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Oblasti riešení Smart City 
mesta Nitra 

Koncepcia Smart City mesta Pardubice 

2 



Oblasti riešení Smart City mesta Nitra 

→ Oblasť mobility 

→ Oblasť dopravy  

→ Oblasť energetiky  

→ Oblasť IT 

→ Oblasť služieb 

→ Sociálna, kultúrna a športová oblasť 
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Oblasti riešení Smart City mesta Nitra 

Akčné plány jednotlivých oblastí Smart 
City mesta Nitra 
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Akčný plán oblastí Smart City mesta Nitra 

Oblasť mobility 

V spolupráci so spoločnosťou ČeZ sme vytypovali spolu 6 lokalít na území 
mesta Nitra, v ktorých spoločnosť ČeZ postupne vybuduje nabíjacie stanice 
pre elektrovozidlá. Ide o existujúce parkovacie plochy na pozemkoch mesta 
Nitra. 

 Vybudovanie siete nabíjacích staníc 
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Akčný plán oblastí Smart City mesta Nitra 

Oblasť mobility 

Technológia monitorovania voľných a obsadených parkovacích miest, prenos 
týchto informácií do systému a následný prenos občanom do aplikácie. 
Cieľom je poskytnúť informáciu, či „vyjsť, alebo nevyjsť“ do mesta autom a 
či je možné zaparkovať. Ide o osadenie nadzemných parkovacích senzorov 
doplnených zastrešením vybraných parkovacích miest fotovoltickými 
prvkami. 
 

 Inteligentné parkovanie 
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Akčný plán oblastí Smart City mesta Nitra 

Oblasť mobility 

Zvýšenie podielu elektromobility na úkor klasických dopravných 
prostriedkov v hromadnej doprave. Cieľom je znížiť emisie uhlíka a posilniť 
ochranu životného prostredia v celom meste. Ide o program dotácií 
HORIZON 2020, financovaný z prostriedkov EÚ, ktorého cieľom je realizácia 
novej linky MHD s využitím eBUS-ov. 

 Rozvoj elektromobility – hromadná doprava 
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Akčný plán oblastí Smart City mesta Nitra 

Oblasť mobility 

Zvýšenie podielu elektromobility na úkor klasických dopravných 
prostriedkov v individuálnej doprave. Ide o podporné opatrenia 
motivačného charakteru s cieľom zvýšiť podiel osobných a úžitkových 
elektrovozidiel v súkromnej, podnikateľskej i štátnej sfére. 
 
Možnosť využiť vyhradené BUS pruhy pre elektrovozidlá 
Parkovanie zadarmo v prípade nabíjania v nabíjacích staniciach 
Možnosť využiť vyhradené parkovacie miesta v centre mesta 
Možnosť využiť zľavy cien parkovania v určených lokalitách mesta 
Využitie osobného elektrovozidla vo verejnej správe 

 Rozvoj elektromobility – individuálna doprava 
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Akčný plán oblastí Smart City mesta Nitra 

Oblasť mobility 

Ide o zavedenie systému verejných bicyklov na území mesta Nitra, realizácia 
v etapách. Jednotná úprava bicyklov, sledovacie a kontrolné zariadenia, 
energeticky sebestačné stanovištia verejných bicyklov – využitie mobility 
stanovíšť. 
 
100 ks verejných bicyklov 
15 lokalít, na ktorých je možné umiestniť stanovištia 
Predpokladané lokality: 

 Rozvoj nemotorovej dopravy – Bike sharing 
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Akčný plán oblastí Smart City mesta Nitra 

Oblasť mobility 

Ide o umiestnený (lokalizovaný) technologický výrobok, ktorý slúži verejnosti 
na bezpečné skladovanie bicyklov rôznych typov a s rôznou úpravou, 
hmotnosťou a hodnotou vrátane zabezpečenia proti krádeži a ochrany pred 
nepriaznivým počasím. Výrobok je tiež napojený na siete technickej 
infraštruktúry. 

