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Aktuálny stav problema3ky – kľúčové body

• dostupnosť technickej asistencie;

• regionálna koordinácia smart
rozvoja;

• úroveň digitalizácie;

• úroveň technologickej a kapacitnej 
vyspelos< samospráv;

• plánovanie, riadenie a 
financovanie ak<vít v oblas< 
rozvoja inteligentných miest a 
regiónov;

• čiastkové ak<vity;

• obmedzenie sa na konvenčné 
domény.



Národná 
koordinácia

Akčný plán

Medzinárodná 
spolupráca

Cieľom MIRRI SR je priniesť systematické
zmeny a zefektívnenie do riadenia
problematiky inteligentného rozvoja miest a
regiónov v SR.

V novom programovom období bude
MIRRI SR presadzovať cielenú podporu
pre systémový inteligentný rozvoj

MIRRI SR bude podporovať zapojenie relevantných
subjektov domedzinárodnej spolupráce v podobe
výmeny vedomostí, skúseností, osvedčenej praxe,
transferu know-how a replikovania úspešných
projektov

Podpora inteligentného rozvoja 
miest a regiónov v SR



Tvorba a využitie dát 
pre inteligentné riadenie

Partnerstvá a sieťovanie

Testovanie, pilotovanie a 
škálovanie - Living Labs

Kapacity a technická 
asistencia

Behaviorálne inovácie

Internacionalizácia

Inteligentné riadenie

Sociálne inovácie

Zapojenie občanov do 
verejného života

Inteligentná regulácia 
(regulačné sandboxy)

Budovanie ekosystému 
inteligentného rozvoja

Inteligentné využitie 
zdrojov

Transfer know-how

Zameranie podpory inteligentného rozvoja



Akčný plán 2023 – 2025+: Zámer dokumentu

• Cieľ: vytvoriť lepšie podmienky pre rozvoj inteligentných miest a regiónov na Slovensku, prehĺbiť 
vzájomnú interakciu štátu ako národného koordinátora témy a príslušných subjektov samosprávy 
a súkromného sektora ako jej realizátorov.

• Analýza súčasného stavu, idenIfikácia hlavných problémov a návrh krátkodobých a 
strednodobých opatrení.

• Ambíciou nie je nevyhnutne pripraviť ďalšie množstvo nových mechanizmov/opatrení.

• Ide o kombináciu nových opatrení a opatrení známych ako good pracIce z iných krajín, kde 
fungujú v implementačnej praxi.



• Cieľom je vytvorenie komplexného dokumentu zameraného na využiIe IoT v rámci inteligentnej 
samosprávy, IKT systémy a plaSormy pre manažment mestských služieb, inteligentné dopravné 
systémy v samospráve, inteligentná správa budov a energeIcká efekTvnosť a pod.

• Na druhej strane by publikum malo z tohto výstupu pochopiť, aká je hlavná pridaná hodnota 
implementácie IoT/správy údajov a ako ju štandardizovaný prístup uľahčuje.

• Outline materiálu:
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Výzva Moderné technológie II

• Pomerne široké zameranie výzvy spôsobilo vysoký dopyt po finančných príspevkoch a čoraz viac 
našich samospráv chce využiť ponúkané možnosti.

• Aktuálne prebieha tretie kolo výzvy MT II (do 28.06. 2022).

• Jej zámerom je okrem iného kombinácia využitia IoT prvkov a analytických aktivít, aby získané 
dáta pomohli s efektívnejším riadením, plánovaním a rozhodovaním v samospráve.

• Žiadosti sa zatiaľ zameriavajú na viacero oblastí, najmä na monitorovanie údajov životného 
prostredia, dopravné dáta, manažment a správu objektov či bezpečnosť. 



Ďakujeme! 

Ing. Juraj Hošták
Riaditeľ Odboru inovácií a smart agendy
smartcity@mirri.gov.sk
smartcity.gov.sk
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