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SMART AND GREEN CITIES



2017 – 2018: SMART AND GREEN – THE FUTURE OF VISEGRAD CITIES

4 KRAJINY (HU, SK, PL, ČR)

SK: Bratislava, Nitra, Trnava, Zvolen

HU: Budapešť – čistenie odpadových vôd, revitalizácia nábrežia

PL: Warsaw, Wroclaw, Workshopy: Mestské  poľnohospodárstvo, 
Zelené strechy a fasády

ČR: Brno- Nový Lískovec, Písek, Litoměřice, Uherské Hradište



www.szkt.sk
www.ceeweb.org



Koncept rozvoja mesta v intenciách smart city v spolupráci 
s expertmi z Viedne a Brna.
Koncept má 4 hlavné priority: 
-účasť verejnosti; 
-kvalita verejných a sociálnych služieb; 
-transparentnosť 
-dlhodobá stratégia mesta.

BRATISLAVA

V rámci projektu „Adaptačné opatrenia na zmenu klímy
v meste Bratislava – pilotný projekt na zadržiavanie zrážkovej
vody a manažment zelene v meste“ bolo vytvorených
viacero retenčných plôch na zadržiavanie zrážkovej vody a plôch
na podporu biodiverzity v mestskom prostredí.

Bratislava is Preparing the Climate Change 11 localities (2014 – 2017)
EMOCITY – Cluster for Smart Cities
EU GUGLE partnership – consorcium of 9 countries
PERFECT (Interreg)



BRATISLAVA – KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves, ako prvá mestská časť na Slovensku,
rozhodla znížiť svoju uhlíkovú stopu. 
Jedným z konkrétnych odporúčaní na jej zníženie a súčasne zvýšenie biodiverzity
prostredia bolo zaviesť rozdielny manažment zelených plôch, ktorý mestská časť 
Karlova Ves praktizuje od roku 2016.

Vzdelávanie, zapájanie občanov.



www.kri.sk

+ Strategické dokumenty
- Stratégia adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy
- Akčný plán integrovaného environmentálneho   

manažmentu   funkčnej mestskej časti Trnava
- Miestny územný systém ekologickej stability
- Koncepcia náhradných výsadieb v meste Trnava
- Zásady pre tvorbu zadaní a návrhov urbanistických štúdií

- Koncepcia inteligentného dopravného systému

+ Architektonické verejné súťaže
+ Revitalizácie verejných priestorov, prímestskej krajiny a 
poľnohospodárskej krajiny

TRNAVA



www.facebook.trnava.sk





2018 – 2019:     SMART AND GREEN – ON THE SPOT IN VISEGRAD CITIES

5. marca 2019, Budapesť: 
‘Smart way of wastewater treatment in a city – Organica Water’

7.marca 2019, Nitra:
‘Smart City Mobility System and Green Infrastructure in Nitra, Slovakia’

14.marca 2019, Litoměřice:
‘Energy management of the city of Litoměřice’

15. marca 2019, Wrocław:
‘Alternative urban greenery: green roofs and living walls in Wrocław, Poland’

www.szkt.sk
www.ceeweb.org



ZELENÉ ČISTENIE  /   BUDAPEŠŤ

Budapešť denne vyprodukuje  
500 000 m3 odpadových vôd.

V roku 2009 prišla Organica
Water Inv. s novým riešením
FOOD CHAIN REACTOR typu

Fixed Film Actived Sludge = 
kombinácia koreňov rastlín a 
biovlákien





FCR Organica tento proces 
zlepšila využitím biofilmu
s pevným lôžkom, ktorý 
rastie na prirodzených aj 
technických koreňových 
štruktúrach v kaskádovom 
dizajne reaktora, čo 
umožňuje prítomnosť oveľa 
väčšieho množstva 
organizmov a ich väčšiu 
rozmanitosť.

Systémy s pevným filmom 
sú založené na procese 
aktivovaného kalu, 
pričom mikroorganizmy a 
baktérie konzumujú 
kontaminanty v odpadovej 
vode. 



Vyčistenie: 80 000 m3/deň
- Zvýšenie celkovej účinnosti reaktora, čím došlo k 50% zníženiu celkového odtoku dusíka z 

odpadových vôd
- Čistenie vyžaduje o 50% menej prevzdušňovania
- Produkcia kalu sa znížila o 25%
- Šetrenie energie, menšia plocha, nižšie prevádzkové náklady a náklady na infraštruktúru
- Príjemné prostredie







www.organicawater.com



KOMPLEXNOSŤ RIEŠENÍ /   NITRA



ALTERNATÍVNA ENERGIA   /   LITOMĚŘICE

Česká vlajková loď v oblasti energetického managementu.

Litoměřice sa zapojili do iniciatívy Energy Cities, podpísaného 
primátormi a starostami a získali prestížne hodnotenie „A“ v 
miestnej Agende 21, iniciatíve založenej na summite v Riu.

