportizáciu úsporných riešení, čo vedie k celkovej optimalizácii a neutralite uhlíkovej stopy na 

územiach miestnych samospráv. 

Aktivity v rámci opatrenia:  
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V rámci aplikovania opatrenia na území miestnej samosprávy sa vyžaduje postup v rámci: 

• inštalácia SMART meračov spotreby energie v budovách - monitoring spotreby a na jeho 

základe bude optimalizovaný energetický manažment týchto budov; 

• mechanizmus ELENA - investičné projekty v oblasti energetickej efektívnosti 

a obnoviteľných zdrojov energie; 

• európsky fond energetickej efektívnosti (EEEF) - v rámci Európskeho programu na oživenie 

hospodárstva udelením finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky 

(EEPR) je zameraný na podporu infraštruktúry v energetike, predovšetkým na projekty 

plynových cezhraničných prepojení, projektov veternej energie na mori, ako aj na podporu 

projektov zachytávania a ukladania uhlíka. 

Miestna samospráva efektívne manažuje energetickú výkonnosť svojho územia (a majetku) 

prostredníctvom manažérskeho nástroja (SW). Projektové aktivity smerujú na technické nástroje 

a zhodnotenie budov. 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Využiť inteligentné 
nástroje pre ochranu ovzdušia s využitím digitalizácie dát 

Popis:  

Úlohou miestnej samosprávy je zabezpečiť SW vybavenie, vrátane prístrojového, pre monitoring 

kvality ovzdušia nielen dostupný obyvateľom formou digitalizácie dát cez výstupy SHMÚ, ale aj 

monitoring kvality ovzdušia v interiéroch budov vo vlastníctve miestnej samosprávy, umiestňovanie 

senzorov v kritických lokalitách a ich neustály monitoring. 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Miestna samospráva v rámci tohto opatrenia realizuje činnosti v oblastiach: 

• senzorického merania a IoT (Internet vecí) – zvýšiť dostupnosť dátových sieti internetu pri 

monitoringu a neustály monitoring kvality ovzdušia dostupný pre obyvateľstvo; 

• senzorického merania kvality ovzdušia – meranie ovzdušia prostredníctvom zabudovaných 

senzorov, rýchla reakcia systému na aktuálnu situáciu, plošné meranie a možnosť 

zachytenia zmeny a smeru šírenia polutantov – napríklad prostredníctvom dopravy (MHD);   

• inteligentného snímania kvality ovzdušia v budovách miestnej samosprávy - inštalácia 

SMART senzorov ovzdušia v budovách a na budovách - monitoring ovzdušia v budovách a 

na jeho základe optimalizovaný energeticky manažment. 

Možné je využívať partnerstvo s podnikateľským sektorom a byť pre ich produkty testovacím 

miestom – aplikácia nových produktov. Takto je možné získať technológiu, v opačnom prípade je 
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vhodné systematické implementovanie novej technológie (alebo výmena starých zariadení za nové 

inteligentné), či projektová aktivita. 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Podporiť pôdnu 
biodiverzitu kraja, zaistiť SMART hospodárenie s pôdnym fondom ako prevenciu 
pri pôdnej erózií 

Popis:  

Kľúčové sú projekty miestnej samosprávy v rámci modernizácie systémov monitoringu ekologických 

rizík, zvyšovania kvality modelov vývoja mimoriadnych udalostí za účelom predvídania 

mimoriadnych udalostí - erózie, zosuvy pôd a plánovanie, realizácie preventívnych opatrení 

a monitoringu fauny a flóry významných druhov. 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Miestna samospráva podporuje projekty na zvyšovanie retenčnej schopnosti pôdy a zadržiavanie 

vody v krajine (napr. zasakovacie pásy, obnova mokradí, zvýšenie obsahu organickej hmoty v pôde), 

usiluje sa obmedziť ťažkú agromechanizáciu, podporovať zelenú infraštruktúru – živočíchy a rastliny, 

zmenu veľkoplošných systémov hospodárenia na pôde, rozvíjať závlahy s dôrazom na efektívnosť 

zavlažovania (technológie redukujúce spotrebu vody/energie, rekonštrukcia/modernizácia 

existujúcich závlahových systémov), plánovať a vykonávať lesnícko-technické opatrenia na podporu 

zadržiavania vody v krajine a spomalenie odtoku zrážok, vrátane protieróznych opatrení na lesnej 

cestnej sieti. V rámci SPP by sa mohla zaviesť výraznejšia podpora fariem, ktoré aplikujú postupy 

udržateľného a ekologického hospodárenia a uplatňujú sa aktívne opatrenia majúce dokázateľne 

lepší vplyv na biodiverzitu a klímu (aecm - agro-environemntálne klimatické opatrenia) a 

implementovať integrovaný manažment ochrany rastlín proti škodcom, najmä využitím biologickej 

ochrany. 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Aplikovať plán 
riešenia odpadového hospodárstva s využitím modelu 3R a podporovať vznik 
reuse centier. 

Popis:  

Kľúčovou súčasťou inteligentného odpadu v miestnych samosprávach nie je iba zavedenie nových 

technológií. SMART princíp sa uplatňuje najmä v systémovom prístupe vo vzťahu k samosprávam. 

Pravidlo 3R (znížiť, znovu použiť, recyklovať). 3R je návrh na zníženie vplyvu ľudskej činnosti na 

životné prostredie nasledujúcimi tromi krokmi: zníženie, opätovné použitie a recyklácia odpadu. 

Cieľom tejto série opatrení je u obyvateľov miestnej samosprávy vytvoriť návyky zodpovednej 
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spotreby, ktoré prispievajú k optimalizácii využívania dostupných zdrojov, a naopak znižujú uhlíkovú 

stopu (množstvo plynov generovaných v dôsledku ľudskej činnosti). 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Miestna samospráva realizuje v rámci týchto opatrení nasledujúce činnosti: 

• podporuje projekty zamerané na úpravu odpadov pred skládkovaním (Priatelia zeme); 

• podporuje triedený zber zložiek komunálneho odpadu; 

• zavádza množstevný zber; 

• buduje zberné dvory vrátane priestorov na opätovné použitie a prípravu na opätovné 

použitie, resp. dobudovanie existujúcich zberných dvorov o priestor na opätovné 

použitie a prípravu na opätovné použitie, resp. budovanie alebo dobudovanie 

samostatných tzv. centier opätovného používania, triedeného zberu kuchynského 

odpadu z domácností; 

• podporuje projekty na budovanie nových a modernizuje existujúce zariadenia 

na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, s dôrazom na zhodnocovanie 

biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov; 

• efektívnejšie nakladá s odpadmi a znižuje konečnú spotrebu energie; 

• mapuje odpady a senzory nádob na odpad – podporuje aplikácie ICT pre odpadové 

hospodárstvo. 

 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Efektívne 
hospodáriť s vodou (podzemné zdroje) v kraji a na základe systematického zberu 
dát, predchádzať znečisteniu, metodicky viesť obce pri nakladaní s vodným 
potenciálom, podporovať výstavbu nových ČOV (znižovanie podielu nitrifikantov), 

využívanie vyčistených vôd (kumulácia - vyhrievanie), využívanie geotermálnych 
prameňov, evidovať a zberať údaje (mapový monitoring) 

 

Popis:  

Cieľom je zlepšiť stav životného prostredia v katastrálnom území miestnej samosprávy na základe 

matematického modelovania – model minulosti (riziká sucha, povodní, tepelných ostrovov), 

modelovanie potenciálneho využitia povrchových vôd pre zásobovanie vodou, monitoring všetkých 

typov vôd vrátane energetického potenciálu.  
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Aktivity v rámci opatrenia:  

Vykonávať monitoring rekreačných vôd v katastrálnom území miestnej samosprávy – monitoring 

prírodných lokalít a umelých kúpalísk metodicky riadi Úrad verejného zdravotníctva SR, na území 

TTSK vykonáva túto činnosť Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava (ďalej len RÚVZ 

Trnava). 

Pravidelne vykonávať monitoring kvality závlahových vôd v zdrojoch využívaných vo vegetačnom 

období (vykonáva Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava ďalej len „VÚPOP 

Bratislava“). Monitoring určených parametrov prírodných liečivých a prírodných minerálnych 

zdrojov metodicky riadi Inšpektorát kúpeľov a žriediel spadajúci pod Ministerstvo zdravotníctva SR, 

(ďalej len MZ SR). Úlohou miestnej samosprávy je poskytovať súčinnosť pri tomto monitoringu 

a o jeho výsledkoch informovať verejnosť/obyvateľov miestnej samosprávnej jednotky. 

 

 

4.4.1.7 Kultúra 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Zvyšovanie 
poznania spotrebiteľského správania sa účastníkov kreatívneho priemyslu a analýza 
spotrebiteľského správania 

Popis:  

Zber dát sa musí dramaticky opierať o IoT riešenia a využívanie osobných prostriedkov digitálneho 

typu (mobilné telefóny, tablety a podobne) a vyhodnocovanie ich priestorového vymedzenia.  

Samostatnou kapitolou je analýza rozdielneho spotrebiteľského správania v rámci miestnych 

samospráv. 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Ide o vytvorenie akčného plánu opatrení a časovej osi postupu. Ďalej vytvorenie technologickej bázy 

a dátovej štruktúry zameranej na jednoduchý zber dát v rôznych segmentoch. Zber dát na úrovni 

miestnej samosprávy je predpokladom úspešného naplnenia opatrenia. 
 

Opatrenie: Vytvorenie analýzy postavenia TTSK voči prihraničným 
regiónom pre komplementarity výkonnosti a rozvoja kultúrneho 
priemyslu 

Popis:  
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Miestne samosprávy predstavujú v celom procese dôležitých aktérov z hľadiska výmeny dát 

a rozvoja cezhraničného cestovného ruchu.  

