
 

 

1 

 

 

   

 

 

 

9.NOVEMBRA 2022  
 

 

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

Fakulta verejnej správy,  

Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy,  

Organizátor: PhDr. Milan Douša, PhD.  
 

SMART CITY V PRAXI 

 
Typ podujatia: e-workshop  

Začiatok podujatia: 09.11.2022 

Čas podujatia: 9:00 - 11:20 hod.  

Cieľová skupina podujatia: Odborná verejnosť  

Miesto konania: Google meets (online) 

 

Stručný opis podujatia: Stratégia Smart City musí byť bez výnimky 

riadiacim nástrojom so všetkými jeho atribútmi. Moderné 

technológie musia byť implementované ako technické 

prostriedky na dosahovanie úplne konkrétnych sociálnych, a 

následne ekonomických cieľov mesta, obce či regiónu. K tomu je 

potrebné porozumieť úžitku pre ich budúcich užívateľov. Pri 

realizácii a financovaní projektov je zároveň žiaduca spolupráca 

medzi verejným a súkromným sektorom, vrátane využívania tzv. 

alternatívnych modelov financovania. 

 

To všetko, spolu s prezentáciami skúseností, príležitostí a 

zaujímavých konkrétnych riešení pre Smart mestá, obce a regióny 

v Slovenskej republike bude súčasťou e-workshopu.  

 

 

https://www.upjs.sk/
https://www.upjs.sk/


 

 

2 

 

Program:  
 

09:00 – 09:10 hod.  – Zahájení e-workshopu  

09:10 – 9:30 hod. – Smart City Praha 2030 

PhDr. Milan Douša, PhD. - Odborný garant a moderátor e-workshopu 

 

9:30 – 9:45 hod. - Smart Cities klub– ciele, aktivity, členstvo 

Mgr. Miloslav Jurík – predseda SCK 

 

9:45 – 10:00 hod. - Inovatívne riešenia pri implementácii Smart Cities 

v oblasti energetiky 

Ing. Artur Bobovnický, CSc. – riaditeľ sekcie inovácií. Slovenská inovačná a 

energetická agentúra 

 

10:00 – 10:15 hod. - Smart City mesta Michalovce - aktuálne projekty a plány 

RNDr. Jana Machová - vedúca odboru informatizácie a grantov 

 

10:15 – 10:25 hod. – Myšlienky inteligentného rozvoja mesta Prešov 

JUDr. Veronika Vozárová - vedúca SO pre IROP 

10:25 – 10:40 hod. - Šaľa na ceste SMART 

Ing. Eliška Vargová - Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy. Mesto 

Šaľa – MsÚ 

10:40 – 11:00 hod. - Diskusia 

11:00 – 11:20 hod. - Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023 

– 2025 (AP)  

Juraj Hošták - Riaditeľ odboru inovácií a smart agendy. Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) 
 

Tešíme sa na Vaši účasť 


