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Prioritná oblasť A 

ĽUDSKÉ ZDROJE A PODNIKATEĽSKÉ 

PROSTREDIE 

- predpoklad modernej ekonomiky 
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Cieľ: A.1.1 Partnerstvo pre vzdelávanie a zamestnávanie     
(Výmena informácií, spolupráca, príprava a realizácia spoločných projektov, poradenstvo pri výbere povolania uţ 

od základnej školy )  

 

1.  Založenie partnerstva pre vzdelávanie a zamestnávanie 

                                 

 Príprava iniciačného stretnutia      zodpovedá: OVŠaK T: 02/2007 

(výber partnerov, pozvanie a pod.)     spolupracuje:  OÚRaK, OOaVS, 

                                                                                                                               ODaKS   

  

 Uskutočnenie iniciačného stretnutia    zodpovedá: OVŠaK  T: 03/2007 

spolupracuje: OÚRaK, OOaVS, 

                       ODaKS, TTSK   

   

 Stanovenie štruktúry, rozsahu a spôsobu spolupráce   zodpovedá: OVŠaK T: 03/2007 

(uskutočnenie pracovného stretnutia)     spolupracuje: OÚRaK, OOaVS,  

                                                               ODaKS, TTSK, OPaM 

  

 Vypracovanie Dohody o zaloţení partnerstva   zodpovedá: OVŠaK T: 04/2007 

spolupracuje: OPaM,   

                               

 Zabezpečenie právnych náleţitosti      zodpovedá: OPaM T: 05/2007                                                                               

           (schválenie a podpísanie programového dokumentu)   spolupracuje: OVŠaK , OÚRaK           

 

 

2. Každoročná príprava a schvaľovanie plánu aktivít  

 

 Zriadenie pracovného teamu     zodpovedá: OVŠaK T: 02/2007 

(predkladanie a posudzovanie aktivít)     spolupracuje: TTSK, OOaVS 

                                                                                                                             ODaKS, školy 

   

  Schválenie  plánu aktivít na príslušný kalendárny rok   zodpovedá: OVŠaK T:  priebežne 

spolupracuje: TTSK, OOaVS,                                                                                                                          

                                   ODaKS, školy  

 

  3. Realizácia  aktivít partnerstva 

 

 Priestorové a personálne zabezpečenie     zodpovedá: OVŠaK     T: 02/2007       

spolupracuje: OOaVS, TTSK 

 

 Hodnotiace správy a propagácia aktivít     zodpovedá: OVŠaK   T:do  60 dní po  

                                                                                                                                           akcii  
spolupracuje: KP, TTSK, OOaVS, 

                             ODaKS 

 

 

Rok 2007 Podpísanie Dohody o vzájomnej spolupráci – Partnerstvo pre vzdelávanie a zamestnávanie. 

Cieľ splnený 
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Cieľ: A.1.2 Výročná konferencia mesta Trnava o vzdelávaní a trhu práce  
(Výmena informácií, spolupráca, príprava a realizácia spoločných projektov v oblasti potrieb trhu práce, ponuky 

vzdelávacích inštitúcií )  

 

1. Príprava výročnej konferencie mesta Trnava o vzdelávaní a trhu práce             

 

 Vytvorenie realizačného výboru     zodpovedá: OVŠaK  T:01/2007 

spolupracuje:  OÚRaK, OOaVS, 

                        ODaKS, TTSK, ÚPSVaR, 

                        Pracovná banka   

 

 Prípravné práce na konferencii     zodpovedá: OVŠaK  T: 04/2007 

(výber témy, príspevky, účastníci, program)   spolupracuje: OÚRaK ,OOaVS,  

                                          ODaKS, TTSK, ÚPSVaR, 

                                                        Pracovná banka  

 

 Propagácia konferencie     zodpovedá: OVŠaK T: 09/2007 

spolupracuje: OÚRaK ,KP   

 

2. Uskutočnenie výročnej konferencie mesta Trnava o vzdelávaní a trhu práce  

            

 Uskutočnenie konferencie  a jej vyhodnotenie   zodpovedá: OVŠaK T:10/2007 

spolupracuje: OOaVS, OÚRaK, 

                                    ODaKS   

  

 

Rok 2007 Uskutočnenie 1. ročníka Konferencie o vzdelávaní  22.novembra 2007 na tému“ Prezentácia 

vzdelávania v meste Trnava, v nadväznosti na potreby trhu práce v trnavskom regióne“. 