Aktivity v rámci opatrenia:  

Podpora zo strany miestnych samospráv je nevyhnutná pri zbere dát a procese realizácie 

dopytovania, získavania údajov a celkovej angažovanosti na prieskume. Očakáva sa spolupráca aj 

OOCR. 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: 
Podpora rozvoja inovácií v kreatívnom priemysle a export kreatívneho 
priemyslu 

Popis:  

V kontexte preukázateľného ekonomického prospechu pre aktérov turizmu jednotlivých miestnych 

samospráv napojením na DCR a AZCR problematiku vznikne priestor pre rozvoj samostatného 

ekosystému podpory inovácií v kreatívnom priemysle. 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Miestne samosprávy vytvárajú programy kopírujúce alebo vychádzajúce z krajskej vízie pretavenej 

do procesného modelu podpory inovácií v kreatívnom priemysle. Realizácia podujatí (kreatívne 

workhopy a vzdelávacie aktivity), prípadne spolupráca na krajských aktivitách súvisiacich s týmto 

opatrením prostredníctvom zdieľania priestorov (fyzického rázu ale aj mediálneho) pre šírenie 

povedomia a vykazovanie preškolených/nových zručností nadobudnutých obyvateľmi kraja pre 

potreby rozvoja inovácií v kreatívnom priemysle. 

Ďalej ide o aktívnu komunikáciu miestnej samosprávy s ekonomickým prostredím pre podporu 

exportu kreatívneho priemyslu. Zároveň export kreatívneho priemyslu zabezpečuje miestna 

samospráva prepájaním sa s nadnárodnými spoločnosťami a koncernami. Nevynímajúc ani 

spoluprácu s OOCR a KOCR, či orgánmi verejnej a štátnej správy pre podporu miestneho kreatívneho 

priemyslu za účelom dosiahnutia jeho exportu. 

 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: 
Implementácia a rozvoj inteligentných riešení v kultúrnych inštitúciách 
pre získavanie a prácu s dátami, ako aj priblížením inštitúcií k 
návštevníkom 
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Popis:  

Zlepšenie prístupu návštevníkov, ako aj zvýšenie ich zážitku, a zlepšenie služieb v rámci týchto 

inštitúcií. 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Implementácia SMART technológie technického a netechnického rázu, ako aj zabudovanie podpory 

pre dátovú štruktúru pri rekonštrukcii alebo stavbe budov. Rozvoj IoT v oblasti podpory 

návštevnosti, jej analýzy, zvýšenie kultúrno-športového zážitku z podujatí, ale aj pre efektívne 

manažérske rozhodovanie. Prepojenie systémov a presun dát v rámci siete miestnych samospráv, 

TTSK  a kultúrno-športových organizácií. 

Miestne samosprávy pri projektových aktivitách pracujú s predpokladom zabudovania nových 

technológií a rozšírenia inteligentných systémov pre zvýšenie konfortu návštevníka, zlepšenie 

analytických možností inštitúcie a inovatívneho prístupu inštitúcie voči organizáciam verejnej 

správy, orgánom štátnej správy, návštevníkom, ale aj partnerom a samotným účinkujúcim. 

Takýmto spôsobom je možné získať moderné zariadenia, ktoré sú schopné konkurovať zahraničným 

a získať tak aj zahraničné inscenácie alebo prenajímateľov priestorov pre zlepšenie reputácie alebo 

ekonomických aktív inštitúcie. 

 

 

4.4.1.8 Regionálny rozvoj 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Podpora 

vytvárania podmienok pre rozvoj systémov elektronickej komunikácie (úrad - 
obyvateľ - podnikateľ), ale aj samospráva - samospráva 

Popis:  

Miestne samosprávy, ktoré implementovali inteligentné technické, netechnické a behaviorálne 

prístupy, sa môžu intenzívnejšie spoliehať na aktívnu účasť občanov, kvalitatívnejšie verejné služby, 

zvýšenú dôveru vo verejné opatrenia a aktívne komunitné prepájanie sa. 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Obyvatelia, návštevníci a ekonomicky aktívne organizácie v rámci úspory času a zefektívnenie 

procesov pre riadenie, manažment a efektívnu komunikáciu s miestnymi samosprávami a ostatnými 

aktérmi v rámci územia miestnej samosprávy. Ide o aktivity zavedenia elektronizácie procesov, ale 

aj vytvorenie kompatibility systémov aktérov miestnej samosprávy pre zber dát a ich spracovanie 
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s následným zdieľaním a uverejnením. Pri tvorbe projektov a implementácii nemôžu miestne 

samosprávy vynechať aspekt bezpečnosti dát, ktorá je rovnako dôležitá. 

Či už budovanie dátových sietí v rámci miestnych samospráv alebo presun do vládneho cloud-u má 

za cieľ vysokú bezpečnosť komunikácie, rozširujúcu mieru internetového pokrytia vedúcu k 

zvyšovaniu úrovne života obyvateľov. 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Implementácia, 
manažment a rozvoj systému krízového manažmentu smerujúceho k ochrane 
obyvateľstva, majetku a iných statkov, na základe dátového manažmentu a umelej 

inteligencii 

Popis:  

Pre kybernetické a iné útoky je nevyhnutné nastaviť kooperáciou oboch úrovní samosprávy a 

vytvoriť systémový mechanizmus riešenia takýchto kríz.  

Aktivity v rámci opatrenia:  

Možnosť vytvorenia systému analyzovania hrozieb a definovanie vývojových scenárov, ako 

i prijímania možnosti technologických riešení na uľahčenie zdieľania a interpretáciu informácií na 

všetkých úrovniach počas krízy a pomocou AI, integrácie údajov zo senzorov, dronov, technológie 

prvej reakcie, nositeľných zariadení a sledovania zdrojov poskytnúť organizáciám inteligentné 

systémy riadenia príkazov, pomocou ktorých je môžné rýchlo a efektívne reagovať. Zamestnanci 

miestnych samospráv by mali absolvovať školiace kurzy, v ktorých sa simulujú krízové situácie 

pomocou technológií a simulačných softvérov na optimalizáciu školiaceho programu. Jedným 

z prístupov je implementácia kamerového systému, ktorý umožní rozšírenie prehľadu o dianí 

v jednotlivých miestnych samosprávnych jednotkách. 

 

4.4.1.9 Cestovný ruch 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Zlepšenie rozsahu, 
kvality a manažmentu zberu údajov v CR/BE  pre inteligentné rozhodovanie 

Popis:  

Dátovo identifikovaný rozvoj cestovného ruchu je dôležitý pre nastavovanie cieľov ďalšieho rozvoja. 

Cestovný ruch nastáva na území konkrétnej miestnej samosprávy. 

Aktivity v rámci opatrenia: 
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 Podľa Zákona o podpore cestovného ruchu č. 91/2010 Z.z. majú kraje a obce jasne vymedzenú 

pôsobnosť v oblasti CR. V zmysle tejto pôsobnosti zákon presne určuje, ako má VÚC a obec 

spolupracovať. 

 

Opatrenie sa týka výlučne TTSK, avšak predpokladá, že prípadná novovytvorená 

organizačnomanažérska entita bude mať kompetenciu na to, aby sa po vytvorení jednotnej 

štruktúry pre cielený zber dát samosprávy aktívne participovali na tomto zbere dát a ďalších 

aktivitách smerujúcich z rozvoju CR/BE na území kraja, resp. destinácie CR.  

Pre samosprávy vyplýva nutnosť spolupracovať a zdieľať dáta.  

Konkrétne to znamená nasledovné:  

- zadefinovať povinnosti pracovníkov úradu voči existujúcim štruktúram OOCR/KOCR 

pôsobiacich v kraji, nastaviť merateľnosť a sledovateľnosť spolupráce samosprávy 

s OOCR/KOCR a VÚC.  

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Zlepšenie 
využívania dát a analýz pri tvorbe, plánovaní a propagácii produktu CR kraja  

Popis:  

Jednotný CRM systém kraja môže byť funkčný iba v prípade, že nastane synergia pri napĺňaní 

dátami cez samosprávy. Otázne je nakoľko to samosprávy budú vedieť realizovať, nakoľko drvivá 

väčšina z nich nemá v organizačnej štruktúre oddelenie CR, prípadne referenta pre túto oblasť.  

Aktivity v rámci opatrenia: 

Vytvorenie úseku cestovného ruchu v rámci organizačnej štruktúry úradu a/alebo poveriť tím 

pracovníkov iného oddelenia (napríklad analytického) s úlohami na sledovanie dát v zmysle 

zadefinovanej štruktúry (zadávateľom) a následne dáta v uvedenej štruktúre poskytovať VÚC, 

prípadne príslušnej OOCR/KOCR. 

Zavedenie a prevádzkovanie free hot-spotov na území samosprávy a sledovanie dát v príslušnej 

štruktúre definovanej VÚC.   

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Vytvorenie 

funkčnej komunikačnej platformy medzi súkromným, verejným a akademickým 
sektorom 

Popis:  

Za realizáciu platformy je podľa odporúčaní expertov zodpovedný kraj, pričom synergia a aktívna 

participácia samospráv je nevyhnutná.  
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Aktivity v rámci opatrenia: 

Možným riešením je ustanovenie jedného zástupcu za každú obec, ktorý dostane mandát (a s ním 

aj povinnosť) zapájať sa do aktivít platformy a obojsmerne zdieľať informácie (tak za lokálne 

zastupiteľstvo, ako aj za predstaviteľov kraja a vice versa).  

 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Zlepšenie 
existujúcich a zavádzanie nových služieb a novej  inteligentnej infraštruktúry CR 

Popis:  

Samosprávy majú podľa zákona v pôsobnosti spolupracovať s OOCR/KOCR, kvalita spolupráce je 

však daná ľudským faktorom, resp. disponibilitou ľudských i finančných zdrojov v administratíve 

samosprávy. Zákon ustanovuje tzv. pôsobnosť právnických osôb v cestovnom ruchu, napr. par. 6, 

ods. b) a c), avšak de facto sa jedná o „možnosť“, nie o „povinnosť“. Väčšina samospráv vzhľadom 

na aktuálne kapacity a finančné možnosti priamo nerieši cestovný ruch v rámci destinácie. 

 

Obce, ktoré nie sú zastrešené OOCR/KOCR, by podľa zákona mali poskytovať dáta za svoje územie. 

