
Memorandum o spolupráci pri tvorbe 
otvoreného ekosystému inteligentnej 
samosprávy 
 

Sme presvedčení, že téma inteligentnej samosprávy predstavuje pre Slovensko výraznú príležitosť 

zvýšenia inovačného a exportného potenciálu krajiny.  Pevne veríme, že aktívna, otvorená a férová 

spolupráca všetkých zainteresovaných strán môže priniesť výrazne väčšie benefity ako pretrvávajúca 

roztrieštenosť.  

 

Našim cieľom je podpora otvoreného ekosystému inteligentnej samosprávy, v ktorom budú môcť všetky 

zainteresované strany aktívne participovať a spolupracovať na tvorbe a rozvoji riešení pre inteligentné 

mestá a regióny, ktoré vyhovujú potrebám ich obyvateľov, dodržujú technické štandardy 

interoperability a sú pripravené na replikáciu a export do zahraničia. 

 

Pre naplnenie vízie dlhodobo udržateľného a fungujúceho ekosystému budeme podporovať: 

 

1. Férovú spoluprácu a výmenu know-how založenú na vyvážených podmienkach vzájomnej 

spolupráce všetkých zainteresovaných strán.  

2. Objektívne podmienky pôsobenia účastníkov na trhu zabezpečením jednotnej legislatívy a 

rovnosti podmienok vrátane férového a dostupného financovania. 

3. Dátovo riadenú prioritizáciu, prípravu a hodnotenie projektov inteligentnej samosprávy na 

základe zjednoteného a transparentného hodnotenia výkonnosti jednotlivých komponentov 

inteligentnej samosprávy a identifikácia oblastí a potrebného rozsahu zlepšenia. 

4. Výber a nasadzovanie riešení na základe objektívne overených prínosov pomocou zjednotenej 

ponuky riešení inteligentnej samosprávy s podporou rozvoja a exportu riešení do zahraničia. 

5. Dlhodobo-udržateľný rozvoj, interoperabilitu a rozšíriteľnosť nasadzovaných riešení 

inteligentnej samosprávy udržiavaním súladu s prijatými technickými štandardmi a podporou 

personálneho zabezpečenia projektov inteligentnej samosprávy. 

6. Transparentné a férové podmienky využívania dát a služieb inteligentnej samosprávy 

zainteresovanými stranami za použitia otvorených štandardov interoperability. 

 

Kľúčové iniciatívy 

V súlade s našou víziou, a v rámci spolupráce štátnej správy, samosprávy, akademickej obce a expertov 

súkromného sektora, vznikol návrh Akčného plánu inteligentnej samosprávy, ktorý obsahuje 

nasledovné návrhy prioritných oblastí: 



 

1. Katalóg projektov, overených riešení a dodávateľov 

Cieľom je podporiť vznikajúce a existujúce riešenia inteligentnej samosprávy formou 

vytvorenia katalógu dostupných a objektívne overených slovenských riešení na trhu. Účelom 

katalógu overených riešení je pomôcť samospráve pri výbere a príprave projektov 

inteligentnej samosprávy, pričom chceme podporiť prezentáciu týchto riešení v simulovanom 

alebo reálnom prostredí. 

2. Technické štandardy a technickí experti 

Cieľom je definovať a udržiavať objektívne technické požiadavky, štandardy a odporúčania pre 

prípravu, obstaranie a realizáciu projektov inteligentnej samosprávy. Štandardy zabezpečia 

dlhodobo udržateľný rozvoj a rozšíriteľnosť nasadzovaných riešení, pri udržaní kompatibility s 

technickými požiadavkami uznávanými v zahraničí.  

Pre úspešné aplikovanie technickej štandardizácie v projektoch je nutné zabezpečiť skupinu 

technických expertov inteligentnej samosprávy, ktorí budú pomáhať pri tvorbe zadaní a 

hodnotení projektov a riešení inteligentnej samosprávy. 

3. Inteligentné riadenie, vzdelávanie a financovanie 

Cieľom je vytvorenie podmienok pre prípravu a realizáciu projektov inteligentnej samosprávy 

na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy, prípravou metodiky prioritizácie projektov na 

základe dát, zabezpečením dostatočnej personálnej podpory, vytvorením systému 

vzdelávania, sprístupnením rámca rôznych foriem financovania projektov, a podpore vzniku 

efektívnych postupov obstarávania. 

4. Domáca a medzinárodná spolupráca a podpora exportu 

Cieľom je vytvoriť na úrovni miest a mestských regiónov ekosystém otvorený inováciám 

založený na spolupráci v rámci miest ako aj širších mestských regiónov, neustálom vzdelávaní 

pracovníkov miest a výmene skúseností medzi mestami ako aj neustálym sledovaním nových 

trendov a inšpirovaním sa najlepšími príkladmi zo zahraničia.  

 

My, signatári tohto memoranda, podporujeme obsah, predloženie a prijatie návrhu Akčného plánu 

inteligentnej samosprávy (doplneného o spracované pripomienky všetkých dotknutých rezortov) ako 

materiálu vlády Slovenskej republiky. 

 