Rok 2008 Uskutočnenie 2. ročníka Konferencie o vzdelávaní 27.novembra 2008 na tému „Výchovný poradca 

na školách v súčasnosti“. 

Rok 2009 Rozhodnutie o pravidelnosti realizovať konferenciu kaţdé dva roky. 

Rok 2010 Uskutočnenie 3. Konferencie o vzdelávaní na tému „ Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých“ 

v súvislosti s implementáciou projektu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko. 

 

 
 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
obr.1: Pozvánka na prvú výročnú konferenciu (A.1.2)                               

                                                                                                                                  

 

       obr.2:  Zborník z II. ročníka (A.1.2) 
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Cieľ: A.1.3 Cena za mimoriadne výsledky       
(Kaţdoročné udeľovanie ocenení študentom stredných a vysokých škôl na území mesta )  

 

1.  Príprava a návrh systému udeľovania ocenení  

                                 

 Vypracovanie hodnotiacich kritérií    zodpovedá: OVŠaK  T: 12/2006 

spolupracuje:  OÚRaK, Komisia MZ 

                                     mesta Trnava 

  

 Schválenie hodnotiacich kritérií vedením mesta    zodpovedá: primátor mesta     

            T: 02/2007 
spolupracuje: OÚRaK   

                               

 Oboznámenie zriaďovateľov škôl a vedenia škôl s projektom zodpovedá: OVŠaK  T: 03/2007 

spolupracuje: OÚRaK  

 

 Zaslanie výziev na jednotlivé školy    zodpovedá: OVŠaK T: 03/2007 

spolupracuje: OÚRaK   

 

 Spracovanie jednotlivých návrhov    zodpovedá: OVŠaK  T: 05/2007 

spolupracuje: OÚRaK, KP  

       

 Predloţenie návrhov primátorovi mesta    zodpovedá: OVŠaK T: 06/2007 

spolupracuje: OÚRaK ,KP  

 

 Organizačné zabezpečenie slávnostného odovzdávania cien zodpovedá: OVŠaK T: 06/2007 

spolupracuje: OÚRaK ,KP  

       

 Propagácia slávnostného odovzdávania  verejnosti  zodpovedá: OVŠaK T: 07/2007 

spolupracuje: KP    

 

 

Rok 2007 Udelenie cien -  6. júna.2007 v zasadacej miestnosti MZ ( radnica )- udelených bolo 18 ocenení pre 

ţiakov ZŠ a ZUŠ, 21 ocenení  študentom SŠ a 10 študentom VŠ. 

Rok 2008 Udelenie cien -  4. júna.2008 v zasadacej miestnosti MZ ( radnica )- udelených bolo 17 ocenení pre 

ţiakov ZŠ a ZUŠ, 17 ocenení  študentom SŠ a 10 študentom VŠ. 

Rok 2009 Udelenie cien -  9. júna 2009 v zasadacej miestnosti MZ ( radnica )- udelených bolo 16 ocenení pre 

ţiakov ZŠ a ZUŠ, 16 ocenení  študentom SŠ a 10 študentom VŠ. 

Rok 2010 Udelenie cien -  8. júna 20010 v zasadacej miestnosti MZ ( radnica)- udelených bolo 14 ocenení pre 

ţiakov ZŠ a ZUŠ, 16 ocenení  študentom SŠ a 12 študentom VŠ.  
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obr.3:  Udeľovanie cien za mimoriadne výsledky (A.1.3) 
 

Cieľ: A.1.4 Program podpory vzdelávania prostredníctvom nadácie „Trnava 

Trnavčanom“  
 (Mesto Trnava v spolupráci s podnikmi a bankami bude podporovať kvalitné vzdelávacie programy prepájajúce 

školu a prax)     

      

1.  Prípravná fáza projektu 

                                 

 Dohoda o koordinácii poskytovania prostriedkov  zodpovedá: KP  T: 01/2007 

z grantového systému mesta a nadácie    spolupracuje:  OVŠaK, OVŠaK, OS   

  

 Vypracovanie programu podpory vzdelávania   zodpovedá: KP  T: 02/2007 

prostredníctvom nadácie     spolupracuje: OVŠaK, OS    

 

