Bratislava v rebríčku Smart City Index
RÁDIO , Zdroj: Slovenský rozhlas , Strana: 05 , Servis: Rádiožurnál 12:00 , Dátum: 27.09.2020 12:00:00 , Autor:

moderátorka:
Bratislava sa tento rok stala sedemdesiatym šiestym najinteligentnejším mestom sveta. V prestížnom
rebríčku hodnotenia Smart City Index si pritom oproti predošlým ročníkom dokonca polepšila o osem
priečok. Najinteligentnejšou metropolou sa stal Singapur, na druhom mieste sú Helsinki a na treťom
Zürich.
Petra Podhorcová, redaktorka:
Stodeväť svetových miest hodnotili obyvatelia v oblastiach zdravia a bezpečnosti, mobility, aktivity,
pracovných a vzdelávacích príležitostí a správy miest. Z globálneho hľadiska skončila Bratislava až v
poslednej tretine rebríčka, podobne ako Kyjev, Atény a Rím. Martin Reguli z Nadácie F. A. Hayeka,
ktorá zverejňuje rebríček.
Martin Reguli, Nadácia F. A. Hayeka:
Silné stránky Bratislavy sú v tom, že má veľa pracovných príležitostí, je tu veľa kvalitných škôl, hlavne
vysokých, a je tu naozaj záujem o pracovné miesta. Popritom teda Bratislava je považovaná za relatívne
bezpečné mesto a relatívne dobrú kvalitu tu majú aj zdravotné služby.
Petra Podhorcová:
Bratislavčania najčastejšie kritizovali nedostatok dostupných nájomných bytov, kvalitu zdravotných
služieb, dopravné kolóny a nízku kvalitu verejnej dopravy, či nedostatok zelených priestranstiev.
Hovorkyňa Katarína Rajčanová tvrdí, že mesto pripravuje v týchto oblastiach viaceré projekty.
Katarína Rajčanová, hovorkyňa Bratislavy:
Webový portál s návodmi rozvoja svojho okolia, zapojenia susedov do komunitných záhrad alebo tvorby
predzáhradok. Pripravujeme aj viaceré projekty na monitorovanie ostrovov tepla či voľných parkovacích
miest, o ktorých budeme obyvateľov bližšie informovať čoskoro.
Petra Podhorcová:
Miroslav Kollár z únie miest a obcí tvrdí, že na Slovensku je inteligentných miest, ktoré prepájajú
technológie s riadením mesta, viacero. Dôležité je podľa neho to, aby mestá netestovali rovnaké
technológie a aby si navzájom vymieňali skúsenosti.
Miroslav Kollár, Únia miest Slovenska:
V Hlohovci to takýmto spôsobom robíme, od toho inteligentného osvetlenia až po inteligentné meranie a
úpravy energetickej bilancie verejných budov. Tam vďaka tým inteligentným riešeniam akoby šetríme
peniaze.
Petra Podhorcová:
V rebríčku si pohoršili Viedeň, ktorá skončila dvadsiata piata, aj Praha, ktorá skončila štyridsiata štvrtá.