VÚC by malo stanoviť presnú štruktúru dát, ktoré by mali byť samosprávami sledované a poznať ich 

výpovednú hodnotu. Výkazníctvo nastavené Štatistickým úradom SR je nepresné a pri nesprávnej 

interpretácii môže pôsobiť ako zavádzajúce (napr. prenocovania v kúpeľoch, prenocovania 

v  ubytovniach a pod.). 

 

Možnosťou pre obce, ktoré nie sú členmi alebo zakladateľmi oblastných organizácií, je pôsobiť na 

rozvoj CR na svojom území (resp. na území destinácie CR, ktorej sú súčasťou) je iniciovať založenie 

tzv. MAS (miestnych akčných skupín), alebo vytvoriť odborné oddelenie v rámci svojej 

administratívy.  

 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Aktívna spolupráca s OOCR/KOCR pri sieťovaní (update informácií, informácie o dianí v obci, 

podpora komerčných eventov (aj športových) a kultúrnych podujatí v obci atď. Aktívna podpora 

podnikateľského prostredia v CR na území samosprávy, napr. umožnenie využívania obecných 

priestorov pre účely eventov a kultúry, zveľaďovanie infraštruktúry využiteľnej aj pre CR a pod., 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/91/20220330#paragraf-1
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zadefinovanie strategického rámca pre návštevníka obce (napr. predvojnové Piešťany mali 

strategicky vyriešenú edukáciu lokálneho obyvateľstva voči kúpeľným hosťom a voči údržbe 

a zveľaďovaniu verejného priestoru). Následne sa dané aktivity môžu premietnuť do tvorby nových 

produktov a itinerárov.  

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Dlhodobo 

realizovateľná a efektívna propagácia a sieťovanie v rámci produktu CR 

Popis:  

Opatrenie je v kompetencii TTSK, resp. KOCR.  

Opatrenie pre zadávateľa SMART Stratégie, má spraviť stratégiu rozvoja, ktorá má zadefinovať, čo 

sa bude robiť a čo sa stane, ak to niekto neurobí. Smerom od VÚC na samosprávy musí prísť k 

jednoznačnému zadeleniu kompetencií a povinností (z následnej kontroly a vymáhateľnosti).   

Aktivity v rámci opatrenia:  

Samosprávy by v rámci princípu bottom-up mali poskytovať vstupy (dáta, návrhy vlastných 

koncepcií a návrhov na  podporu podnikateľkaého prostredia v CR). 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Vytvorenie 

funkčného governance modelu v téme BE a nadväzného strategického 
dokumentu  

Popis:  

Vytváranie koncepcií a strategických dokumentov je v  kompetencii Trnavského samosprávneho 

kraja. Predpoklad spolupráce samospráv pri tejto špecifickej a odbornej téme je limitovaný 

personálnymi a odbornými kapacitami samospráv. Toto je opatrenie pre TTSK, ak vyzve samosprávy 

k súčinnosti jeho rozhodnutia.   

Aktivity v rámci opatrenia:  

Toto opatrenie sa bude týkať len vybraného okruhu miestnych samospráv – Trnavy a okolia  možno 

aj Piešťany a Dunajská Streda a okolie, kde sa očakáva spolupráca od miestnych samospáv. 

Avšak participatívny model v rámci tejto témy sa neodporúča, ide o veľmi odbornú tému, ktorú má 

stropne riešiť zadávateľ. 

 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Kreatívne využitie 
priestorov TTSK/miest pre účely CR/BE a zlepšenie ich propagácie  
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Popis:  

Identifikovanie tých priestorov (budov a verejného priestranstva), ktoré je možné využiť pre účely 

cestovného ruchu. 

Aktivity v rámci opatrenia: 

Samosprávy majú iniciovať založenie jedného odborného pracoviska, entity, právnickej osoby, 

ktorá by mala v kompetencii rozvoj Business events na území kraja, respektíve destinácie a mala 

by byť riadená a financovaná  ako tzv. PPP – model, ktorý  kombinuje financovanie z verejných 

zdrojov (národných, komunálnych a privátnych). V ideálnom prípade by malo ísť o klaster.  

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Priama podpora / 

development  festivalov 
 

Popis:  

Podľa zákona o podpore CR spadajú tieto pôsobnosti do kompetencií vyšších územných celkov, 

resp. KOCR. Subvenčné schémy v rámci CR/BE sa uplatňujú v rámci VÚC. Jedným z hlavných 

dôvodov je väčší potenciál kumulácie finančných prostriedkov z disponibilných zdrojov. 

Aktivity v rámci opatrenia  

Samosprávy môžu následne informovať a navrhovať subjektom CR na svojom území, aby sa do 

subvenčných schém zapájali. 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Zadefinovanie 

podporných programov pre vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie v oblasti CR a 
destinačného marketingu a manažmentu 

 

Popis:  

Podľa zákona o podpore CR spadajú tieto pôsobnosti do kompetencií VÚC. 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Samosprávy by mali informovať a navrhovať subjektom CR na svojom území, aby sa do týchto 

edukatívnych aktivít zapájali. 
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Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Identifikácia a 
zrealizovanie opatrení, ktoré dokážu napomôcť podnikom CR s motiváciou a 
náborom ľudských zdrojov 

 

Popis:  

Podľa zákona o podpore CR spadajú tieto pôsobnosti do kompetencií VÚC.  

Aktivity v rámci opatrenia  

Samosprávy by mali informovať a navrhovať subjektom CR na svojom území, aby sa do týchto 
edukatívnych aktivít zapájali. 

 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Zavádzanie 
princípov a technológií inteligentnej mobility s cieľom racionalizácie dopravy   

Popis:  

Spoločné začlenenie sa alebo participácia na inteligentnej mobilite pre lepšie využívanie možností 

cestovného ruchu. 

Aktivity v rámci opatrenia  

Samosprávy môžu na základe vlastnej iniciatívy zmonitorovať riešenia inteligentnej dopravy na 

svojom území a reportovať VÚC stav pripravenosti systémov pre zahraničného návštevníka. Napr. 

parkovacie automaty v angličtine (maďarčine, nemčine), bikesharing s možnosťou využitia 

návštevníkom (napr. bezhotovostné kartové platby s rozhraním v AJ a pod.). 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Podpora využívania 
a efektívnej prevádzky dopravných prostriedkov s nízkoemisnými pohonmi  

Popis:  

Jednou z možností, ako sa odlíšiť a prezentovať na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, 

je aj využívanie dopravného spôsobu mobility s využívaním nízkoemisných dopravných 

prostriedkov. 

Aktivity v rámci opatrenia:  
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Samosprávy a ich dopravné oddelenia môžu z vlastnej iniciatívy zmonitorovať stav 

nízko/bezemisných riešení v doprave na svojom území (nemusí sa prioritne jednať o využitie v CR, 

následne sa však dá do CR aplikovať) a reportovať VÚC.  

 

  

4.4.1.10 Územné plánovanie 

 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Podpora 

vytvárania podmienok pre rozvoj mapových služieb v spolupráci so samosprávami 

kraja, ako aj pasportizácia kraja a miestnych samospráv 

Popis:  

Inteligentné miestne samosprávy sú z veľkej časti o infraštruktúre, ktorá do značnej miery závisí od 

mapy navrhnutej na vizualizáciu údajov a ich umiestnenie do väčšieho kontextu. 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Na úrovni miestnych samospráv ide o tvorbu parkovacích máp, máp verejnej dopravy, tvorbu 

navigačných máp, či tvorbu vykreslených máp navrhovanej infraštruktúry a stavebných projektov, 

ktoré umožňujú komunite a tvorcom rozhodnutia pri vizualizácii projekt aj jeho vplyv, komentovať 

a sledovať ich pokrok. Patria sem napríklad aj inteligentné križovatky, inteligentné osvetlenie, či 

lavičky v parku s nabíjačkami na mobily. 

 

Popis projektu pre miestnu samosprávu pre naplnenie opatrenia: Export 

inovatívnych a vysoko konkurencieschopných produktov založených na technickej, 
technologickej a procesnej inovácii vyvinutých na území kraja a zvýšenie inovačného 
potenciálu podnikateľského sektora v kraji 

Popis:  

Výsledkom procesu je podporiť internacionalizácie krajského MSP. 

Aktivity v rámci opatrenia:  

Regionálna inovačná politika na lokálnej úrovní pre pozitívne ovplyvňovanie exportnej výkonnosti, 

aj s účasťou na regionálnych aktivitách. Očakáva sa od miestnej samosprávy podpora, spolupráca 

a zapojenie sa do aktivít. 
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Návrh aktualizácie a doplnenia strategického dokumentu mesta 

SMART stratégia na miestnej úrovni samosprávy v podobe miest a obcí je potrebnou pre efektívnejší 

rozvoj miest ako aj postupný prechod k cieľu, ktorý by mal byť nastavený v zmysle prechodu 

k znalostnej ekonomike ako jedinej možnosti trvalo udržateľného rastu. Znalostná ekonomika 

predstavuje pre malé štáty častokrát jedinú možnosť výraznejšieho dobiehania životnej úrovne 

vyspelejších štátov. Mestá a obce by mali byť súčasťou zmien a postupne prijať inteligentné riešenia, 

aj na úrovni lokálnej samosprávy. V  procese je tiež významná kooperácia pri získavaní dát s inými 

subjektmi, či už v podobe samosprávnych krajov alebo iných inštitúcií. Efektívnejšie zdieľanie dát 

a kooperácia s regionálnou samosprávou je potrebná pre rýchlejšie, kvalitnejšie a efektívnejšie SMART 

riešenia. Obce a mestá disponujú obrovským množstvom kompetencií a v  návrhu prinášame niekoľko 

zásadných oblastí pôsobenia miestnej samosprávy, v ktorých by mohlo prísť k zmenám smerom 

k inteligentným SMART riešeniam. Jedným z predpokladov prijatia inteligentných riešení je otvorenosť 

samospráv k inovatívnym riešeniam. 