 Schválenie programu vzdelávania a výberovej komisie  zodpovedá: správna rada            

(uskutočnenie pracovného stretnutia)         T: 03/2007 

        spolupracuje: KP, OVŠaK, OS 

 

2.  Realizačná fáza projektu 

   

 Vyhlasovanie výziev na predkladanie ţiadostí   zodpovedá: KP  T: 02/2007 

spolupracuje: OVŠaK 

                               

 Posudzovanie jednotlivých ţiadostí    zodpovedá: výberová komisia     

(schválenie a podpísanie programového dokumentu)      T: 04/2007                                                                               

                                              spolupracuje: OS, KP, OVŠaK  

 

 Udeľovanie grantových prostriedkov     zodpovedá: správna rada 

(predkladanie a posudzovanie aktivít)                 T:08/2007 

 spolupracuje: TTSK, OIV, školy 

   

 

 Vyhodnocovanie realizácie a efektivity     zodpovedá: nadácia TT         

uskutočnených projektov        T :od ukončenia  

spolupracuje: TTSK, KP, OVŠaK, OS  

 

 

Rok 2007 Schválenie 74 ţiadostí o dotáciu na rozvoj a modernizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu v 

školách a školských zariadeniach, vzdelávacích inštitúciách, občianskych zdruţeniach. 

Rok 2008 Schválenie 85 ţiadostí o dotáciu na rozvoj a modernizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu v 

školách a školských zariadeniach, vzdelávacích inštitúciách, občianskych zdruţeniach. 

Podpora nákupu riadiacich SPL jednotiek SIMATIC, za účelom vybudovania Výučbového 

a školiaceho strediska automatizačnej techniky na STU MTF v Trnave. 

Rok 2009 Schválenie 91 ţiadostí o dotáciu na rozvoj a modernizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu v 

školách a školských zariadeniach, vzdelávacích inštitúciách, občianskych zdruţeniach. 
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Rok 2010 Schválenie 71 ţiadostí o dotáciu na rozvoj a modernizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu v 

školách a školských zariadeniach, vzdelávacích inštitúciách, občianskych zdruţeniach. 

   

Cieľ: A.2.1 Pokračujúca post investičná starostlivosť  
(Pravidelné stretávanie sa   zástupcov mesta a veľkých zamestnávateľov za účelom spoločného riešenia 

rozvojových projektov a prípadných problémov a podobne) 
 

1.  Zriadenie podnikateľského klubu 

                                 

 Predstavenie ponuky potenciálnym členom klubu  zodpovedá: OÚRaK  T: 01/2007 

spolupracuje:  KP   

  

 Vytvorenie neformálneho klubu     zodpovedá: KP  T: 02/2007 

spolupracuje: MsÚ, príspevkové a 

                                   rozpočtové organizácie 

                                   zriadené mestom 

  

 Realizácia príslušných stretnutí     zodpovedá: správna rada               

(výber tém, pozvánky a podobne)       T: 03/2007   

spolupracuje:  MsÚ, príspevkové a 

                                    rozpočtové organizácie 

                                    zriadené mestom  

2.  Realizácia pracovných stretnutí na radnici 

   

 

 Vytvorenie harmonogramu a zoznamu podnikov   zodpovedá: OÚRaK T: 02/2007 

spolupracuje: KP         

 Návrh tematických okruhov pre prvých pozvaných    zodpovedá: OÚRaK T: 02/2007                                                                               

           (predbeţný program pracovného stretnutia)    spolupracuje: KP  

 

       

 Postupné organizovanie stretnutí     zodpovedá: OÚRaK T: 06/2007 

spolupracuje: KP, OOaVS 

 

3.  Realizácia pracovných stretnutí na radnici 

 

 

 Príprava a návrh programovej štruktúry   zodpovedá: OÚRaK T: 02/2007 

spolupracuje: MsÚ 

                               

 Organizačné zabezpečenie podujatí    zodpovedá: OÚRaK T: 05/2007                                                                               

spolupracuje: OOaVS 

       

 Pozvanie účastníkov a hostí      zodpovedá: KP  T: 08/2007 

spolupracuje: OÚRaK 

 

4.  Propagácia a marketing 

 

 

 Zabezpečenie propagácie realizovaných stretnutí  zodpovedá: KP    T: priebežne   

spolupracuje: MsÚ    

 

 

 

Rok 2007 Stretnutie s podnikateľmi 6.9.2007. Vytvorenie „Biznis Klubu“ pre malý záujem nezrealizované. 

