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Dôvodová správa: 
 
 
Mesto Nitra a občianske združenie Futuristiq v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR: 
Občianska informovanosť a participácia – kód výzvy OP EVS DOP-P01-SC1.1-2017-5 
prejavili spoločný záujem spolupracovať na projekte, ktorého cieľom je modernizovať 
procesy a nástroje a posilniť kapacity pri územnom plánovaní a zároveň dosiahnuť efektívne 
zapojenie obyvateľstva, súkromného a neziskového sektora do územného plánovania 
a využívanie kvalitných a spoľahlivých dát o reálnom stave mesta v objektívnych procesoch 
rozhodovania.  
 
Za týmto účelom bol vyhotovený návrh memoranda, s cieľom upraviť vzájomné práva 
a povinnosti a ostatné podmienky súvisiace s realizovaním projektu.  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom rokovaní dňa 14.12.2017 uznesením č. 
379/2017/MZ prerokovalo Návrh Memoranda o spolupráci pri realizovaní Projektu medzi  
občianskym združením Futuristiq, o. z. a Mestom Nitra a vrátilo materiál predkladateľovi na 
dopracovanie. 
 
Na základe uvedeného bol materiál dopracovaný o popis projektu a zámer projektového 
partnerstva s mestom Nitra. 
 
 
 
 
 



 
Príloha č.  11 Výzvy  

MEMORANDUM 

o spolupráci pri realizovaní Projektu 
uzavreté podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v  znení neskorších predpisov 

(ďalej len „memorandum“) 

 

medzi nasledovnými stranami:  
 
 
Futuristiq, o.z. 
 
sídlo:    Kopčianska 3756/8, 85101 Bratislava, Slovenská republika  
štatutárny orgán:  Dagmar Ceľuchová Bošanská 
IČO:   42184061 
 
(ďalej ako „Prijímateľ/Partner“) 

 
a 
 
mestom Nitra 
  
sídlo:    Štefánikova trieda 60, 950 06  Nitra     
štatutárny orgán:  Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. 
IČO:   00308307 
 
(ďalej ako „Spolupracujúci subjekt“) 
 
(Prijímateľ a Spolupracujúci subjekt spoločne ďalej ako „strany memoranda“) 
 

Preambula 
 

Vzhľadom na to, že Prijímateľ/Partner a Spolupracujúci subjekt sú zapájaní do práce 
na komplexnom riešení otázok koncepčnej/širšej spoločenskej povahy a pri plnení svojich úloh 
úzko spolupracujú a vzhľadom na to, že v dôsledku realizácie projektu definovaného v článku 
1 ods. 1 tohto memoranda by malo dôjsť k zlepšeniu podmienok pre plnenie úloh 
Spolupracujúceho subjektu v oblasti jeho pôsobnosti, resp. ostatných cieľových skupín 
prioritnej osi č. 1 „Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa Operačného 
programu Efektívna verejná správa, strany memoranda sa dohodli na uzavretí tohto memoranda 
za účelom vytvorenia právneho základu vzájomnej spolupráce a účasti Spolupracujúceho 
subjektu na realizácii aktivít projektu definovaného v článku 1 ods. 1 tohto memoranda 
gestorovaného Prijímateľom/Partnerom.  
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Článok 1 
Základné ustanovenia 

1. Prijímateľ/Partner bude realizovať  v nadväznosti na zmluvu o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku (ďalej ako „zmluva o poskytnutí NFP“), v súlade s podmienkami 
vyzvania, kód ........................ (ďalej ako „vyzvanie“), nasledovný projekt:   

operačný program:    Efektívna verejná správa 

spolufinancovaný fondom:  Európsky sociálny fond  

prioritná os:  1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS   

špecifický cieľ:  1.1: Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS   

poskytovateľ NFP:   Ministerstvo vnútra SR  

účel projektu: modernizovať procesy a nástroje a posilniť kapacity pri 
územnom plánovaní, pri ktorých často chýba 
systematický zámer a práca s relevantnými dátami 
o existujúcich problémoch mesta 

 

na dosiahnutie cieľa projektu:  dosiahnuť efektívne zapojenie obyvateľstva, súkromného 
a neziskového sektora do územného plánovania a  
využívanie kvalitných a spoľahlivých dát o reálnom stave 
mesta v objektívnych procesoch rozhodovania 

 

(ďalej ako „Projekt“) 

2. Spolupracujúci subjekt vykonáva svoju pôsobnosť v oblasti . územnej samosprávy a správy 
na základe osobitného právneho predpisu, ktorým je štatút mesta Nitra, v dôsledku čoho 
údaje, informácie a ďalšie vstupy vyplývajúce a súvisiace s ním vykonávanou pôsobnosťou 
sú potrebné pre Prijímateľa pre riadnu realizáciu Projektu a dosiahnutie účelu a cieľa 
Projektu. Súčasne činnosť Spolupracujúceho subjektu úzko súvisí a bude ovplyvnená 
dosiahnutím účelu a cieľa Projektu v nadväznosti na článok 2 ods. 2 tohto memoranda.  