 

Kompetenčný rámec obcí je rozsiahly, niektoré SMART riešenia by mohli byť univerzálne využité 

naprieč oblasťami. Vzhľadom k častej finančnej poddimenzovanosti miestnej samosprávy 

a nespornému faktu rozsiahleho problému fragmentácie sídelnej štruktúry sú práve riešenia potrebné 

pre poznanie relevantných dát, ich uchovávanie a zdieľanie, tak aby benefity z exaktných čísel a faktov 

boli prenesené do optimálnejšieho výkonu samospráv. Inteligentné riešenia sú vhodné na 

zapracovanie do PHSR miest, ale aj iných strategických materiálov. 

 

Obce a mestá sú fundamentálnym základom pre koordináciu riadenia inteligentných riešení. 

V  procese je podstatná kooperácia s ostatnými aktérmi a miestna samospráva musí vyvinúť aktivity 

pre efektívnu spoluprácu s občanmi, samosprávnymi krajmi, orgánmi štátnej správy, vzdelávacími 

inštitúciami, s organizáciami tretieho sektora, s miestnymi ekonomickými silnými aktérmi, občiansky 

aktívnymi občanmi a pod. 

 

Obce a mestá by mali prispôsobiť svoje strategické dokumenty v jednotlivých oblastiach. Medzi 

kľúčové oblasti v ktorých kompetenčne pôsobia mestá obce sú: doprava, sociálne služby, vzdelávanie, 

verejné priestranstvá, šport, kultúra. Inteligentné procesy v oblasti sociálnych služieb by mohli 

predstavovať napr. zber a vyhodnocovanie dát pre efektívnejšie spravovanie kompetencií napr. 

zriaďovanie domovov sociálnych služieb, evidencia uchádzačov zariadenie opatrovateľskej služby. 

Vytvorenie jednotnej platformy dát by bolo vhodné pre efektívnejšie plánovanie a rozvoj zariadení 

poskytujúcich sociálne služby. Do skupiny patria denné stacionáre, krízové či resocializačné strediská. 

V rámci kompetencií v oblasti školstva a vzdelávania ide o inteligentné riešenia napr. v podobe 
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zvyšovania energetickej efektivity budov, snaha o racionálne využívanie vody, budovanie zelených 

striech a rôznych typov zelených fasád a pod. 

 

Obce by mali vyvíjať aktivity aj v preventívnych opatreniach, ktoré by minimalizovali negatívny dopad 

množenia zbytočného odpadu, predstavovať re-use problematiku, viesť vzdelávacie kampane, či 

workshopy vedúce k výraznejšiemu environmentálnemu povedomiu študentov a žiakov. Na úrovni 

škôl je potrebné uvažovať o vzdelávaní  prostredníctvom digitálneho edukačného obsahu, rozvoju 

digitálnych zručností, kreatívneho prevedenia učiva, či znižovania environmentálnej záťaže zameranej 

na papier. Inovatívne procesy smerom von sú potrebné realizovať aj smerom dnu, voči zamestnancom 

v miestnej samospráve. Nakoľko je právna úprava ohľadne vzdelávania zamestnancov veľmi nepresne 

právne nastavená, je potrebná väčšia iniciatíva od výkonných predstaviteľov obcí a miest. Zvyšovanie 

retenčnej schopnosti pôdy a zadržiavanie vody v krajine (napr. zasakovacie pásy, obnova mokradí, 

zvýšenie obsahu organickej hmoty v pôde, obmedzenie ťažkej agromechanizácie, podpora zelenej 

infraštruktúry) – živočíchy a rastliny sú ďalšími atribútmi potenciálne prispievajúcimi k zmierneniu 

dopadov zmeny klimatických podmienok. 

 

V oblasti dopravy sú inteligentné riešenia pre mestá a obce veľmi prínosné z hľadiska finančnej 

náročnosti spravovania ciest a komunikácií, ale aj veľmi potrebné pre neustále zhoršujúcu sa situáciu 

v doprave v mestách, najmä z pohľadu statickej dopravy. Inteligentné systémy monitorujúce 

parkovanie v reálnom čase, či nastavenie križovatiek sú jedným z  riešení. Optimalizačným návrhom by 

mohlo byť zavedenie parkovacích máp, ktoré by v reálnom čase ukazovali dostupnosť parkovania 

a znížili by zbytočnú frekvenciu dopravy pri hľadaní parkovacích miest. Dáta je potrebné využívať pre 

nastavenie verejnej autobusovej dopravy v mestách. V oblasti dopravy je možné inkorporovať prvky 

systému Mobility as a Service, ktorá predstavuje ucelenú spoločnú platformu plánovania, trasovania 

a platenia v doprave kombináciou verejných poskytovateľov dopravy (napr. mestská autobusová 

doprava) a súkromnej dopravy v podobe rôznych prepravných možností. Tieto typy dopravy počítajú 

s čoraz vyššou zapojenosťou zdieľanej dopravy akými sú napr. „bikesharing“ či „carsharing“. 

Nadviazanie oficiálnej spolupráce so spoločnosťami poskytujúcimi carsharing na základe analýzy trhu 

a zohľadnenie preferencií samotného obyvateľstva. Využívania Carsharing sa javí ako potenciálne 

optimalizačné riešenie v doprave. 

 

Optimalizácia nákladov miestnych samospráv je realizovateľná cez vlastnú úsporu. Zníženie spotreby 

energií v budovách mesta je dôležité z pohľadu zníženia prevádzkových nákladov a zníženia produkcie 

skleníkových plynov a je jedným z možných optimalizačných návrhov. Realizácia takéhoto riešenia si 
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vyžaduje inštaláciu SMART meračov spotreby energie v budovách - monitoring spotreby a na jeho 

základe by bol optimalizovaný energetický manažment.  

 

V zdravotníctve napr. v rámci ambulantnej starostlivosti v meste by mali byť v strategických 

dokumentoch mesta zapracované inteligentné riešenia v podobe napr. využitia telematiky, ktorá 

predstavuje v jednoduchosti technologické prepojenie dát o pacientoch. Táto technológia je využiteľná 

napr. v oblasti preventívnej zdravotnej starostlivosti, diagnostiky, terapií a pod. Miestne samosprávy 

by mali podporovať tieto trendy v zdravotníctve, v rámci svojho kompetenčného rámca. 

 

V oblasti životného prostredia a verejných priestranstiev ide o celý rad opatrení, ktoré začínajú 

inteligentnými riešeniami pri zadržiavaní vody, výsadbou a údržbou zelene, ekologickým spôsobom 

dopravy napr. do základných škôl či tzv. zelených strechách. Podstatou je využitie dát a predikcií do 

budúcnosti na základe trendov dlhodobého počasia a podnebia v danej oblasti. 

 

V oblasti správy kultúry a športu na úrovni miestnej samosprávy je potrebná implementácia 

technických riešení systémov IoT, ale aj netechnických (procesných) v rámci kultúrnych a športových 

inštitúcií. Potrebný rozvoj IoT je dôležitý pre zrýchlenie a zlepšenie rozhodovacích procesov 

manažérskych štruktúr v oblasti kultúry a športu. 

 

V oblasti komunálneho odpadu a jeho zvozu je potrebné vytvárať efektívnejšie a ekologickejšie formy 

napr. v podobe polopodzemných kontajnerov, ktoré ukazujú v reálnom čase ich naplnenosť. Poplatky 

za smeti a ich odvoz by rovnako mohli byť predmetom inteligentného riešenia v podobe elektronickej 

úhrady poplatkov. 

 

Zásadným predpokladom pre naplnenie inteligentných riešení je vlastná aktivita miestnych samospráv 

pri vytváraní efektívnych pracovných vzťahov s ostatnými aktérmi pri napĺňaní SMART stratégie. Obce 

a mestá by mali byť iniciátormi riešení, nakoľko podstatná časť kompetencií je v rukách miestnej 

samosprávy. Efektívna implementácia navrhovaných projektov je do značnej miery podmienená 

kooperáciou nad rámec zákonnej povinnosti. 

 

4.5 Monitorovanie stratégie 

Monitoring stratégie predstavuje súbor nástrojov, ktoré sa využijú na sledovanie vývoja strategickej 

činnosti. Monitoring a hodnotenie stratégie predstavuje činnosť v strategickom riadení a slúžia ako 

proces na zlepšenie výkonnosti stratégie. Účelom je priebežné sledovanie, navrhovanie a plánovanie 
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zmien pri implementácií stratégií, zber dát a informácií slúžiacich k úspešnému naplneniu cieľov a 

zistenie priebežných výsledkov. Poskytuje poznatky o priebežných vynaložených financiách.  

Monitoring stratégie pozostáva  z viacerých fáz pri aplikácii: 

1. Príprava monitoringu – patrí k najvýznamnejšej časti samotného monitoringu. Jej primárnym 

cieľom je zaistiť informácie o všetkých strategických vstupoch, získať plánované výstupy, 

nastavenie hodnôt vstupov a výstupov, posúdenie všetkých potencionálnych dopadov 

realizovanej stratégie. 

2. Realizácia monitoringu – vykonáva sa počas implementácie stratégie. Zisťujú sa priebežné 

výsledky a identifikujú procesné bariéry. Slúži na zistenie neočakávaných, prípadne 

nežiadúcich efektov stratégie. Následne sa nedostatky analyzujú a navrhujú opatrenia 

za účelom odstránenia zistených bariér stratégie. 

3. Udržateľnosť stratégie – posledná fáza, ktorá je zameraná na udržateľnosť a úspešné 

dokončenie stratégie. Slúži na operatívne zareagovanie pri akomkoľvek nečakanom probléme. 

 

Monitorovanie a hodnotenie zabezpečujú všetky subjekty zúčastnené na riadení a rozvoji SMART 

stratégie TTSK v rozsahu zadefinovaných úloh a zodpovedností. Údaje získané v procese monitorovania 

predstavujú významný zdroj informácií pre riadenie SMART stratégie TTSK a pre prijímanie rozhodnutí 

Úradu TTSK a Zastupiteľstva TTSK. Zároveň sú využívané v procese hodnotenia SMART stratégie TTSK, 

resp. jej rôznych aspektov. Monitorovanie (a následne hodnotenie) prebieha na základe systému 

merateľných ukazovateľov a prostredníctvom monitorovania prvkov manažérstva rizika a príležitostí. 

