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CircUse: Projekt 

Šesť partnerských krajín projektu “Manažment 

opätovného využívania územia” čelí problému veľkého 

zaľudnenia miest, súčasnej ekonomickej krízy a 

dôsledkom demografických zmien spôsobujúcich 

nepriaznivé modely využívania pôdy.  

Koncept CircUse predstavuje integračnú politiku 

a vládny prístup správy územia so zmenou filozofie 

využitia brownfieldov (nevyužívané územie/objekt), 

ktoré môžu byť vyjadrené heslom "zabrániť - 

recyklovať - kompenzovať", aktuálnym na riešenie 

týchto otázok. 

Región: Trnavský mikroregión 

Poloha: Mikroregión Trnava sa nachádza 40 km 

severo-východne od Bratislavy, hlavného mesta 

Slovenska.  

Počet obyvateľov: 87.472.  

Popis: Mikroregión tvorí  mesto Trnava a 12 

dotykových  okolitých obcí (Biely Kostol, Bohdanovce 

nad Trnavou, Cífer, Hrnčiarovce nad Parnou, 

Jaslovské Bohunice, Majcichov, Ružindol, Suchá nad 

Parnou, Šelpice, Voderady, Zavar and Zvončín).  

Pilotné projekty: Štrky a Medziháj  

Hlavným cieľom projektu CircUse v Trnave je spojiť 

tieto rôzne subjekty, aby vzájomne spolupracovali na 

vytvorení koncepcie CircUse pre danú oblasť. Projekt 

implementuje túto víziu do dvoch konkrétnych 

revitalizačných oblastí:  

 Štrky: prírodný brownfield (les), 

 Medziháj: brownfield s obmedzeným využitím 

vzhľadom na zaťaženie inžinierskymi sieťami (pole). 

 

 
Akčný plán 

 inventarizácia informačných  

údajov,  

 regionálny workshop s hlavnými 

aktérmi, 

 identifikácia potenciálu  

nedostatočne využívaných území a spoločná 

stratégia rozvoja, 

 diseminácia a podpora developerov. 

Akčný plan bude plniť nasledovné parciálne stratégie 

pre zníženie zaberania územia: posilnenie vnútorného 

vývoja, ochrana nezastavaného a rekreačného 

priestoru, konverzia, zrušenie a opätovné využívanie.  

Zosieťovanie umožní dosiahnuť synergiu a zvýšiť 

atraktivitu regiónu pre investorov prinášajúcich nové 

pracovné príležitosti. 

Prvé výsledky 

 Sociologicko-priestorová analýza rozvoja 

mikroregiónu Trnava,  

 Etapa 1: Socio-demografická analýza vybraných  

obcí, 

 Etapa 2: Priestorová analýza vybraných  obcí, 

 Štrukturálny plán rozvoja nevyužívaných 

brownfieldov 

Pripravované opatrenia 

 Spracovanie štúdie pre územný plán  

Kontakt 

Partner projektu: Mesto Trnava,Odbor územného rozvoja a koncepcií,  

Hlavná 1, 917 71 Trnava, SLOVAKIA, info@trnava.sk 

viac informácií: www.circuse.eu, www.trnava.sk 
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