Rok 2008 Stretnutia s podnikateľmi prostredníctvom aktivít projektu AC Centrope, Autoplast a  projektových 

aktivít Automobilového klastra – západné Slovensko a Mesta Trnava. 
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Rok 2009 Stretnutia s podnikateľmi prostredníctvom aktivít projektu AC Centrope, Autoplast a projektových 

aktivít Automobilového klastra – západné Slovensko a Mesta Trnava. 

Rok 2010 Realizácia stretnutí s podnikateľmi prostredníctvom projektových aktivít Automobilového klastra – 

západné Slovensko a Mesta Trnava.  

                            

Cieľ: A.2.2 PR mesta smerom k investíciám do odvetví a činností s vyššou pridanou 

hodnotou  
(Mesto a TTSK bude vytvárať podmienky pre stabilizáciu existujúcich podnikov a priťahovať investície s vyššou 

pridanou hodnotou na územie mesta)         

 

1.  Vypracovanie návrhu investičných stimulov mesta Trnava 

                                 

 Zriadenie pracovnej skupiny     zodpovedá: OÚRaK T: 06/2007 

spolupracuje:  KP, OE, OPaM   

  

 Vypracovanie návrhu investičných stimulov   zodpovedá: OÚRaK T: 09/2007 

spolupracuje:  pracovná skupina    

 

 Schválenie návrhu vedením mesta a MZ    zodpovedá: OÚRaK T: 11/2007 

spolupracuje: pracovná skupina 

 

2.  Vytváranie územnej rezervy a  nehnuteľností pre umiestňovanie žiaducich investícií     

   

 

 Vytváranie a aktualizovanie databázy nehnuteľností  zodpovedá: OÚRaK T: priebežne 

spolupracuje: majitelia a realitné 

                       kancelárie               

3.  Vytvorenie marketingovej stratégie 

 

 

 Sledovanie, úprava a aktualizácia webovej stránky  zodpovedá: OÚRaK T: priebežne 

V oblasti investičných príleţitostí    spolupracuje: KP, OOaVS 

                               

 Vytváranie a realizácia prezentácií moţných   zodpovedá: OÚRaK T: priebežne                                                                               

investičných projektov v Trnave     spolupracuje: KP, OOaVS 

                               

 Spolupráca so SARIOM a zahraničnými komorami  zodpovedá: OÚRaK T: priebežne                                                                               

investičných projektov v Trnave     spolupracuje: KP, OOaVS 

 

 

Rok 2007 Poskytovanie rôznych druhov sluţieb verejnosti prostredníctvom Referátu ekonomického rozvoja.  

Rok 2008 Vytvorenie databázy investičných príleţitostí a jej aktualizácia. 

Rok 2009 Príprava a zahájenie výstavby Mestského priemyselného parku – spustenie projektu marec 2009, 

vytvorenie 450 pracovných miest.  

Rok 2010 Propagácia priestorových moţností na medzinárodných výstavách CARplast Bratislava, WienaTec 

Viedeň a na 3. Výročnej svetovej konferencii IGIP-SEFI. 
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Cieľ: A.2.3 Podpora technického vzdelávania a imidžu mesta ako „high-tech“  
(Mesto bude podporovať organizovanie seminárov, workshopov, kongresov, účasť na výstavách a veľtrhoch 

a podporovať technické (matematické a fyzikálne) olympiády a súťaţe.      