 Rozvoj nemotorovej dopravy – Biketowers (cykloveže) 
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Akčný plán oblastí Smart City mesta Nitra 

Oblasť mobility 

Zavedenie systému verejných elektrovozidiel na území mesta Nitra, 
realizácia v etapách. V 1. etape predpokladáme nasadenie približne 10 ks 
verejných elektrovozidiel. Podmienkou je jednotná úprava, a predovšetkým 
funkčný systém bikesharingu. Ďalšou podmienkou je úprava stanovíšť 
vozidiel – stanovištia vybavené nabíjacími stanicami. V súčasnosti na území 
mesta Nitra funguje car sharing v súkromnom sektore, prevádzkuje ho 
spoločnosť CAR4WAY. 

 Car sharing 
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Akčný plán oblastí Smart City mesta Nitra 

Oblasť dopravy 

Ide o využitie existujúcich a nových informácií o dopravnej situácii na území 
mesta Nitra. Predpokladá sa použitie dopravných kamier, umožnenie 
prenosu (vysielania) dopravnej situácie v danom úseku do systému a ďalej 
do mobilnej aplikácie. 

 Smart informácie – dopravná situácia 
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Akčný plán oblastí Smart City mesta Nitra 

Oblasť dopravy 

Prenos informácií o dopravných uzáverách a obmedzeniach na území mesta 
Nitra do systému a ďalej do mobilnej aplikácie (prepojenie s oblasťou 3.4 – 
Oblasť IT). Ide o informácie o dopravných obmedzeniach: 
 
Plánované čistenie komunikácií – SmP 
Plánovaná i neplánovaná údržba komunikácií 
Plánované i neplánované opravy sietí (RWE, VaK, ČeZ…) 
Opravy, rekonštrukcie a investičné akcie (MO, MmP) 
Kultúrne, spoločenské a športové akcie (Organizátor akcie) 

 Smart informácie – dopravné obmedzenia 
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Akčný plán oblastí Smart City mesta Nitra 

Oblasť energetiky 

Zastrešenie časti existujúcich parkovacích miest na parkovisku pri aréne, 
miest s celodenným slnečným svitom. Kombinácia s akčným plánom 
inteligentného parkovania. 
 
Fotovoltické články na zastrešenie parkovacích miest pre predplatiteľov, cca 500 m2 

Zníženie tepelnej záťaže v letnom období 
Výroba elektrickej energie, využitie na prevádzku systému parkovania a prevádzku arény 
8 m2 panelov vyrobí cca 900 kWh elektrickej energie za rok, t. j. cca 56 000 kWh 
Návratnosť investície sa pohybuje v rozpätí 8 – 10 rokov bez dotácie 
Životnosť sa pohybuje v rozpätí 25 – 30 rokov 

 Zastrešenie existujúcich parkovacích miest 
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Akčný plán oblastí Smart City mesta Nitra 

Oblasť energetiky 

Opatrenia zamerané na úsporu energií vo verejnom osvetlení a zníženie 
nákladov na prevádzku verejného osvetlenia. Vo vybraných lokalitách 
montáž automatických stmievačov osvetlenia na existujúce verejné 
osvetlenie. Princípom je montáž snímača pohybu a regulátora napätia. Ak 
senzor nezaznamená pohyb, intenzita osvetlenia sa zníži o želanú hodnotu 
(napríklad na 70 %). Pri zaznamenaní pohybu zabezpečí senzor 100 % výkon 
osvetlenia. V praxi sa tak chodec pohybuje v „páse“ úplného osvetlenia. 
 

 Úspora energie verejného osvetlenia 
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Akčný plán oblastí Smart City mesta Nitra 

Oblasť energetiky 

Inštalácia energeticky sebestačných systémov verejného osvetlenia bez 
nutnosti zavedenia podzemných sietí. Výhodou je teda plná mobilita a 
možnosť premiestnenia podľa súčasnej potreby osvetlenia verejného 
priestoru. Odstraňujú sa tak náklady na zavádzanie prípojok a pozemné 
práce. 
 
Osvetlenie CT na Vinici pozdĺž Chrudimky 
Osvetlenie okrajových lokalít mesta 
Osvetlenie rizikových častí lokalít mest 
Využitie pri rekonštrukciách ulíc na území mesta Nitra 

 Energeticky sebestačné verejné osvetlenie 
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Akčný plán oblastí Smart City mesta Nitra 

Oblasť energetiky 

Technológia spočíva v modulárnej úprave stĺpa osvetlenia v rozličných 
dizajnoch. Hlavným znakom je modulárnosť, jednotlivé moduly možno 
zostaviť v závislosti od potrieb danej lokality. Medzi základné moduly patrí 
modul osvetlenia, medzi doplnkové patria: pohybové senzory, WIFI, CCTV, 
nabíjanie, informačný modul. 