3. Účelom uzavretia tohto memoranda je vytvorenie právneho rámca pre partnerstvo medzi 
stranami memoranda a z toho vyplývajúcu spoluprácu strán memoranda, ktoré umožnia 
zefektívniť procesy a postup Prijímateľa pri realizácii aktivít Projektu a dosiahnutí jeho 
účelu a cieľa.  

 
Článok 2 

Predmet memoranda 

1. Strany memoranda sa dohodli na uzatvorení tohto memoranda s cieľom upraviť ich 
vzájomné práva a povinnosti a ostatné podmienky súvisiace s realizáciou Projektu v súlade 
s podmienkami písomného vyzvania za účasti Spolupracujúceho subjektu. 

2. Spolupracujúci subjekt uzavretím tohto memoranda súhlasí s tým, že bude aktívne 
spolupracovať s Prijímateľom za účelom riadnej realizácie Projektu v nasledujúcich 
oblastiach: 
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a) Efektívnejšie zapojenie obyvateľstva, súkromného a neziskového sektora do 

územného plánovania a riešenia problémov na samosprávnej úrovni 

b) Využívanie kvalitných a spoľahlivých dát o reálnom stave v objektívnych procesoch 

rozhodovania 

c) Strategické a operatívne plánovanie transformácie mesta na dátové mesto s využitím 

udržateľných zdrojov financovania a rozvoja kapacít mesta. 

 

Článok 3 
Práva a povinnosti strán memoranda 

1. Prijímateľ plní najmä všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo zmluvy  o poskytnutí 
NFP  za účelom riadnej realizácie aktivít Projektu a dosiahnutia cieľa Projektu. V rámci 
tohto vykonáva vo vzťahu k tomuto memorandu najmä:  

a) zmapuje súčasný stav problematiky územného plánovania, participácie a využívania 

objektívnych dát a dôkazov v procese rozhodovania 

b) navrhne opatrenia pre udržateľný rozvoj mesta na dátové mesto s participatívnym 

územným plánovaním, 

c) uskutoční pilotné projekty revitalizácie verejných priestorov a riešenia problémov 

na základe dát, 

d) vybuduje online platformu pre participatívne územné plánovanie, 

e) riadi proces realizácie Projektu, 

f) poskytuje Spolupracujúcemu subjektu pokyny a informácie potrebné pre výkon 

spolupráce 

g) zabezpečí zamestnancov Prijímateľa, ktorí budú spolupracovať so Spolupracujúcim 

subjektom pri realizácii konkrétnej úlohy,   

h) ďalšie aktivity/činnosti potrebné pre riadnu realizáciu Projektu. 

Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa počas realizácie aktivít Projektu ukáže, že je 
potrebné alebo vhodné, aby zamestnanec Prijímateľa/Partnera vykonával činnosti 
priamo u Spolupracujúceho subjektu, na podnet tej zmluvnej strany, ktorá deklaruje 
potrebnosť alebo vhodnosť, zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby tento 
stav bol dosiahnutý pri dodržaní všetkých aplikovateľných právnych predpisov, najmä 
zákona č. 311/2001 Z. z. „Zákonník práce“ v znení neskorších predpisov. 

2. Podrobnejšie určenie rozsahu spolupráce  podľa tohto článku, predovšetkým jej 
konkrétnu formu, rozsah a určenie konkrétnych údajov, informácií a iných dát ktoré 
bude Prijímateľ potrebovať (ďalej ako „požadované informácie“), bude vyplývať 
z konkrétnej písomnej požiadavky Prijímateľa/Partnera adresovanej Spolupracujúcemu 
subjektu. Spolupracujúci subjekt sa zaväzuje požadované informácie poskytnúť a úlohy 
vykonať v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 pracovných dní.  
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3. V prípade, ak činnosť Spolupracujúceho subjektu podľa tohto memoranda bude 
predstavovať aj inú činnosť ako poskytovanie požadovaných informácií, strany 
memoranda sa osobitne v písomnej forme dohodnú na spôsobe, rozsahu a lehote 
realizácie takejto činnosti zo strany Spolupracujúceho subjektu.  