Výsledky monitorovania výkonnosti sa prezentujú v Monitorovacej správe za príslušné obdobie. 

 

Monitorovanie prvkami manažérstva rizika a príležitosti stanovuje postup na priebežnú identifikáciu, 

analýzu, hodnotenie a monitorovanie ostatných rizík a príležitostí vyplývajúcich z prípravnej fázy 

stratégie SMART.  

 

Identifikácia rizík a príležitostí 

Za identifikáciu rizík a príležitostí zodpovedajú vecne príslušné organizačné útvary Úradu TTSK.   

 

V časti prípravy SMART stratégie až po jej odovzdanie zodpovedá pracovná skupina SMART stratégie 

TTSK. Po odovzdaní stratégie je táto činnosť plne v kompetencii TTSK. 
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V rámci stratégie SMART pracovná skupina využila metódy identifikácie rizík podľa EN ISO 31010 SWOT 

analýzy na identifikáciu rizík a príležitostí v rámci analytickej časti a bodovú analýzu so stupnicou 1-10 

bodov, pričom bod 1 mal najmenšiu váhu a bod 10 bola najvyššia priorita v rámci implementačnej časti. 

 

Analýza rizík a príležitostí 

Analýza rizík a príležitostí bola rozdelená metódou – Afinitného diagramu a obsahuje štyri hlavné časti:  

- organizačné, 

- právne, 

- finančné, 

- vecné. 

 

Hodnotenie rizík a príležitostí 

Za hodnotenie rizík a príležitostí zodpovedá koordinátor projektu SMART stratégie TTSK, prípadne 

podľa odborov/oddelení za jednotlivé oblasti riešenia SMART stratégie TTSK.  Pracovná skupina 

pre hodnotenie zvolila model modifikovanej bodovej analýzy s farebným rozlíšením. 

Riziká a príležitosti sú hodnotené na základe expertných vyjadrení a skúseností, pričom úroveň rizika 

a príležitosti je vyjadrená súčinom pravdepodobnosti výskytu a predpokladaného dôsledku „P x D = U“. 

Pravdepodobnosť výskytu a predpokladaný dôsledok sa uvádzajú v rozsahu od 1 do 5, pričom  

1 predstavuje najnižšiu pravdepodobnosť a najnižší dôsledok a 5 najvyššiu pravdepodobnosť a najvyšší 

dôsledok. 

 

Rozsah pravdepodobnosti výskytu: 

1 Veľmi nízka - nepravdepodobný výskyt, resp. ešte sa situácia nikdy nestala. 

2 Nízka - ťažko predstaviteľný výskyt, resp. situácia mohla nastať pred viacerými rokmi. 

3 Stredná - výskyt si vieme predstaviť, resp. situácia sa vyskytla v reálnom čase. 

4 Vysoká - opakovaný výskyt, resp. vznik situácie sa očakáva. 

5 Veľmi vysoká - výskyt neprekvapuje, resp. vyskytuje sa viacej krát počas roka. 

 

Rozsah predpokladaného dôsledku 

1 Veľmi malý - zanedbateľný, bezvýznamný dopad, nie je potrebné venovať mu pozornosť.  

2 Malý - veľmi obmedzený dopad na činnosť, napr. spomalenie administratívnym schvaľovaním. 

3 Stredný - reálny dopad na činnosť, napr. strata zodpovedného pracovníka. 

4 Veľký - veľmi vážny dopad na činnosť, napr. vyčerpanie pridelených finančných prostriedkov. 

5 Veľmi veľký - katastrofický dopad na činnosť, napr. neuskutočnenie projektu. 
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Úroveň rizika je z pohľadu akceptovateľnosti zaradená do štyroch skupín:  

Neprijateľné riziko – úroveň 15 ÷ 25, neakceptovateľné, musí sa okamžite zaviesť opatrenie na 

elimináciu rizika, graficky označené červenou farbou. 

Nežiadúce riziko – úroveň 10 ÷ 14, neakceptovateľné, musí sa zaviesť opatrenie na elimináciu rizika, 

graficky označené žltou farbou. 

Prijateľné riziko – úroveň 5 ÷ 9, akceptovateľné riziko pri zvýšenej pozornosti, môže byť prijaté 

opatrenie na elimináciu rizika, graficky označené bledozelenou farbou. 

Zanedbateľné riziko – úroveň 1 ÷ 4, akceptovateľné riziko, nie je potrebné prijať opatrenie na 

elimináciu rizika, graficky označené tmavozelenou farbou. 
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Obrázok 31 Grafické rozloženie výskyty a dôsledku rizík 
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Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Monitorovanie rizík a príležitostí  

Monitorovanie rizík a príležitostí sa vykonáva jedenkrát ročne v súlade s hodnotením výsledkov 

a štatistických výstupov jednotlivých organizačných útvarov Úradu TTSK.  

 

Podľa úrovne rizika je z pohľadu monitorovania nastavená periodicita zásahu a kontroly (Obrázok 32 

Grafické rozloženie výskyty a dôsledku rizík):  

Neprijateľné riziko – graficky označené červenou farbou, okamžitý zásah a kontrola na pravidelnej 

báze. 

Nežiaduce riziko – graficky označené žltou farbou, okamžitý zásah a kontrola na pravidelnej báze. 

Prijateľné riziko – graficky označené bledozelenou farbou, nevyžaduje sa zásah a kontrola. 

Zanedbateľné riziko – graficky označené tmavozelenou farbou, nevyžaduje sa zásah a kontrola. 
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Partnerstvo a sieťovanie 

Tabuľka 48 Hodnotenie rizík - partnerstvo a sieťovanie 

ORGANIZAČNÉ 

Poradie  Riziká Počiatočný cieľ cez riziko Aktuálne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko Dodatočne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

1. Potreba intenzívnejšej 
podpory kraja k 

implementácii SMART 

riešení v oblasti 

partnerstva a 

sieťovania 

2 3 6 Zapojiť politických 
reprezentantov do 

implementácie SMART 

riešenie (už od začiatku), 

časté prezentovanie 
úspechov a benefitov (pre 
občanov) v rámci 
implementácie stratégie. 

1 3 3         

2. Nedostatok SMART 

odborného personálu 

na trhu práce s 
dopadom na TTSK  

3 3 9 Výber vhodnej osoby pre 
rolu SENIOR analytika, 

z hľadiska jeho kvalifikácie, 
skúseností a ponúknutie 
vhodných motivačných 
stimulov k vykonávaniu 

tejto pracovnej pozície.  

1 3 3         

3. Chýbajúca organizačná 
entita pokrývajúca 
inovačný trojuholník - 
Klaster 

3 4 12 V súčasnosti túto rolu 
zohráva KIRA, nemá však 
právne postavenie a ani 

aktivity vyžadujúce pre 
takúto entitu – Klaster 

 

2 4 8     

 FINANČNÉ  
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ORGANIZAČNÉ 

Poradie  Riziká Počiatočný cieľ cez riziko Aktuálne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko Dodatočne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

1. Nízka podpora 
ekosystému inovácií 
a inteligentných riešení 

4 4 16 Čerpať z príkladov dobrej 
praxe (i zahraničných), 
snažiť sa vytvárať rôzne 
modely pre využívanie 
alternatívneho 

financovania. 

1 4 4         

2. Zvýšenie partnerského 
spôsobu financovania 
zapojením 
stakeholderov 

3 4 12 Vytvoriť Klaster 
inovatívnych 
a inteligentných riešení v 
TTSK  

1 4 4         

 PRÁVNE  

1. Slabé využívanie 
možných právnych 
štruktúr pre 
partnerstvo 

a sieťovanie v kraji  

3 4 12 Mať pripravenú možnosť 
financovať implementácie 
stratégie prostredníctvom 
iných zdrojov – 

stakeholderov alebo 

právnych možností pre 
Klastrovanie.  

2 4 8         

 VECNÉ   

1. Nízka personálna a 
informačná kapacita 

4 5 20 Zabezpečenie dostatočnej 
personálnej kapacity a 
šírenie informácii 

1 5 5         

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Obyvateľstvo a vzdelávanie 

Tabuľka 49 Hodnotenie rizík - Obyvateľstvo a sieťovanie 

Poradie  Riziká Počiatočný cieľ cez riziko Aktuálne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko Dodatočne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úrove
ň rizika 

 ORGANIZAČNÉ   
1. Zvýšenie 

informovanosti 

obyvateľstva 
o možnostiach 
inteligentného kraja 

2 2 4 Zapojiť politických 
reprezentantov do 

implementácie SMART 

riešenia (už od začiatku), 
časté prezentovanie 
úspechov a benefitov (pre 
občanov) v rámci 
implementácie stratégie. 

1 2 2         

2. Edukácia obyvateľstva 
v území na všetkých 
úrovniach  

3 2 6 Zapojenie vzdelávacích 
inštitúcií a organizácií 
pracujúcich s obyvateľstvom 
na území.  

2 2 4         

3. Zvýšenie využívania     
e-governmentu 

1 4 4 Rozvoj služieb a zvýšenie ich 
užívania 

3 4 12     

 FINANČNÉ  
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Poradie  Riziká Počiatočný cieľ cez riziko Aktuálne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko Dodatočne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úrove
ň rizika 

1. Nízke využívanie 
finančných 
mechanizmov 

poskytujúcich možnosti 
rozvoja agendy 

5 4 20 Čerpať z príkladov dobrej 
praxe (i zahraničných), 
snažiť sa vytvárať rôzne 
modely pre využívanie 
alternatívneho 

financovanie.  

1 4 4         

 PRÁVNE  
1. Slabé využívanie 

možných právnych 
štruktúr pre 
partnerstvo 

a sieťovanie v kraji  

3 4 12 Mať pripravenú možnosť 
financovať implementácie 
stratégie prostredníctvom 
iných zdrojov – 

stakeholderov alebo 

právnych možností pre 
Klastrovanie.  