Cieľ: 
- dosiahnuť výraznú mieru sebestačnosti vo výrobe 

energie, s využitím obnoviteľných a geotermálnych 
zdrojov,

- najvyššie možné úspory energie a úspory prevádzkových  
nákladov

- vyvárať zdravé životné prostredie

- Mesto zadefinovalo „energiu“ ako strategickú záležitosť vo svojom 
Strategickom pláne mesta Litoměřice, 

1. Atraktívne, malebné a prosperujúce mesto.
2. Príjemné mesto pre život 
3. Zdravé mesto, mesto kultúry športu a vzdelávania.
4. Mesto inovácie, energeticky nezávislé a nízko emisné.
5. Zodpovedné, efektívne a dobre spravované mesto.



Fotovoltaickká elektráreň 
na Materskej škole, ktorá 
zásobuje školu a predáva 
60% svojej produkcie do 
energetickej siete.

Aktivity Magistrátu:

- renovácia nízkoenergetických budov, 

- Zakladanie fotovoltaických panelov, 

- využívanie geotermálnej energie,

- podpora zdravého a trvalo udržateľného životného prostredia,

- inštalácia solárnych lavičiek - s Wi-Fi pripojením a USB portami,   
elektro bicyklov (10) a 4 hybridy (autá) pre mestské štátne 
organizácie a nemocnicu. 

- podpora participatívneho riadenia, vytvorenie platformy  
umožňujúcej zapájanie občanov do budúcich projektov, možnosť 
prinášať nápady, ktoré oblasti ešte zlepšiť,

- spustenie spoločného mestského fóra miestneho podnikania na 
uľahčenie budúcej spolupráce medzi občanmi, podnikateľmi a 
mestom.



„smart“ filozofia mesta = sústredenie pozornosť na 
ľudí.

= ponúka finančné stimuly – až do 40 000 Kč 
(1 500 EUR) - dotácia na ekologické zdroje energie, 
vrátane fotovoltaických panelov. 

- vytvorená online platforma na zdieľanie skúseností 
s ostatnými zainteresovanými mestami 
(www.energetickymanagement.cz), 

- + cez aplikáciu E-manager, ktorá umožňuje 
sledovanie spotreby energie, získavanie povolení a 
sledovanie aktuálnych termínov uzávierok grantových 
schém. 

- Prostredníctvom portálu www.dobrapraxe.cz mesto 
zdieľa príklady najlepších postupov a inovatívnych 
úspechov z iných lokalít.





ZELENÉ MESTO  /   WROCLAW

Európske hlavné mesto kultúry z roku 2016, bolo zaradené 
spoločnosťou Mercer Consulting medzi 100 najlepších 
miest na život v rokoch 2016 a 2017. 

V hodnotení IESE Mestá v pohybe sa tiež zaradila medzi 
100 najlepších smart miest na svete za rok 2017. 



BUDOVANIE ALTERNATÍVNYCH FORIEM ZELENE (Zelené 
strechy, Vegetačné fasády, zeleň v nádobách)

REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTOROV A NÁBREŽÍ

Samospráva je presvedčená, že alternatívne formy zelene 
vytvárajú živé plochy, ktoré sa v priebehu roka neustále 
menia, čím vytvárajú atraktívne prostredie a zlepšujú 
psychickú pohodu obyvateľov i návštevníkov.

Boulevard Xawery Dunikowski, (94 novo vysadených 
listnatých stromov, 210 krov v živých plotoch, viac ako 368 
kusov viniča, 8148 kusov krokusov, 6128 kusov okrasných 
tráv a viac ako 9481 m2 nových trávnikov)

sídlisko je Angel River
Housing Estate - ktorého 
biologicky aktívne oblasti 
(strešné záhrady) 
zahŕňajú 50% celkovej 
plochy striech.



Zelené steny: 6000 m2, 690 kusov panelov, 11 000 rastlín. 

- Automatický zavlažovací systém je riadený online, diaľkové 
ovládanie zavlažovania a aktuálne reagovanie na teplotné 
výkyvy počas celého roka. 

- Dažďová voda sa zbiera a následne využíva na zavlažovanie 
zelených striech a vertikálnych záhrad.

- Včelíny s cca 300 000 včelami

WROCLAVIA



Hudobné divadlo Capitol (2013)
- Vegetačná stena (240 m2, 5 700 rastlín)

- relaxácia s hudbou. 

Mestský úrad
- Vegetačná stena založená v r 2014
- Rozloha 100 m2, 6500 ks rastlín
- prvá radnica v Poľsku so zelenou fasádou a uplatnením 

netradičných foriem zelene na svojej budove.



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Mária Bihuňová
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

SPU v Nitre

bihunova.maria@gmail.com
0907 223 810