4. Strany memoranda sa zaväzujú poskytovať si vzájomne súčinnosť za účelom plnenia 
svojich záväzkov, ktoré im z memoranda vyplývajú.  

 
Článok 4 

Osobitné ustanovenia 

1. Strany memoranda vyhlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že na základe tohto 
memoranda, ani v súvislosti s ním, im nevznikajú žiadne vzájomné finančné záväzky.  

2. Strany memoranda sa dohodli, že písomná forma, ktorá je preferovanou formou ich 
vzájomnej komunikácie podľa tohto memoranda, je splnená zaslaním elektronickej 
správy (e-mailu) druhej strane memoranda na e-mailovú adresu uvedenú 
v nasledujúcom odseku tohto článku.  

3. Za účelom zjednodušenia komunikácie a realizácie článku 3 ods. 5 tohto memoranda, 
si strany memoranda určili kontaktné osoby na operatívnu komunikáciu, ktorými sú:  

 za Prijímateľa:  meno a priezvisko: Dagmar Ceľuchová Bošanská 

    pracovné zaradenie: Štatutárny orgán 

    telefón a e-mail: 0915 305 763 dagmar.bosanska@futuristiq.com 

 za Spolupracujúci subjekt: meno a priezvisko: XXX 

         pracovné zaradenie: XXX 

         telefón a e-mail: XXX, XXX 

 

Doručením požiadavky na e-mailovú adresu priradenú podľa tohto odseku 
k pracovnému zaradeniu kontaktnej osobe sa táto požiadavka považuje za doručenú 
strane memoranda. V prípade ak dôjde pri nezmenenom pracovnom zaradení len 
k zmene konkrétnej fyzickej osoby (vrátane e-mailu a telefónu) v tomto pracovnom 
zaradení, takáto zmena nepredstavuje zmenu tohto memoranda a nie je preto potrebné 
vyhotoviť dodatok tohto memoranda. 

4. Strany memoranda sa zaväzujú vzájomne si písomne oznamovať akékoľvek zmeny 
v kontaktných údajoch ako aj v kontaktných osobách do 10 pracovných dní odo dňa, 
kedy táto zmena nastala.  

5. Strany memoranda sú si vedomé, že Poskytovateľ NFP uvedený v článku 1 ods. 1 tohto 
memoranda má právo byť informovaný o akejkoľvek skutočnosti týkajúcej sa 
spolupráce strán memoranda vo vzťahu k Projektu. Strany memoranda sa preto zaväzujú 
poskytnúť Poskytovateľovi NFP ďalšie nevyhnutné informácie, o ktoré ich tento 
požiada, a to v primeranej lehote a spôsobom, ktorý bude vyplývať z požiadavky 
Poskytovateľa NFP. Súčasne sa strany memoranda zaväzujú udržať obsah svojich 
vzájomných záväzkov vo vzťahu k Projektu  súladný s podmienkami poskytnutia NFP 
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vyplývajúcimi z písomného vyzvania a tiež súladný so základnými záväzkami 
vyplývajúcimi z tohto memoranda. Tento záväzok sa vzťahuje na každú zmenu tohto 
memoranda alebo na iný právny úkon strán memoranda, ak Poskytovateľ NFP písomne 
neodsúhlasí iný postup. V časti záväzkov vyplývajúcich z tohto odseku sa považuje 
dohoda strán memoranda za dohodu v prospech tretej osoby podľa § 50 Občianskeho 
zákonníka, ktorou je Poskytovateľ NFP uvedený v článku 1 ods. 1 tohto memoranda. 

 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

1. Toto memorandum je uzavreté a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu 
oboma stranami memoranda.  

2. Toto memorandum sa uzatvára na dobu určitú do ukončenia trvania zmluvy o poskytnutí 
NFP, predmetom ktorej je realizácia Projektu. 

3. Strany memoranda uzatvárajú toto memorandum dobrovoľne, na základe svojej 
slobodnej vôle, s vedomím si záväzkov, ktoré tým na seba preberajú a vyhlasujú, že sú 
pripravení ich riadne a včas plniť.  

4. Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať na základe vzostupne číslovaných 
dodatkov v písomnej forme, na základe súhlasu oboch strán memoranda. Realizácia 
článku 3 ods. 4 tohto memoranda nepredstavuje zmenu tohto memoranda, preto sa 
vykoná len vzájomným odsúhlasením medzi kontaktnými osobami, bez potreby 
vypracovania dodatku podľa tohto článku.  

5.  Toto memorandum je vyhotovené v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, 
pričom strany memoranda dostanú každá po jednom (1) vyhotovení. 
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1Podpisy strán memoranda:  

Za Prijímateľa/Partnera2:     Za Spolupracujúci subjekt3:  

 

V Bratislave , dňa 16.08.2017    V Nitre , dňa  

 
...................................................   ................................................... 

Dagmar Ceľuchová Bošanská 

Štatutárny orgán 

                                                
1 V prípade podpisu splnomocneným zástupcom priložiť rovnopis alebo overené 
plnomocenstvo 
2 Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/splnomocneného zástupcu  
3 Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/splnomocneného zástupcu  
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1 Dátami	riadené	mestá	
Dáta	 predstavujú	 jeden	 z	 kritických	 prvkov,	 ktoré	 budú	 určovať	 úspech	 transformácie	 miest	 na	
inteligentné	mestá.	 Aby	mohlo	 byť	mesto	 považované	 za	 úspešné,	malo	 by	 byť	 schopné	 získavať	
dáta	 z	 viacerých	 zdrojov,	 ale	 najmä	 od	 občanov,	 ktorí	 predstavujú	 neoddeliteľnú	 súčasť	
inteligentných	miest,	od	ktorých	majú	získavať	mnoho	prínosov	a	možností	pre	lepší	život.	Získané	
dáta	 sú	následne	využívané	na	 realizáciu	 informovaných	 rozhodnutí,	 ktoré	pomôžu	 zvýšiť	 kvalitu	
života	 občanov	 a	 ďalších	 subjektov.	 Prístup	 k	spracovaným	 údajom	 pomôže	 zaviesť	 úplne	 nové	
rozhodovacie	procesy,	ktoré	môžu	byť:	

■ Automatizované,	

■ Decentralizované,	

■ Participatívne,	

■ Na	základe	objektívnych	faktov,	

■ Proaktívne.	

Budovanie	 inteligentných	 miest	 je	 obecne	 vnímané	 ako	 rozvoj	 6	 komponentov	 mesta,	 alebo	
funkčných	 oblastí,	 v	 ktorých	 vznikajú,	 sú	 testované	 a	 implementované	 rôzne	 inteligentné	
technologické	riešenia.	Nižšie	uvádzame	jednotlivé	oblasti		spolu	s	príkladmi	takýchto	riešení:	

■ Inteligentná	doprava	(mobilita),	

■ Inteligentné	prostredie,	

■ Inteligentný	život,	

■ Inteligentná	ekonomika,	

■ Inteligentní	ľudia,	

■ Inteligentné	riadenie.	

1.1 Inteligentné	riadenie	

Kľúčový	komponent	inteligentného	mesta	pozostáva	z	riešení	umožňujúcich	komplexné	-	 integrované	
riadenie	 vyššie	 spomínaných	 5	 oblastí.	 Ako	 súčasť	 tejto	 oblasti	 vnímame	 aj	 riešenia	 zamerané	 na	
plánovací	proces	–	tvorbu	mestských	plánov	a	efektívne	riadenie	samotného	mestského	aparátu.	

Ako	prvý	príklad	v	 tejto	oblasti	uvádzame	systém	City	Platform	Solution	spoločnosti	Oracle,	ktorý	
predstavuje	 integrovaný	 systém	 riadenia	 rôznorodých	 oblastí	 (od	 zdravotníctva	 cez	 bezpečnosť,	
vzdelávanie	až	po	dopravu).		