2 4 8         

2. Zapojenie vzdelávacích 
štruktúr mimo 
stredných škôl len na 
báze partnerstva 

4 3 12 Slabé využívanie 
partnerstiev s univerzitným 
sektorom. 

3 3 9     

 VECNÉ  
1. Nízka práca 

s obyvateľstvom 
v rámci možností 
inteligentnej agendy 

(pre život, podnikanie, 
iné oblasti) 

4 5 20 Zabezpečenie dostatočnej 
personálnej kapacity a 
šírenie informácii 

1 5 5         

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Zdravotníctvo 

Tabuľka 50 Hodnotenie rizík - Zdravotníctvo 

Poradie  Riziká Počiatočný cieľ cez riziko Aktuálne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko Dodatočne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

 ORGANIZAČNÉ  
1. Nedostatočná 

implementácia 
Stratégie rozvoja 

zdravotníctva v TTSK na 

roky 2023-2027 a jej 

prepojenie so SMART 

stratégiou TTSK 

2 3 6 Zapojiť politických 
reprezentantov do 

prepojenia SMART stratégie 

v rámci implementácie 
stratégie zameranej na 

rozvoj zdravotníctva. 

1 3 3         

2. Neefektívna spolupráca 
zdravotníckych 
zariadení a TTSK 

3 3 9 Zapojenie Klastra a senior 

analytika v rámci 
zodpovednosti za rozvoj 

inteligentnej agendy na 

území TTSK.  

1 3 3         

 FINANČNÉ  

1. Nízka podpora 
ekosystému inovácií 
a inteligentných riešení 
v zdravotníckej oblasti 

4 4 16 Čerpať z príkladov dobrej 
praxe (i zahraničných), 
snažiť sa vytvárať rôzne 
modely pre využívanie 
alternatívneho 

financovanie. 

1 4 4         
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Poradie  Riziká Počiatočný cieľ cez riziko Aktuálne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko Dodatočne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

2. Zvýšenie partnerského 
spôsobu financovania 
zapojením 
stakeholderov 

3 4 12 Vytvoriť Klaster 

inovatívnych riešení v TTSK  

1 4 4         

 PRÁVNE  
1. Implementácia 

legislatívnych úprav 
a úroveň právnych 
možností pre kraj 
v oblasti rozvoja 

inteligentnej agendy 

v oblasti zdravotníctva  

3 4 12 Práca s expertami a 

ministerstvom 

2 3 6         

 VECNÉ  
1. Nízka možnosť 

dátového prepojenia, 
slabé nastavenie 
v rámci organizácii 
a kraja 

5 5 25 Nasledovanie 

a implementácia opatrení 
definovaných štátom 
v oblasti dátovej politiky 
zdravotníctva 

1 5 5         

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Sociálne veci 

Tabuľka 51 Hodnotenie rizík - sociálne veci 

Poradie  Riziká Počiatočný cieľ cez riziko Aktuálne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko Dodatočne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

ORGANIZAČNÉ  
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Poradie  Riziká Počiatočný cieľ cez riziko Aktuálne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko Dodatočne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

1. Nedostatočná 
informovanosť TTSK zo 
strany zariadení pre 
sociálnu starostlivosť 

4 3 12 Nastavenie hlbšieho 
informačného toku 
a spôsobu komunikácie 
TTSK so zariadeniami pre 

sociálnu starostlivosť 

2 3 6         

2. Slabé zapájanie aktérov 
a presun vedomostí  

3 3 9 Súčasné dohody 
o spolupráci univerzitného 
sektora a tretieho sektora 

za manažment TTSK je 
nedostatočné  

3 3 9         

3. Chýbajúca organizačná 
entita pokrývajúca 
inovačný trojuholník – 

Klaster, čo má za 
následok nízku 
implementáciu 
inteligentných riešení 

4 4 16 V súčasnosti túto rolu 
zohráva KIRA, nemá však 
právne postavenie a ani 

aktivity vyžadujúce pre 
takúto entitu – Klaster, 

vykonáva však jedinú 
inovatívnu (technologickú) 
asistenciu 

3 4 12     

 FINANČNÉ  
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Poradie  Riziká Počiatočný cieľ cez riziko Aktuálne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko Dodatočne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

1. Nízka podpora 
ekosystému inovácií 
a inteligentných riešení 

4 4 16 Čerpať z príkladov dobrej 
praxe (i zahraničných), 
snažiť sa vytvárať rôzne 
modely pre využívanie 
alternatívneho 

financovania 

1 4 4         

2. Zvýšenie partnerského 
spôsobu financovania 
zapojením 
stakeholderov cez 

Klaster 

3 4 12 Vytvoriť Klaster 

inovatívnych riešení v TTSK  

1 4 4         

 PRÁVNE  
1. Zvýšenie využívania 

sociálnych inovácií  
3 3 9 Rýchlejší presun zákonných 

a metodických možností do 
aktívneho využívania  

3 2 6         

 VECNÉ  
1. Nedostatok 

personálnych kapacít, 
slabá štruktúra 
a ekonomická efektivita 

5 5 20 Zvýšenie prepojenia 
univerzitného sektora 
a zapojenie verejnosti do 

riešenia problematiky 
inováciami 

2 5 10         

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Vzdelávanie 
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Tabuľka 52 Hodnotenie rizík - vzdelávanie 

Poradie  Riziká Počiatočný cieľ cez 
riziko 

Aktuálne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko Dodatočne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

 ORGANIZAČNÉ  
1. Dosah len na stredné 

školy v TTSK 

2 2 4 Zapájanie a spolupráca 
aj s inými organizáciami 
zameranými na 
vzdelávanie, vzdelávacie 
aktivity a rozvoj 

zručností či kompetencií 

2 2 4         

2. Slabé aktivity spolupráce 
medzi TTSK a strednými 
školami, ostatnými 
vzdelávacími 
organizáciami/inštitúciami 
v kraji  

4 3 12 Zvýšenie aktivít 
a angažovanosti TTSK 
v problematike 

spolupráce a 

partnerstva  

3 3 9         

 FINANČNÉ  
1. Nízka podpora 

ekosystému inovácií 
a inteligentných riešení 
v školských zariadeniach 

4 4 16 Čerpať z príkladov 
dobrej praxe 

(i zahraničných), snažiť 
sa vytvárať rôzne 
modely pre využívanie 
alternatívneho 

financovania 

1 4 4         
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Poradie  Riziká Počiatočný cieľ cez 
riziko 

Aktuálne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko Dodatočne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

2. Problematika alokovania 

finančných prostriedkov 
na prostredie škôl 
a školských zariadení 

3 4 12 Spolupráca 
s podnikateľským 
sektorom, zvýšenie 
aktivít pri projektovej 
činnosti  

2 4 8         

 PRÁVNE  
1. Priame vplývanie len na 

organizácie 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti, ostatné je na 
partnerstve a spolupráci  

4 4 16 Aktívne pristupovanie 
k rozvoji spoluprác 
a prepájaní sa  

3 3 9         

 VECNÉ  
1. Nízka personálna a 

informačná kapacita 

4 5 20 Zabezpečenie 
dostatočnej personálnej 
kapacity a šírenie 

informácii 

1 5 5         

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Integrovaná doprava ako doplnenie k Plánu udržateľnej mobility TTSK 

Tabuľka 53 Hodnotenie rizík - Integrovaná doprava ako doplnenie k Plánu udržateľnej mobility TTSK 

Poradie  Riziká Počiatočný cieľ cez riziko Aktuálne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko Dodatočne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko 

P  D Úroveň rizika P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

 ORGANIZAČNÉ  
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Poradie  Riziká Počiatočný cieľ cez riziko Aktuálne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko Dodatočne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko 

P  D Úroveň rizika P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

1. Nedostatočná 
spolupráca TTSK 
a organizácií 
zodpovedných za 
udržiavanie dopravných 
systémov 

4 5 20 Nastavenie a implementácia 
Koncepcie trvalej 

udržateľnosti cestnej 
infraštruktúry v správe TTSK 

v rámci kraja 

2 3 6         

2. Potreba identifikovania 

možností prepojenia 
regionálnej samosprávy 
s lokálnymi pri riešení 
problematiky dopravy na 

území TTSK  

3 3 9 Zapojenie stakeholderov 

a prepojenie 

prostredníctvom 
kompetentnej 

a zodpovednej osoby 

s následnou úrovňou 
akceptácie v rámci 
riadiacich zamestnancov 

samospráv 

1 3 3         

 FINANČNÉ  
1. Nedostatok finančných 

prostriedkov a nízka 
alokácia z dostupných 
štrukturálnych zdrojov, 
pomalá implementácia 

4 4 16 Čerpať z príkladov dobrej 
praxe (i zahraničných), 
snažiť sa vytvárať rôzne 
modely pre využívanie 
alternatívneho 

financovanie 

1 4 4         

 PRÁVNE  
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Poradie  Riziká Počiatočný cieľ cez riziko Aktuálne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko Dodatočne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko 

P  D Úroveň rizika P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

1. Potreba dodržiavania 
kompetencií, čo 
spomaľuje rozhodovacie 
procesy a implementáciu 

3 4 12 Mať pripravenú možnosť 
financovať implementácie 
stratégie prostredníctvom 
iných zdrojov – 

stakeholderov alebo 

právnych možností pre 
Klastrovanie  

2 3 6         

 VECNÉ  
1. Zlý technický stav, ktorý 

pri jeho odstraňovaní nie 
je nasledovaný 
implementáciou 
inovačných riešení 

4 5 20 Zabezpečenie dostatočnej 
personálnej kapacity a 
šírenie informácii pre rozvoj 

agendy inteligentnej 

technológie v oblasti 

dopravy 

1 5 5         

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Životné prostredie 

Tabuľka 54 Hodnotenie rizík - Životné prostredie 

Poradie  Riziká 

Počiatočný cieľ cez riziko Aktuálne 
zavedené 
opatrenia 

Zostatkové 
riziko Dodatočne 

zavedené 
opatrenia 

Zostatkové 
riziko 

P  D Úroveň rizika P  D 
Úroveň 
rizika 

P  D 
Úroveň 
rizika 

ORGANIZAČNÉ  
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Poradie  Riziká 

Počiatočný cieľ cez riziko Aktuálne 
zavedené 
opatrenia 

Zostatkové 
riziko Dodatočne 

zavedené 
opatrenia 

Zostatkové 
riziko 

P  D Úroveň rizika P  D 
Úroveň 
rizika 

P  D 
Úroveň 
rizika 

1. Nízka podpora kraja  k implementácii 
SMART riešení na ekosystémy 

2 3 6 Zapojiť politických 
reprezentantov do 

implementácie 
SMART riešenie (už 
od začiatku), časté 
prezentovanie 

úspechov a 
benefitov (pre 

občanov) v rámci 
implementácie 
stratégie. 