 

 

1.  Vytvorenie podmienok pre poskytovanie podpory pre technické vzdelávanie 

                                 

 Poskytovanie podpory pri realizácii    zodpovedá: OVŠaK  T: priebežne 

jednotlivých aktivít a podujatí     spolupracuje: KP, OÚRaK     

 

 

2.  Identifikácia  „high-tech“  inštitúcií v Trnave, Bratislave a okolí     

   

 Vypracovanie zoznamu predmetných inštitúcií    zodpovedá: OÚRaK T: 05/2007 

spolupracuje: majitelia a realitné 

                                    kancelárie 

             

 Oslovenie predmetných inštitúcií    zodpovedá: OÚRaK  T: 06/2007 

(predstavenie  konkrétnej ponuky na investovanie)  spolupracuje: KP, OOaVS 

                  

3.  Podpora mesta 
 

 Realizácia  podpory      zodpovedá: OÚRaK T: 01/2008 

            (prenájom priestorov, techniky a pomoc s propagáciou)  spolupracuje: KP, OOaVS 

                  

 

Rok 2007 Podpora konferencie „Výskum a výučba na materiálových katedrách českých a slovenských vysokých 

škôl – 16. stretnutí materiálových katedier z ČR a SR“, ktorá sa uskutočnila 11. – 13. júna 2007. 

Rok 2008 Uskutočnenie projektov technického vzdelávania a podporných sluţieb podnikateľského sektora, 

podporených 11 projektov. ( Projekt Autoplast, Projekt AC Centrope, Projekt SIEMENS laboratória 

na STUBA  MTF Trnava, Projekt ERDC).  

Rok 2009 Uskutočnenie a podpora 6 projektov (Projekt ERDC, Projekt Autoplast, Projekt AC Centrope). 

Podpis zmluvy o strategickom partnerstve medzi Mesto Trnava a MTF STU Trnava, implementácia 

projektov a prepojeniu  Mestského priemyselného a technologického parku Trnava, Automobilového 

klastra - západné Slovensko a Centier excelentnosti na STU MTF Trnava. 

Rok 2010 Uskutočnenie a podpora 7 projektov, zameraných na technické vzdelávanie. 

Uskutočnenie odborných seminárov, školení a konferencií za účelom zvyšovania manaţérskych 

a technických zručností zamestnancov firiem v regióne západného Slovenska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   obr.4-5: 16. stretnutie materiálových katedier z ČR a SR (A.2.3) 
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                obr.6: CO-MA-TECH 2009 (A.2.3) 
                      

      

 

 

 

 

 

 

 

 
      obr.7: Autoplast 2009 (súčasť CO-MA-TECH 200 (A.2.3) 

obr.8: Autoplast 2008 (A.2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
obr.9: AC Centrope (http://www.accentrope.com) (A.2.3) 

 

Cieľ: A.3.1 Podpora a servis pre malých a stredných podnikateľov  
(Mesto v rámci svojej organizačnej štruktúry MsÚ zefektívni administratívny proces pre podnikateľskú verejnosť 

a bude poskytovať určitý servis v rámci svojich kompetencií.)     

 

1.  Vypracovanie zoznamu činností služieb pre podnikateľov a návrh systému ich zjednotenia a prevzatia 

                                 

 

 Vypracovanie zoznamu činností za jednotlivé odbory   zodpovedá: vedúci odborov            

            T: 05/2007 
spolupracuje: prednostka úradu 

 

 Vypracovanie zoznamu činností za MsÚ    zodpovedá: prednostka úradu        

             T: 12/2007 
spolupracuje: vedúci odborov 

 

 

 

http://www.accentrope.com/
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2.  Zabezpečenie organizačných aktivít v procese poskytovania služieb podnikateľom    

   

 

 Vypracovanie návrhu systému  zjednotenia   zodpovedá: prednostka úradu               

 poskytovaných sluţieb         T: 01/2008                                                                                                                

spolupracuje: vedúci odborov 

             

 Návrh a schválenie organizačnej štruktúry MsÚ  zodpovedá: prednosta MsÚ  

            T: 04/2008 
spolupracuje: vedúci odborov 

                  

 Zabezpečenie personálneho obsadenia    zodpovedá: prednostka MsÚ                      

            T: 05/2008 
spolupracuje: OOaVS 

                               

 Školenie personálu a zriadene „jedných dverí“   zodpovedá: prednostka MsÚ                    

pre podnikateľov      T: 07/2008                                                                                                               

  spolupracuje: OOaVS 

                  

 Spustenie systému poskytovaných sluţieb   zodpovedá: prednostka MsÚ                      

            T: 08/2008 
spolupracuje: OOaVS 

 

 

Rok 2007 Podpora v rámci grantového programu mesta. Príprava aktivít v rámci „Automobilového klastra“. 

Rok 2008 Podpora a servis pre malých a stredných podnikateľov prostredníctvom Automobilového klastra. 