Z	 pohľadu	 verejnosti	 môže	 byť	 však	 zaujímavejším	 príkladom	 aplikácia	 CityScore,	 ktorú	 využíva	
primátor	 a	 manažment	 mesta	 Boston.	 CityScore	 ponúka	 prehľad	 celkového	 „zdravia“	 mesta	 v	
reálnom	 čase	 agregovaním	 kľúčových	 ukazovateľov	 výkonnosti	 v	 rôznych	 oblastiach	 do	 jedného	
skóre.	Kombinuje	 spolu	24	 rôznych	ukazovateľov,	 od	kriminality	 až	po	dostupnosť	Wi-fi	 v	meste,	
energetickú	spotrebu	a	granty	pre	umenie.	Hodnota	skóre	nad	1	znamená,	že	mesto	si	počína	lepšie,	
ako	to	bolo	plánované	a	naopak	hodnota	pod	1	znamená,	že	primátor	 je	pripravený	začať	situáciu	
riešiť.	Obyvatelia	Bostonu	môžu	rovnako	dosahované	skóre	monitorovať	online.	
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Schéma	3:	CityScore	

	
Zdroj:	https://www.boston.gov/cityscore	

Posledným	 príkladom,	 ktorý	 uvádzame,	 je	 fínske	 mesto	 Espoo	 a	 jeho	 Espoo	 Innovation	 Garden,	
najväčší	 inovačný	 hub	 v	 Severnej	 Európe.	 Tento	 hub	 ponúka	 testovacie	 pole	 pre	 množstvo	
inovatívnych	 riešení	 a	 technológií	 naprieč	 rôznymi	 oblasťami.	 Prístup	 mesta	 je	 založený	 na	
spolupráci	 a	 spoluvytváraní	 riešení	 medzi	 univerzitami,	 súkromným	 sektorom	 a	 obyvateľmi.	
Príkladom	 takejto	 spolupráce	 je	 aj	 kolaboratívna	 platforma,	 ktorá	 umožnila	 obyvateľom	mesta	 a	
iným	zainteresovaným	stranám	participovať	a	spolutvoriť	územný	plán	mesta.	
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2 Výstupy	projektu	
Myšlienka	 v	pozadí	 projektu	 predstavuje	 uskutočnenie	 potrebných	 (chýbajúcich)	 krokov	 pre	
naštartovanie	udržateľného	rozvoja	miestnej	samosprávy	prostredníctvom	konkrétnych	opatrení	a	
riešení,	ktoré	prinesú	aj	prvé	„hmatateľné“	výsledky.	Realizácia	projektu	by	mala	prispieť	k	posunu	
mesta	do	vyššieho	 -	2.	 štádia	v	rámci	modelu	zrelosti	 inteligentných	miest	a	zároveň	ukázať	cestu	
pre	ďalšie	napredovanie.	

Ambíciou	 projektu	 nie	 je	 vyriešiť	 všetky	 súčasné	 problémy	 života	 mesta	 a	jej	 samosprávy.	 Jeho	
aktivity	 by	 však	 mali	 napomôcť	 postupnej	 zmene	 najmä	 v	oblastiach	 ako	prístup	 samosprávy	
k	obyvateľom,	 strategické	 rozhodovanie	 a	riadenie	 samosprávy.	 Ui čelom	 projektu	 je	
modernizovať	 procesy	 a	 nástroje	 a	 posilniť	 kapacity	 pri	 územnom	 plánovanı,́	 pri	 ktorých	 často	
chýba	systematický	zámer	a	práca	s	relevantnými	dátami	o	existujúcich	problémoch	mesta.	

Čiastkové	ciele	projektu	predstavujú:	

■ Efektívne	 zapojenie	 obyvateľstva,	 súkromného	 a	 neziskového	 sektora	 do	 územného	
plánovania,	

■ Využívanie	kvalitných	a	 spoľahlivých	dát	o	 reálnom	stave	mesta	v	objektívnych	procesoch	
rozhodovania	

■ Podpora	efektívnej	komunikácie	a	získavania	spätnej	väzby	od	občanov	

	
Obsahom	projektu	je	realizácia	nižšie	uvedených	4	hlavných	aktivít.	Jednotlivé	aktivity	sú	navrhnuté	
tak,	 aby	 v	každom	 kroku	 priniesli	 zistenia	 (informácie)	 pre	 manažment	 samosprávy,	 ktoré	
napomôžu	 či	 už	 lepšiemu	 porozumeniu	 fungovania	 samosprávy	 a/alebo	 prispejú	 k	lepším,	
informovaným	rozhodnutiam	v	budúcnosti.	

1. Due	dilligence	

V	prvom	 kroku	 bude	 realizovaný	 audit	 iniciatív	 a	 riešení,	 ktoré	 boli	 v	rámci	 samosprávy	
implementované	do	dnešného	dňa.	Účelom	auditu	je	identifikovať,	ktoré	z	nich	sa	osvedčili,	ale	
taktiež	 neosvedčili.	 Súčasťou	 tejto	 aktivity	 bude	 aj	 analýza	 prebiehajúcich	 procesov	
a	poskytovaných	služieb	mestským	úradom	a	organizáciami	v	pôsobnosti	mesta.	