1 3 3         

 FINANČNÉ  

1. 
Nefunkčné alternatívne modely 

financovania - EKO 
4 4 16 

Čerpať z príkladov 
dobrej praxe (i 

zahraničných), 
snažiť sa vytvárať 
rôzne modely pre 
využívanie 
alternatívneho 

financovania. 

1 4 4         

2. 

Zmena priorít v dotačnej 
politike (ako reakcia na 

COVID-19).  

3 4 12 

Implementáciu 
Stratégie 

upraviť/prispôsobiť 
k novým 
podmienkam v 

SR/EU.  

1 4 4         

 PRÁVNE  
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Poradie  Riziká 

Počiatočný cieľ cez riziko Aktuálne 
zavedené 
opatrenia 

Zostatkové 
riziko Dodatočne 

zavedené 
opatrenia 

Zostatkové 
riziko 

P  D Úroveň rizika P  D 
Úroveň 
rizika 

P  D 
Úroveň 
rizika 

1. 

Neskoré schválenie právnych 

nariadení a európskych pravidiel pre 

implementáciu fondov EÚ.  
3 4 12 

Mať pripravenú 
možnosť 
financovať 

implementácie 
stratégie 

prostredníctvom 
iných zdrojov.  

2 4 8         

 VECNÉ  

1. 

Nízka personálna a informačná 
kapacita 

4 5 20 

Zabezpečenie 
dostatočnej 
personálnej 
kapacity a príjem 
informácii 

1 5 5         

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

Kultúra 

Tabuľka 55 Hodnotenie rizík - Kultúra 

Poradie  Riziká Počiatočný cieľ cez riziko Aktuálne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko Dodatočne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

 ORGANIZAČNÉ  
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Poradie  Riziká Počiatočný cieľ cez riziko Aktuálne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko Dodatočne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

1. Potreba manažmentu 
inteligentnej agendy 

v rôznych typoch 
organizácií zameraných 
na rôzne žánre 

2 3 6 Zapojenie politických 
reprezentantov do 

implementácie SMART 

riešenie (už od začiatku), 
časté prezentovanie 
úspechov a benefitov 
(pre občanov) v rámci 
implementácie stratégie. 

1 3 3         

2. Nedostatočná odborná 
kapacita na trhu práce  

3 3 9 Výber vhodnej osoby pre 

rolu SENIOR analytika, 

z hľadiska jeho 
kvalifikácie, skúseností a 
ponúknutie vhodných 
motivačných stimulov k 
vykonávanie tejto 
pracovnej pozície.  

1 3 3         

3. Chýbajúca organizačná 
entita pokrývajúca 
inovačný trojuholník - 
Klaster 

3 4 12 V súčasnosti túto rolu 
zohráva KIRA, nemá však 
právne postavenie a ani 

aktivity vyžadujúce pre 
takúto entitu – Klaster 

 

4 4 16     

 FINANČNÉ  
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Poradie  Riziká Počiatočný cieľ cez riziko Aktuálne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko Dodatočne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

1. Nízka podpora 
ekosystému inovácií 
a inteligentných riešení 

4 4 16 Čerpať z príkladov 
dobrej praxe 

(i zahraničných), snažiť 
sa vytvárať rôzne 
modely pre využívanie 
alternatívneho 

financovania 

1 4 4         

2. Zvýšenie partnerského 
spôsobu financovania 
zapojením stakeholderov 

3 4 12 Vytvoriť Klaster 
inovatívnych riešení 
v TTSK. 

1 4 4         

 PRÁVNE  
1. Slabé využívanie 

možných právnych 
štruktúr pre partnerstvo 
a sieťovanie v kraji  

3 4 12 Mať pripravenú možnosť 
financovať 

implementácie stratégie 

prostredníctvom iných 
zdrojov – stakeholderov 

alebo právnych možností 
pre Klastrovanie 

2 4 8         

 VECNÉ  
1. Nízka personálna a 

informačná kapacita 

4 5 20 Zabezpečenie 
dostatočnej personálnej 
kapacity a šírenie 

informácii 

1 5 5         

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Regionálny rozvoj 
Tabuľka 56 Hodnotenie rizík - Regionálny rozvoj 

Poradie  Riziká Počiatočný cieľ cez riziko Aktuálne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko Dodatočne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

 ORGANIZAČNÉ  
1. Nízka podpora orgánov 

územných samospráv 
v kraji 

2 3 6 Politickí reprezentanti 
zapojení do 

implementácie SMART 

riešenia (už od začiatku), 
časté prezentovanie 
úspechov a benefitov 
(pre občanov) v rámci 
implementácie stratégie 

1 3 3         

2. Nedostatok odborných 
kapacít na trhu práce  

3 3 9 Výber vhodnej osoby pre 
rolu SENIOR analytika, 

z hľadiska jeho 
kvalifikácie, skúseností a 
ponúknutie vhodných 
motivačných stimulov k 
vykonávanie tejto 
pracovnej pozície  

1 3 3         

3. Nedostatočná podpora 
inovácií a inovačných 
aktivít v kraji 

3 4 12 V súčasnosti túto rolu 
zohráva KIRA, nemá však 
právne postavenie a ani 

aktivity vyžadujúce pre 
rozvoj potenciálu kraja 

3 4 12     
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Poradie  Riziká Počiatočný cieľ cez riziko Aktuálne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko Dodatočne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

4. Chýbajúca organizačná 
entita pokrývajúca 
inovačný trojuholník - 
Klaster 

3 4 12 V súčasnosti túto rolu 
zohráva KIRA, nemá však 
právne postavenie a ani 

aktivity vyžadujúce pre 
takúto entitu - Klaster 

4 4 16     

5 Potreba rozvoja MSP 

v oblasti inovácií 
a inteligentnej agendy 

4 4 12 Vytvorenie regionálneho 
inovačného centra na 
základe výzvy OP 
Slovensko2021-2027 

2 3 6     

 FINANČNÉ  
1. Nízka podpora 

ekosystému inovácií 
a inteligentných riešení 

4 4 16 Čerpať z príkladov dobrej 
praxe (i zahraničných), 
snažiť sa vytvárať rôzne 
modely pre využívanie 
alternatívneho 

financovania 

1 4 4         

2. Zvýšenie partnerského 
spôsobu financovania 
zapojením stakeholderov 

3 4 12 Vytvoriť Klaster  
inovatívnych  riešení v 
TTSK  

1 4 4         

 PRÁVNE  
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Poradie  Riziká Počiatočný cieľ cez riziko Aktuálne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko Dodatočne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

1. Slabé využívanie 
možných právnych 
štruktúr pre partnerstvo 
a sieťovanie v kraji  

3 4 12 Mať pripravenú možnosť 
financovať 

implementácie stratégie 

prostredníctvom iných 
zdrojov – stakeholderov 

alebo právnych možností 
pre Klastrovanie.  

2 4 8         

  VECNÉ                       

1. Nízke prepojenie aktérov 
v kraji 

5 4 20 Zabezpečenie 
dostatočnej personálnej 
kapacity a šírenie 

informácii s vytváraním 
partnerstiev 

1 5 5         

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Cestovný ruch 

Tabuľka 57 Hodnotenie rizík - Cestovný ruch 

Poradie  Riziká Počiatočný cieľ cez riziko Aktuálne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko Dodatočne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové 
riziko 

P  D Úroveň rizika P  D 
Úroveň 
rizika 

P  D 
Úroveň 
rizika 

 ORGANIZAČNÉ  
1. Nízka podpora kraja v 

oblasti CR/BE. 

5 2 10 Zintenzívnenie 
sieťovania subjektov s 

kompetenciou a 

relevanciou v CR - 

založenie Klastra  

1 3 3   

      



SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK 

369 

 

 

Poradie  Riziká Počiatočný cieľ cez riziko Aktuálne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko Dodatočne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové 
riziko 

P  D Úroveň rizika P  D 
Úroveň 
rizika 

P  D 
Úroveň 
rizika 

2. Absencia strategického 
smerovania v CE a BE 

3 4 12 Obstaranie 

strategického 
dokumentu, 

dostatočnej 
personálnej kapacity s 
vhodnou odbornosťou 
a zabezpečenie 
dlhodobého 
financovania týchto 
aktivít 

2 2 4   

      

 FINANČNÉ   

1. Neefektívne 
financovanie rozvoja 

CR zo zdrojov MDV SR 

a kraja, nevhodný cash 
flow a timing  

rozpočtovania  

4 4 16 Čerpať z príkladov 
dobrej praxe (i 

zahraničných), snažiť 
sa vytvárať subvenčné  
schémy  a iné modely 
alternatívneho 

financovanie. 