Vydanie Manuálu Mesta Trnava pre podnikateľov a investorov (manuál je v elektronickej podobe 

prezentovaný aj na webovej stránke mesta, pričom sa kaţdoročne aktualizuje). 

Rok 2009 Aktualizácia Manuálu Mesta Trnava pre podnikateľov a investorov. 

Rok 2010 Aktualizácia Manuálu Mesta Trnava pre podnikateľov a investorov. 

 

 

Cieľ: A.3.2 Inovačný podnikateľský inkubátor a technologické centrum  
(Mesto v prípade získania finančných prostriedkov prostredníctvom grantov EÚ a ďalších partnerov vybuduje 

inovačný podnikateľský inkubátor).        

 

1.  Zabezpečenie prípravnej fázy projektu 

                                 

 

 Hľadanie moţnosti získania finančných zdrojov   zodpovedá: OÚRaK T: priebežne 

spolupracuje: KP 

 

 Prepracovanie existujúceho projektu         zodpovedá: prednostka úradu               

„Podnikateľský inkubátor“         T: 2007 

spolupracuje: vedúci odborov  

 

 Podanie projektu a ţiadosti o spolufinancovanie           zodpovedá: prednostka úradu              

z fondov EÚ           T: 2007 

spolupracuje: vedúci odborov 

 

2.  Realizácia výstavby inkubátora a technologického centra    

   

  

 Zabezpečenie všetkých činností v súvislosti s výstavbou  zodpovedá: OIV T: 2008 

spolupracuje: OÚRaK 
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 Personálne  obsadenie inkubátora    zodpovedá: primátor mesta 

                             T: 2008 
spolupracuje: OOaVS 

                  

 Zabezpečenie školiacich aktivít     zodpovedá: OOaVS T: 2008 

spolupracuje: KP  

                                

 Spustenie  poskytovaných sluţieb    zodpovedá: primátor mesta 

            T: 01/2009 
spolupracuje: OOaVS, OÚRaK 

 

 

Rok 2007 Podpísanie memoranda medzi mestom, TTSK a STU MTF. Zaloţenie zdruţenia a vypracovanie 

projektovej dokumentácie. 

Rok 2008 Realizácia projektu „Mestský priemyselný a technologický park Trnava“ – príprava a získanie 

investície. 

Rok 2009 Príprava a zahájenie výstavby Mestského priemyselného parku. 

Rok 2010 Výstavba a modernizácia objektovej sústavy v Mestskom priemyselnom a technologickom parku 

a zároveň postupné osadzovanie priestorov podnikateľskými subjektmi. 

 

 

 
obr.10: Technologické centrum  (A.3.2) 

 

 
obr.11: Priebeh prác na stavbe Technologického centra  (A.3.2) 
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Cieľ: A.3.3 Automobilový klaster  
(Mesto zrealizuje predmetný projekt, ktorého cieľom bude zapojenie malých firiem do subdodávateľských 

reťazcov pre automobilový priemysel).         

 

1.  Zabezpečenie  projektu 

                                 

 

 Skoncipovanie štruktúry sluţieb autoklastra    zodpovedá: OÚRaK T: 03/2007 

spolupracuje: partneri projektu 

 

 Prezentácia konceptu autoklastra    zodpovedá: OÚRaK T: 05/2007 

spolupracuje: partneri projektu 

 

 Uskutočnenie rokovaní s dotknutými firmami   zodpovedá: OÚRaK T: 05/2007 

spolupracuje: partneri projektu 

 

 

 Prenos Know-how zo zahraničia     zodpovedá: OÚRaK T: 08/2007 

spolupracuje: partneri projektu 

 

 Vypracovanie databázy firiem      zodpovedá: OÚRaK T: 11/2007 

spolupracuje: partneri projektu 

 

2.  Realizačná fáza projektu    

   

  

 Príprava manaţmentu autoklastra    zodpovedá: OÚRaK T: 04/2008 

spolupracuje: OOaVS 

            

 Spustenie činnosti autoklastra      zodpovedá: primátor mesta                 

            T: 12/2008 
spolupracuje: OOaVS 

 

  Marketingové aktivity autoklastra     zodpovedá: manager klastra                  

            T: 12/2007 
spolupracuje: OOaVS 

        

Rok 2007 Zaloţenie Automobilového klastra mestom a TTSK – poskytovanie sluţieb pre podnikateľov. 