 Inteligentné a informačné osvetlenie 
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Akčný plán oblastí Smart City mesta Nitra 

Oblasť energetiky 

Zvyšovanie podielu OZE na celkovej energii, ktorá sa spotrebúva v rámci 
majetku mesta Nitra. Medzi zamýšľané technológie patrí predovšetkým 
využitie solárnej energie – fotovoltické a fototermické technológie, ďalej tiež 
využitie tepelných čerpadiel vzduch – voda, voda – voda ako hlavných a 
kombinovaných zdrojov tepelnej energie spolu s núteným vetraním s 
rekuperáciou. 

 Obnoviteľné zdroje energie (OZE) 
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Akčný plán oblastí Smart City mesta Nitra 

Oblasť energetiky 

Energetický dispečing je online sledovanie spotreby energie, vnútorných 
teplôt a nastavenie energetických systémov v objektoch. Systém 
vyhodnocuje okamžitú spotrebu, spotrebu v danom období a neštandardné 
situácie – možno zistiť havarijné stavy a predísť energetickým stratám. V 
súčasnosti je energetický dispečing napojený na 4 objekty vo vlastníctve 
mesta: MŠ Benešovo nám., ZŠ Svítkov, ZŠ Studánka, U Divadla 828.  
Rozšírenie: 

 Energetický manažment, energetický dispečing 
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Akčný plán oblastí Smart City mesta Nitra 

Oblasť energetiky 

Účelom je poskytovanie poradenskej činnosti občanom mesta v oblasti 
energetiky. Medzi zavedené opatrenia patrí organizácia spojená s nákupom 
energií pre občanov mesta. V súlade s energetickou koncepciou mesta Nitra 
a znalosťami zákonov, vyhlášok a vykonávacích predpisov v oblasti 
energetiky ide o konzultačnú a poradenskú činnosť občanom mesta v 
prípade: 
 
Výstavby nových objektov 
Rekonštrukcií a zmien objektov 
Informácií o možnostiach a programoch dotácií 
Informácií o možnostiach znižovania energetickej náročnosti budov 

 Osvetová, konzultačná a poradenská činnosť pre občanov mesta 
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Akčný plán oblastí Smart City mesta Nitra 

Oblasť IT 

Aplikácie pre PC s OS Windows, mobilné aplikácie pre 
zariadenia s OS Android, iOS, Windows. Zber údajov 
jednotlivých realizovaných opatrení Smart na server a 
prenášanie údajov do aplikácie. Možnosť využiť 
rezervačný a objednávkový systém spolu s funkciami 
elektronickej peňaženky. Systém v sebe integruje 
funkčné systémy, napr. platba parkovného pomocou 
SMS a nákupy cestovných lístkov pomocou SMS. 
 

 Mestská aplikácia Smart City 
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Akčný plán oblastí Smart City mesta Nitra 

Oblasť služieb 

Inštalácia inteligentných zberných nádob na komunálny odpad. Funkcie 
nádoby: 
 
Mobilná, energeticky sebestačná – solárny panel 
Uzamykateľná pomocou kódu 
Modul GSM na komunikáciu s centrálou – informácia o naplnení 
Lisovací modul – naplnenie trvá až 5-krát dlhšie v porovnaní so štandardnými nádobami 
Tesná a odolná proti presakovaniu vody a škodcom 
Neumožňuje preplnenie 
 
50 ks inteligentných zberných nádob v 6 lokalitách mesta 
Informačný systém pre SmP, plánovanie trasy podľa miery naplnenia nádob 

 

 Optimalizácia odvozu KO – Inteligentné kontajnery 
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Akčný plán oblastí Smart City mesta Nitra 

Oblasť služieb 

Inštalácia viacúčelového vybavenia zastávok môže prilákať cestujúcich z 
automobilov do MHD a vytvoriť povedomie, že cestovanie verejnou dopravou 
nie je otázkou spoločenského postavenia, ale že je to v skutočnosti múdra 
voľba pri každodennej ceste do práce. Funkcie: Nabíjacie moduly pre smart 
zariadenia, modul detekcie a komunikácie, zobrazovací modul, informačný 
modul, dopravný modul – informácie o čase príchodu spojov (reálne, nie podľa 
cestovných poriadkov). 