1 3 3         

2. Nízka priorita CR v 
rámci dotačnej politiky  

4 3 12 Zapojiť financovanie z 
plánu obnovy, EŠIF a 
iných fondov  

3 3 9         

PRÁVNE  

1. Nevhodné nastavenie 
zák. o podpore CR, 
91/2010 Zz.  

4 3 12 Pripraviť možnosti  
spravovania 

implementácie 
stratégie 

prostredníctvom iných 
právnych predpisov a 
zdrojov 

2 3 6   
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Poradie  Riziká Počiatočný cieľ cez riziko Aktuálne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko Dodatočne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové 
riziko 

P  D Úroveň rizika P  D 
Úroveň 
rizika 

P  D 
Úroveň 
rizika 

 VECNÉ  

1. Nízka personálna 
kapacita zamestnancov 

TTSK v oblasti 

destinačného 
marketingu a 

manažmentu, slabá 
úroveň odvetvového 
sieťovania a spolupráce 

4 3 12 Prioritizácia 
spolupráce naprieč 
sektorom, vzdelávanie 
v odvetví CR a BE 

1 4 4   

      

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Územné plánovanie 

Tabuľka 58 Hodnotenie rizík - Územné plánovanie 

Poradie  Riziká Počiatočný cieľ cez riziko Aktuálne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko Dodatočne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko 

P  D Úroveň rizika P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

 ORGANIZAČNÉ  
1. Slabá angažovanosť 

TTSK a lokálnych 
samospráv 
v organizácii 
manažmentu 
spoločného územného 
plánovania 

2 3 6 Zapojiť politických 
reprezentantov do 

implementácie SMART 

riešenie (už od 
začiatku), časté 
prezentovanie 

úspechov a benefitov 
(pre občanov) v rámci 
implementácie 
stratégie 

1 3 3         

2. Nedostatočné 
technicko-softvérové 
zázemie pre územné 
plánovanie 
a distribúciu informácií 

3 4 12 V súčasnosti túto rolu 
zohráva KIRA, nemá 
však právne postavenie 
a ani aktivity 

vyžadujúce pre takéto 
procesy 

4 4 16     

 FINANČNÉ  
1. Nízka podpora 

ekosystému inovácií 
a inteligentných riešení 

4 4 16 Čerpať z príkladov 
dobrej praxe (i 

zahraničných), snažiť sa 
vytvárať rôzne modely 
pre využívanie 

1 4 4         
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Poradie  Riziká Počiatočný cieľ cez riziko Aktuálne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko Dodatočne zavedené 
opatrenia 

Zostatkové riziko 

P  D Úroveň rizika P  D Úroveň 
rizika 

P  D Úroveň 
rizika 

lternatívneho 

financovania 

2. Finančná podpora 
technicko-softvérové 
zázemie pre územné 
plánovanie 

3 3 9 Získanie finančných 
prostriedkov 

z projektovej činnosti 
na to smerovanej zo 

strany OP Slovensko 

2021-2027  

1 4 4         

 PRÁVNE  
1. Neistota v právnom 

nastavení územného 
plánovania 
(jednotného systému) 
zo strany štátu a tomu 

potrebných aktivít zo 
strany TTSK  

3 4 12 Účasť na pracovných 
skupinách zameraných 
k tvorbe predmetnej 

zákonnej úpravy, 
spolupráca s lokálnymi 
aktérmi  

2 3 6         

 VECNÉ  
1. Začatie procesu 

pasportizácie územia 

4 4 16 Získanie finančných 
prostriedkov z 

projektovej činnosti na 
to smerovanej zo 

strany OP Slovensko  

21-27 

1 4 4         

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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4.6 Hodnotenie stratégie 

Proces hodnotenia z pohľadu manažmentu jeho vykonávania je definovaný v rámci interného 

hodnotiaceho procesu na úrovni TTSK, kedy je hodnotenie ako proces realizovaný vlastnými 

(internými) kapacitami TTSK, zodpovedného za administratívne zabezpečenie realizácie SMART 

stratégie TTSK. Hodnotenie sa vykonáva v dvoch časových horizontoch – priebežné ročné hodnotenie 

a záverečné hodnotenie. Proces priebežného hodnotenia má formu série hodnotení, ktorých cieľom je 

kontinuálne počas implementácie SMART stratégie TTSK skúmať rozsah napredovania a naplnenia 

definovaných cieľov. Zároveň identifikuje faktory, ktoré prispeli k úspechu alebo neúspechu 

implementácie SMART stratégie TTSK vrátane udržateľnosti a identifikovania vhodných postupov. 

Hodnotenie sa vykonáva systematicky a priebežne počas celého trvania SMART stratégie TTSK. 

Priebežné hodnotenia sa odporúča vykonávať raz ročne. Hodnotiace obdobie je obdobie od 1. januára 

do 31. decembra príslušného roka. Správu z hodnotenia realizuje Úrad TTSK najneskôr do 6 mesiacov 

po uplynutí príslušného hodnotiaceho obdobia. 

 

Výsledky hodnotenia sú podkladom pre rozhodnutia Úradu TTSK pri riadení realizácie SMART stratégie 

TTSK, za účelom dosiahnuť žiadúci pokrok smerom k naplneniu cieľov. Záverečné hodnotenie skúma 

rozsah naplnenia definovaných cieľov a určí faktory, ktoré prispeli k úspechu alebo neúspechu 

vykonávania SMART stratégie TTSK a určí osvedčené postupy. Výstupom záverečného hodnotenia je 

Záverečná správa o hodnotení SMART stratégie TTSK.  

 

Systém merateľných ukazovateľov predstavuje hlavný zdroj informácií, na ktorých bude hodnotenie 

založené. Zároveň sú ukazovatele predmetom špecifických hodnotení v rôznych fázach realizačného 

procesu stratégie. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v Správe z hodnotenia. 

 

Cieľom procesu systematického monitorovania a hodnotenia plnenia SMART stratégie TTSK je  umožniť 

a prijímať (priebežne) relevantné nápravné opatrenia pre operatívne riadenie samosprávy, pokiaľ 

strategické ciele a ukazovatele nedosahujú plánované hodnoty/výkonnosť. Súčasťou monitorovacích a 

hodnotiacich správ môže byť i komentár, v rámci ktorého je možné vysvetliť objektívne príčiny 

neplnenia/nesplnenia strategických cieľov. 
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5 ZÁVER 

 

5.1 Krátky súhrn zistení, opatrení a prístupov, ktoré SMART stratégia navrhuje 

 

Strategický dokument analyzoval súčasný stav implementácie agendy inteligentných miest na území 

TTSK, z čoho vyplýva pomerne nízka úroveň strategického riadenia (chýbajú koncepčné alebo 

strategické dokumenty na úrovni miestnej samosprávy), nízkeho stupňa zavádzania inteligentných 

technológií, postupov a prístupov v rozhodovaní sa (ako aj behaviorálneho prístupu). Zároveň aj nízke 

využívanie prístupov, procesov a spolupráce v rámci inovačného trojuholníka. 

 

Je potrebné poukázať aj na kladné prístupy, medzi ktoré patrí vysoké adaptačné prostredie využívania 

projektov pre ponúkané výzvy zo strany EŠIF alebo De Minimis a ich implementácia na území miestnej 

samosprávy. Rovnako mestá na území TTSK pripravujú koncepčné dokumenty a definujú svoje vízie 

pre zameranie a rozvoj inteligentných miest.  Všetko naznačuje na pripravenosť, tému inteligentného 

kraja a inteligentných miest (obce a mestá) implementovať na úrovni koncepcí, produktov 

(technických a netechnických), ale aj spolupráce (medzi miestnou samosprávou, územím mestského 

rozvoja a regiónom s jeho miestnymi samosprávami). 

 

Stratégia sa zameriava na 9 oblastí, ktoré VÚC spravuje v rámci svojich kompetencií. Zároveň má 

predpoklad aj implementácie na miestnej úrovni, takže opatrenia v týchto oblastiach sa zameriavajú 

nielen na krajskú úroveň, ale aj na miestnu úroveň. Je potrebná spolupráca a úzke prepojenie aj 

prostredníctvom SMART platformy TTSK, čím bude možné naplnenie opatrení a cieľa strategického 

dokumentu koherentne medzi regiónom a miestnymi samosprávami v jeho území. 

 

Výzvou je manažérsky systém (nie len SW, ale aj procesného charakteru),implementácia senzoriky pre 

získavanie dát a zároveň s tým aj uchovávanie, správa a distribácia dát. Vzájomné prepojenie 

miestnych samospráv s VÚC na dátovej úrovni je nielen výzvou, ale aj nutným predpokladom vstupu 

do digitálnej éry a nastavenia SMART procesov. 

 

Nie je možné vynechať ani podnikateľské prostredie, neziskový sektor a výskumný sektor spolu 

s vysokým školstvom. KIRA má predpoklad byť iniciátorom začiatkov vzniku klastrovej organizácie 

zastrešujúcej inovačný trojuhólnik v kraji. Vysoký potenciál inovatívnosti môže byť výrazným 

ekonomickým a  exportným potenciálom konkurencieschopnosti kraja na národnej, ale aj 

medzinárodnej úrovni. 
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5.2 Zhrnutie 

Holistický vývoj TTSK je podmienený zo všetkého najviac rozvojom konkurencieschopných 

charakteristík regiónu v kontexte potreby jej obyvateľov, ale aj jej zákazníkov, zástupcov 

podnikateľskej obce, či akademikov, alebo dokonca susediacich regiónov. Z hľadiska demografického 

vývoja, v kontexte megatrendov, nevyhnutnej transformácie priemyslu, nových spotrebiteľských 

vzorcov správania sa obyvateľov čaká TTSK obrovská výzva. Jej naplnenie spočíva v pochopení potreby 

identifikácie sa TTSK so silnou víziou miesta.  Stratégia odpovedá na potrebu vývoja a formuje solídny 

rámec pre nový pozicioning TTSK v medzinárodnom meradle.  

 

Konkurencieschopný manažment verejných politík je cestou k paradigmatickému posunu TTSK na 

moderný kraj, ktorý rešpektuje svoju identitu a historické východiská SMART modelom riadenia.  Na 

jednej strane robí riadenie verejných politík efektívnejším, ale na druhej strane dovoľuje prienik nových 

modelov riadenia verejných politík v konfrontácii so štandardami v iných regiónoch Európy. 

 

Základnou premisou uplatnenia behaviorálnych, procesných, či technologických inovácií je prepojenie 

zástupcov inovačného trojuholníka, ktorý nesie potenciál pre efektívny manažment verejných politík 

v TTSK. 
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