2. Dostupné	dáta	v	meste	

Ďalší	krok	bude	spočívať	v	identifikácii	dostupných	dátových	zdrojov	samosprávy.	Tieto	zdroje	
budú	 kategorizované	 na	 tie,	 ktoré	 sa	 dajú	 využívať	 dnes,	 ktoré	 sa	 dajú	 ľahko	 využívať	 už	
"zajtra",	a	dátové	zdroje,	ktoré	si	vyžadujú	dlhodobejšie	úsilie	k	začatiu	ich	využívania.	Súčasťou	
aktivity	bude	aj	návrh	pravidiel	dátového	manažmentu	a	riadenia.	

3. Stratégia	a	roadmapa	pre	dátové	mesto		

Na	 základe	 zistení	 v	rámci	 prvých	 dvoch	 aktivít	 projektu	 bude	 v	treťom	 kroku	 vypracovaný	
návrh	stratégie	inteligentného	mesta	na	mieru	konkrétnej	samosprávy.	Návrh	bude	pripravený	
v	rámci	 kolaborácie	 rôznych	 zainteresovaných	 strán	 v	meste	 (mesto,	 externí	 konzultanti,	
neziskový	sektor,	verejnosť,	súkromný	sektor).	

Vychádzajúc	 zo	 stratégie	 bude	 vytvorená	 roadmapa,	 ktorá	 ju	 pretaví	 do	 podoby	 konkrétnych	
krokov	 v	rámci	 zadefinovaného	 časového	 obdobia.	 Súčasťou	 roadmapy	 bude	 tiež	 plánovanie	



	
 

	LEPŠIE	MESTO	PRE	ŽIVOT	

	

5	

potrebných	finančných	zdrojov	a	popis	reálnych	možností,	ako	ich	získať	cez	dostupné	finančné	
nástroje	a	udržateľné	biznis	modely	so	zapojením	podnikateľského	sektora.	

4. „Quick	wins“	

Na	 základe	 identifikovaných	 zdrojov	 dát	 v	druhom	 kroku	 bude	 vytvorené	 aspoň	 jedno	
inovatívne	 riešenie,	 ktoré	 bude	 postavené	 na	 využívaní	 vybraných	 dátových	 súborov	 a	bude	
počas	 realizácie	 projektu	 otestované	 v	praxi.	 Cieľom	 je	 získať	 prvé	 výsledky	 na	 základe	
poskytnutia	 spätnej	 väzby	 od	 cieľovej	 skupiny.	 Vďaka	 dátam	 možno	 identifikovať	 rôzne	
problémy	mesta,	ako	málo	navštevovanú	a	nebezpečnú	zónu	alebo	problém	s	odpadom	a	vysoké	
náklady	 jeho	 odvozu.	 Existuje	 veľa	 príkladov,	 ako	 s	 minimom	 nákladov	 možno	 urobiť	 veľmi	
atraktívnu	revitalizáciu	verejného	priestranstva:	

- Odborný	 garant	 projektu	 sa	 podieľal	 napríklad	 na	 revitalizácii	 zóny	 Vauxhall	 v	 Londýne,	
kde	vzniklo	miesto	pre	stretávanie	sa	obyvateľov,	kam	prinášajú	zvyšky	jedla	a	biologické	
odpadky	miestni	obyvatelia	a	kaviareň	za	účelom	kompostovania.	Neďalekí	záhradkári	zas	
odtiaľ	 kupujú	 kompost.	 Celý	 model	 je	 udržateľný	 a	 zastrešený	 neziskovou	 organizáciou,	
ktorá	 tiež	 rozširuje	 túto	 prax	 na	 iné	 lokality	 a	 vo	 výsledku	 šetrí	mestu	 peniaze	 za	 odvoz	
odpadkov.	