 Inteligentné zastávky MHD 
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Akčný plán oblastí Smart City mesta Nitra 

Oblasť služieb 

Integrácia platobných kariet do existujúceho systému platieb za MHD. Platobná karta 
akejkoľvek banky slúži ako identifikačná karta, platbu vykonáva príslušná banka. Pomocou 
platobnej karty banky možno na terminále evidovať aj časové cestovné. 
 
Anonymita (DP vie o pohybe karty, ale nepozná identitu, banka pozná identitu, ale nevie o pohybe karty) 
Zaúčtovanie bankou 1× denne, pri viacerých cestách vyberie systém optimálnu tarifu 
Prevádzkovateľ nemusí mať svoj systém kariet 
Používateľ nemusí kartu dobíjať a sledovať jej stav (okrem stavu bankového účtu) 

 Využitie platobných kariet bánk 
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Akčný plán oblastí Smart City mesta Nitra 

Oblasť služieb 

Otvorenie časti informačného systému s cieľom umožniť nahrávanie informácií 
do aplikácie, informácií v kultúrnych, športových a spoločenských oblastiach, 
ktoré organizujú a usporadúvajú fyzické a právnické osoby. Ide napríklad o: 
 
Otváracie hodiny kina, divadla, športoviska  
Informácie o vstupnom, zľavách a akciách 
Informácie o programe letného kina 
Informácie reštauračných zariadení (miesto, jedálny lístok, otváracie hodiny…) 
Ďalšie služby (komercia) 

 Zapojenie súkromného sektora 
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Akčný plán oblastí Smart City mesta Nitra 

Oblasť služieb 

Na základe informácií občanov a obyvateľov v jednotlivých lokalitách mesta ide 
o zber údajov, dopyt po službách a zobrazenie na mape mesta. V mapách sa na 
daných miestach zobrazujú „chýbajúce služby“. Výsledkom je možná pomôcka 
pre podnikateľov. Aplikácia je integrovaná do mestskej aplikácie Smart. 
 

 Dopyt po službách 
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Akčný plán oblastí Smart City mesta Nitra 

Sociálna, kultúrna a športová oblasť  

Využitie mapy bezbariérových trás, doplnenie funkcie 
vyhľadávania trasy a doplnenie do aplikácie Smart City. 
Aplikácia (obdoba navigácie) dokáže vyhľadať 
požadovanú trasu z bodu A do bodu B, upozorniť na 
prekážky. 
Prostredníctvom aplikácie bude možné odosielať 
návrhy či upozornenia používateľov. 
 

 Bezbariérové trasy 
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Akčný plán oblastí Smart City mesta Nitra 

Sociálna, kultúrna a športová oblasť  

Možnosť rezervovať miesta na kultúrnych a 
spoločenských podujatiach prostredníctvom aplikácie 
Smart City a možnosť platby za nákup. 
 

 Platby a rezervácie 
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Súlad Strategického plánu Smart City s ďalšími dokumentmi mesta 

Akčné plány jednotlivých oblastí Smart City sa musia koordinovať a uvádzať do 
praxe vždy v súlade s ďalšími dokumentmi a koncepciami mesta Nitra. 
 
Medzi najdôležitejšie dokumenty patrí Strategický plán mesta Nitra, Územný 
plán mesta Nitra, Územno-energetická koncepcia mesta, komunitný plán spolu s 
množstvom koncepcií a stratégií mesta Nitra. 
 
Strategický plán Smart City mesta Nitra musí byť v súlade s rozpočtom mesta 
Nitra. 
 
Jednotlivé akčné plány Smart City sa budú predkladať formou požiadaviek na 
rozpočet, respektíve jeho úpravy a zmeny. 
 
Jednotlivé akčné plány sa budú koordinovať aj s prebiehajúcou investičnou 
výstavbou i správou a údržbou majetku mesta. 
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