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Súčasné výzvy miest 

• Viac než 60% obyvateľstva EÚ (v SR približne 55%) 

žije v mestách;

• Mestá spotrebujú 80% energie a vyprodukujú 85% 

európskeho HDP;

• Prvé iniciatívy inteligentných miest spočiatku riešili 

najmä oblasť energetiky;

• Výzvy, ktorým mestá čelia v súčasnosti, však zďaleka 

nie sú iba o energetike.  

MESTO = kvalitný život 

pre obyvateľov  

inovácie 
sociálne nerovnosti znečistenie 

nové technológie 

ekológia

doprava

odpady zamestnanosť

digitalizácia

starnutie

parkovanie
kvalita života 

bezpečnosť  

wifi

zeleň



Naše kroky k Smart City 

S

Sustainable – udržateľné
• rekonštrukcia budovy MsÚ a zníženie jej energetickej náročnosti 

• separácia odpadu vrátane jeho biologicky rozložiteľných zložiek

• elektronická komunikácia s ubytovateľmi, zjednodušenie platenia dane z ubytovania na účet 

mesta

• využívanie QR kódov a SMS v komunikácii s daňovníkmi, platby cez mobilnú aplikáciu 

• Smart Metering – diaľkový monitoring spotreby vody

M
Mobile – mobilné
• spustená parkovacia aplikácia, 

• inteligentné priechody pre chodcov 

• podpora cyklodopravy, systém bike‘n ride

• moderná mestská autobusová doprava 

A
Attractive – atraktívne
• oddychový a športový areál Háj Nicovô, nové bežecké trate

• revitalizácia mestského parku

• včely v meste (VZN)

R
Resilient – životaschopné
• rekonštrukcia a zvyšovanie kapacity škôlok 

• bohatý spoločenský a kultúrny život

• aktívna účasť občanov na rozvoji mesta (participatívny rozpočet)

• mobilná aplikácia Liptovský Mikuláš a Wi-Fi zóna v centre mesta

T
Tolerance – tolerantné 
• fungujúce komunitné centrum 

• aktivity zamerané na aktívne starnutie 

• mesto bez bariér

Chceme tvoriť mesto, kde sa dobre žije 



ParkDots - parkovacia aplikácia

• parkovné cez mobilnú aplikáciu – platenie a manažment platieb 

• navigácia k parkovacím miestam, informácia o ich obsadenosti 

• zrozumiteľné grafické rozhranie, funguje prakticky na všetkých typoch mobilných telefónov 

• na 16 miestach pre ZŤP inštalované aj senzory, informujú cez aplikáciu o ich obsadenosti 

a zjednodušujú parkovanie a plánovanie ciest do centra zdravotne znevýhodneným 

obyvateľom 



Inteligentné priechody

8 najfrekventovanejších priechodov pre chodcov v 

meste, ďalších 5 pribudne v priebehu jesene  

• riadené detektorom chodcov

• zvýraznené dopravnými 

blikajúcimi gombíkmi

• blikajú len v prípade pohybu 

chodca po priechode a po 

nástupnej ploche pred 

priechodom

• výrazné upozornenie vodičov 

na blízkosť chodca blikavým 

signálom bielej farby



Podpora cyklodopravy v meste 

• dopravná situácia v meste je zložitá, počet automobilov a objem tranzitnej 

dopravy rastie 

• zavádzame opatrenia na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity 

cyklistickej dopravy

• realizujeme  2 schválené etapy /projekty vnútromestskej cyklotrasy určenej 

na dochádzanie do zamestnania, zavádzame aj bike‘n ride systém

• vybudovali sme cyklochodník po hrádzi rieky Váh, ktorý spája centrum mesta 

s najväčším sídlisko Podbreziny v dĺžke takmer 6 km, projekt bol 

spolufinancovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská 

republika

• na stĺpoch verejného osvetlenie v centre mesta sú zásuvky, ktoré slúžia ako 

nabíjacie stanice pre e-biky 

Bike’n ride systém –

• kombinuje vlakovú/autobusovú 

dopravu s cyklistickou

• cykloboxy zabezpečia  bezpečnú 

úschovu bicyklov bez hrozby ich 

odcudzenia alebo poškodenia



Zlepšenie verejnej dopravy

Povinnosti budúceho autobusového dopravcu: 