- alebo	 v	 projekte	 URBACT	 http://urbact.eu/holistic-method-urban-regeneration	 ),	 ktorý	
hľadal	„skryté“	opatrenia,	ktoré	mestá	každodenne	používajú	na	riešenie	problémov,	akými	
sú	 napríklad	 demografické	 zmeny	 či	 klimatické	 a	 environmentálne	 otázky.	 Do	 výzvy	 sa	
zapojilo	 219	miest	 z	 takmer	 všetkých	 členských	 a	 partnerských	 štátov.	 Slovenské	mestá	
neposlali	žiadny	príklad	dobrej	praxe,	hoci	by	sa	takýchto	príkladov	u	nás	určite	niekoľko	
našlo.	Preto	cieľom	je	aj	zviditeľniť	spolupracujúce	mesto	a	jeho	aktivity	a	riešenia	vo	svete.	

Projekt	 je	 vhodné	 vnímať	 optikou	 pilotného,	 štartovacieho	 projektu,	 ktorý	 v	prípade	 priaznivých	
ohlasov	má	potenciál	pre	svoj	ďalší	 rozvoj	do	podoby	nových	projektov	zameraných	napríklad	na	
riešenie	špecifických	problémov	samosprávy	spojených	s	využívaním	dát.	

Aj	 napriek	 tomu,	 že	 dáta	 budú	 zohrávať	 významnú	 úlohu	 pri	 formovaní	 miest	 budúcnosti,	
najdôležitejším	aktívom	naďalej	ostanú	ľudia	podieľajúci	sa	na	realizácii	mestských	služieb,	riadení	
mestského	 aparátu	 a	strategickom	 rozhodovaní	 o	budúcnosti	 mesta.	 Hlavným	 predpokladom	
úspechu	 projektu	 je	 preto	 spolupráca	 skupiny	 ľudí,	 ktorí	 sa	 snažia	 o	rozvoj	 a	vyššiu	 otvorenosť	
miestnej	samosprávy.	
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1 Zámer	projektu	a	partnerstva	
Projekt	dátového	mesta	podáva	občianske	združenie	Futuristiq	v	rámci	výzvy	Ministerstva	vnútra:	
OBCD IANSKA	 INFORMOVANOSTD 	A	PARTICIPAM CIA	 –	Menej	 rozvinutý	 región	SR,	 kód	výzvy:	OP	EVS	
DOP-PO1-SC1.1-2017-5.	

Podpísanie	priloženého	Memoranda	o	spolupráci	s	mestom	Nitra	zvyšuje	šance	projektu	na	úspech,	
pretože	 tak	 má	 garantovaného	 prijímateľa	 výstupov	 projektu	 v	samospráve.	 Mesto	 Nitra	 sa	
nezaväzuje	 k	poskytnutiu	 žiadnych	 finančných	 alebo	 ľudských	 zdrojov,	 ale	 len	 k	poskytnutiu	
informácií.	Dostane	však	zadarmo	konzultačné	a	implementačné	služby	v	dole	uvedenom	rozsahu.		

Účelom	projektu	je	modernizovať	procesy	a	nástroje	a	posilniť	kapacity	pri	územnom	plánovaní,	pri	
ktorých	 často	chýba	systematický	zámer	a	práca	s	relevantnými	dátami	o	existujúcich	problémoch	
mesta.	

Čiastkové	ciele	projektu	predstavujú:	

■ Efektívne	 zapojenie	 obyvateľstva,	 súkromného	 a	 neziskového	 sektora	 do	 územného	
plánovania,	

■ Využívanie	kvalitných	a	 spoľahlivých	dát	o	 reálnom	stave	mesta	v	objektívnych	procesoch	
rozhodovania	

■ Zlepšené	 strategické	 a	 operatívne	 plánovanie	 transformácie	 mesta	 na	 dátové	 mesto	 s	
využitím	udržateľných	zdrojov	financovania	a	rozvoja	kapacít	mesta	

■ Podpora	efektívnej	komunikácie	a	získavania	spätnej	väzby	od	občanov	

	
Občianske	združenie	v	rámci	spolupráce	s	mestom	poskytne	najmä	nasledujúce:		

■ zmapuje	 súčasný	 stav	 problematiky	 územného	 plánovania,	 participácie	 a	 využívania	
objektívnych	dát	a	dôkazov	v	procese	rozhodovania	

■ navrhne	 opatrenia	 pre	 udržateľný	 rozvoj	mesta	 na	 dátové	mesto	 s	 participatívnym	územným	
plánovaním,	

■ uskutoční	 pilotné	projekty	 revitalizácie	 verejných	priestorov	 a	 riešenia	 problémov	na	 základe	
dát,	

■ vybuduje	online	platformu	pre	participatívne	územné	plánovanie.	

	

	