Rok 2008 Realizácia projektu Automobilového klastra – západné Slovensko.  

Rok 2009 Prevádzka Autoklastra a spustenie implementácie projektu Autoclusters. 

Rok 2010 Poskytovanie sluţieb pre členov klastra (poradné, informácie o pozemkoch, moţnostiach 

investovania) a spúšťanie nových projektov (Inovmat, Autonet, Klaster bez hraníc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     obr.12: Automobilový klaster (A.3.3)                         

obr.13: Autoklaster AC Centrope (A.3.3) 
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Cieľ: A.4.1 Regionálna inovačná stratégia  
(Mesto v spolupráci s TTSK zrealizuje predmetný projekt, na základe ktorého identifikuje kľúčových 

regionálnych aktérov v oblasti inovácií a sformuluje plán inovačného rozvoja regiónu). 

 

1.  Zabezpečenie  projektu 

                                 

 

 Zabezpečenie marketingových aktivít projektu   zodpovedá: OÚRaK T: priebežne 

spolupracuje: partneri projektu 

 

 

 Spolupráca pri analýze potrieb reg. firiem   zodpovedá: OÚRaK  T: priebežne 

spolupracuje: partneri projektu 

 

 Analýza ponuky inovačnej infraštruktúry   zodpovedá: TTSK T: priebežne 

spolupracuje: partneri projektu 

 

 Vytvorenie strategickej inovačnej stratégie    zodpovedá: BIC Bratislava              

            T: priebežne 
spolupracuje: partneri projektu 

 

 Spolupráca s regiónmi      zodpovedá: TTSK T: priebežne 

spolupracuje: partneri projektu 

 

 

Rok 2007 Vypracovanie regionálnej inovačnej stratégie v spolupráci s TTSK. Oficiálne schválená v parlamente 

TTSK. 

Podpísanie memoranda o porozumení medzi TTSK, mestom Trnava a MTF STU o spolupráci pri 

budovaní Regionálneho inovačného centra. 

Rok 2008 Vypracovanie Regionálnej inovačnej stratégie. 

Rok 2009 Podpísanie Zmluvy o strategickom partnerstve medzi mestom Trnava a STU MTF Trnava – systém 

spolupráce za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu Mesta Trnava a 

okolia. 

Spolupráca pri budovaní Regionálneho inovačného centra v Trnave – podpísanie zmluvy 

o partnerstve medzi TTSK a mestom Trnava za účelom realizácie projektu RIC v rámci výzvy 

vyhlásenej MPSVaR SR.  

Zaloţenie zdruţenia RIC EAE Trnava spolu s TTSK a MTF STU. 

Rok 2010 Postupné spúšťanie nových inovačných projektov pre podnikateľov. 

Spolupráca s TTSK pri podaní ţiadosti o NFP na vybudovanie RIC. 

 

Cieľ: A.4.2 Zvyšovanie povedomia o možnostiach čerpať prostriedky v oblasti 

inovácií a znalostnej ekonomiky v Trnave a okolí  
(Mesto v spolupráci s TTSK  bude hľadať moţnosti podpory inovácií a znalostnej ekonomiky v Trnave 

a podporovať aktivity v oblasti zvyšovania informovanosti podnikateľskej verejnosti o moţnostiach čerpania 

grantových prostriedkov v tejto oblasti. 

 

1. Zmapovať a pripraviť ponuku priestorov a možností v Trnave pre výskumné pracoviská 

                                 

 

 Vypracovať zoznam moţných priestorov   zodpovedá: OÚRaK T: 06/2007 

pre výskumno-vývojové pracoviská    spolupracuje: majitelia, realitnej 

                                kancelárie 

 

 Zabezpečenie propagácie a marketingových aktivít   zodpovedá: OÚRaK T: 08/2007 

spolupracuje: KP 
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2. Oslovenie univerzít z Bratislavy (technické a prírodovedné) a rokovania o možnosti zriadiť ich 

výskumné v Trnave 
 

 

  Vypracovanie zoznamu potenciálnych vedeckých inštitúcií zodpovedá: OÚRaK T: 06/2007 

spolupracuje: KP,  

 