• dodať nové moderné  bezbariérové autobusy

• vybaviť ich informačnými technológiami 

• spustiť mobilnú aplikáciu, s online údajmi 

o aktuálnom pohybe vozidiel MAD, o časoch 

príchodu na jednotlivé zastávky a informáciami 

o meškaniach

• dlhodobejším plánom je zavedenie možnosti 

platby za dopravu cez túto aplikáciu 

Naša vízia – moderná a ekologická autobusová doprava 

v meste 



Mobilná aplikácia mesta 

• Snaha oživiť centrum mesta a prilákať tam viac ľudí

• Revitalizácia námestia a založenie občianskeho združenia Živé námestie   

Mobilná aplikácia 

• informácie o turisticky zaujímavých lokalitách a objektoch,

významných udalostiach a osobnostiach a podujatiach v

atraktívnej forme,

• umožňuje návštevníkom absolvovať prehliadku historického

centra mesta aj bez sprievodcu, prevedie ich 11 turisticky

najvýznamnejšími atraktivitami,

• 7 rôznych prehliadkových trás historickým centrom mesta,

ktoré približujú zlomové okamihy bohatých dejín mesta,

osobnosti, umelcov, tradície, mikulášskych židov a tiež

Jánošíkovu cestu,

• zaujímavosťou je sekcia „Program na mieru“ kde sa

užívatelia môžu nájsť v jednej zo 4 cieľových skupín: „rodiny

s deťmi“, „športoví nadšenci“, „žiaci a študenti“ alebo

„seniori“,

• aplikácia umožňuje posielanie notifikačných informácií a

nepotrebuje nepretržitú internetovú konektivitu,

• užívatelia si môžu vybrať z jazykových mutácií (angličtina,

poľština, slovenčina)

• Múzeum Janka Kráľa - interaktívny virtuálny sprievodca

(audiovizuálny sprievodca pre nevidiacich a nepočujúcich s

použitím OR kódu v mobilnom telefóne, dotácia ŽSK)



Smart Metering  

Pilotný projekt diaľkového monitoringu spotreby 

vody, využitie Internet of Things (IoT) v praxi: 

• IoT zariadenie získa dáta (stav vodomeru) a odošle ich šifrovanou 

správou 

• IoT prijímač signál spracuje a uloží na server svojho operátora (Cloud)

• z tohto priestoru sa už dekódovaný údaj dostane k ich konečnému 

prijímateľovi (LVS, a.s.)

Výhody pre zákazníka:

• okamžitá informácia o dennej spotrebe vody na zákazníckom portály 

ako aj v mobilnej aplikácii

• možnosť prednastaviť si alarmové stavy, ktoré upozornia napríklad na 

nočný prietok, respektíve celodenný trvalý odber

• za vymedzených podmienok v prípade poruchy uniknutá voda nebude 

fakturovaná

Výhody pre mesto:

• IoT prakticky vylúči chyby pri odčítaní vodomerov a umožní ich vykonávať 

v akomkoľvek počasí 

• dokáže významne pomôcť detekovať straty vody, ako aj jej prípadné krádeže 

• získa podrobnejší prehľad o priebehu spotreby vody, čo mestu umožní 

kvalitnejšie plánovanie a rozhodovanie z technickej i ekonomickej stránky 

• v pilotných prevádzkach je napr. kontrola naplnenia kontajnerov, merače 

rôznych médií (plyn, elektrina, teplá úžitková voda, bytové vodomery), 

ochrana objektov, kontroly zákazov vjazdov a pod. 



Udržateľné životné prostredie 

• Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského 

úradu

• zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena okien a 

dverí, zateplenie stropu nad suterénom, izolácia základov, 

vyregulovanie vykurovania, osadenie fotovoltaických panelov 

a výmena svietidiel

• celková investícia viac než 2 mil. Eur 

• projekt  bol spolufinancovaný z európskych fondov v rámci OP 

Kvalita životného prostredia   

• Kompletná rekonštrukcia zimného štadióna

• nevyhovujúci technický stav, ide o jeho prvú zásadnú 

rekonštrukciu, cieľom je znížiť prevádzkové náklady

• celková investícia viac než 2 mil. Eur 

• Poskytnutá dotácia úradu vlády

• Rekonštrukcia hlavného letného štadióna Tatran (dotácia 

SFZ)

• Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši

• mesto znižuje podiel skládkovaného odpadu  

• projektom sa navýši do roku 2021 množstvo biologického odpadu 

o 1500 t BRO / rok

• investícia viac než 700 tis. Eur určená na nákup moderných 

automobilov a zariadení na zber a zhodnocovanie BRO 

• Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadu (Separačná 

hala, zberové vozidlá, zberné nádoby)

• Oba projekty sú spolufinancované z Kohézneho fondu Európskej 

únie a štátneho rozpočtu SR



Mesto, ktoré žije a kde sa dobre žije 
Sme mestom pre všetkých:   

Pre deti 

Aktívnych 

seniorov 

Športovcov 

...aj milovníkov 

kultúry a poznania 

Rekonštruujeme škôlky a školy, 

budujeme detské ihriská a 

zavádzame bezpečnostné prvky 

v doprave 

Komunitnou a terénnou prácou 

podporujeme aktívne starnutie, 

zdravie, pohyb, vzdelávanie a 

dobrú náladu našich seniorov   

Vyznačujeme nové bežecké trasy, 

cyklotrasy v zime meníme na 

bežkárske, vytvárame podmienky 

pre športové kluby a športovú 

verejnosť  

Máme najmodernejšie 

múzeum v SR, 

organizujeme početné 

kultúrne a spoločenské 

podujatia  počas celého 

roka, múzeum poštového 

holubárstva...



Ďakujem za Vašu pozornosť. 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 

primátor mesta Liptovský Mikuláš

Tel.: 044/55 65 201, 55 65 208

Email: jan.blchac@mikulas.sk