 Oslovenie predmetných inštitúcií    zodpovedá: OÚRaK T: 08/2007 

spolupracuje: KP 

 

3.  Príprava projektov na zriadenie pracovísk  v Trnave    

   

 Zabezpečovanie servisných sluţieb investorom   zodpovedá: OÚRaK  T: 12/2007 

spolupracuje: KP, ODaKS 

            

 Spolupráca pri podávaní ţiadosti pre fondy   zodpovedá: koordinátor úlohy              

            T: 12/2007 
spolupracuje: podľa úloh 

 

 

Rok 2007 Podávanie informácii prostredníctvom Referátu projektového financovania. Príprava stretnutia v 

rámci „Automobilového klastra“. 

Rok 2009 Analýza výskumno-vývojových pracovísk v Trnavskom a Nitrianskom kraji a potrieb firiem 

v plastovom priemysle. 

Rok 2010 Spolupráca Mesta Trnava prostredníctvom Automobilového klastra – západné Slovensko  pri tvorbe 

projektov Centier excelentnosti na STU MTF Trnava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2007 – 2013                                                                                      

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritná oblasť B 

DOPRAVA A TECHNICKÁ 

INFRAŠTRUKÚRA 

- predpoklad vyváženého rozvoja 
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Cieľ: B.1.1 Severný obchvat          
(Mesto bude aktívne spolupracovať so Slovenskou správou ciest pri realizácii stavieb severného obchvatu mesta. 

         

1. Príprava výstavby a realizácia severného obchvatu                     

 

 Rokovanie s relevantnými subjektmi    zodpovedá: primátor T: priebežne 

(v prípade potreby urýchlenia výstavby)    spolupracuje: KP, OÚRaK 

 

 Pomoc  SSC pri majetkovoprávnom vysporiadavaní  zodpovedá: OPaM  T: priebežne 

pozemkov  (v prípade potreby)     spolupracuje: OÚRaK  

 

 Spolupráca pri legislatívnych záleţitostiach   zodpovedá: OŢP T: priebežne 

(stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia a pod.)  spolupracuje: OÚRaK,  KP     

 

   

Rok 2007 1. etapa v realizácii, II. etapa vydané SP. 

Rok 2008 I. etapa zrealizovaná a uvedená do prevádzky, vydané stavebné povolenie na II. etapu, zahájená 

projektová príprava na rekonštrukciu MK Chovateľská Mestom Trnava ako plnenie záväzku  mesta 

voči SSC – zabezpečiť napojenie MK na II. etapu severného obchvatu. 

Rok 2009 Budovanie II. etapy severného obchvatu, vydané ÚR na MK Chovateľská ul., majetkoprávne 

usporiadanie pozemkov a projektové práce na dokumentácii pre SP.  

Rok 2010 Zahájenie výstavby III. etapy, ukončená rekonštrukcia MK Chovateľská - investor Mesto Trnava, 

zahájené proj. práce na dobudovaní MK Pri Kalvárii a pripojení Streleckého centra na severný 

obchvat.    

  

 
                                                           

obr.14: Plán severného obchvatu (B.1.1) 

         obr.15:Časť severného obchvatu(B.1.1) 

 

 
obr.16: Časť severného obchvatu (B.1.1) 
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Cieľ: B.1.2 Južný obchvat          
(Mesto v spolupráci s ďalšími dotknutými subjektmi prehodnotí moţnosť spoločného financovania výstavby 

juţného obchvatu a jeho následne budovanie.) 

 

            

1. Príprava výstavby južného obchvatu    

                  

 Zaloţenie pracovnej skupiny pre juţný obchvat   zodpovedá: OÚRaK  T:10/2006 

spolupracuje: KP  

 

 Rokovanie s relevantnými subjektmi      zodpovedá: primátor T: 11/2006 

spolupracuje: KP, OÚRaK 

 

 Vypracovanie štúdie juţného obchvatu    zodpovedá: OÚRaK T: 10/2006 

(trasovanie, smerové vedenie, kriţovanie)    spolupracuje: dotknuté subjekty   

 

 

 Zisťovanie vlastníckych vzťahov k dotknutým pozemkom  zodpovedá: OPaM  T:12/2006 

(na základe štúdie)      spolupracuje: OÚRaK 

 

 Rokovanie s vlastníkmi pozemkov     zodpovedá: primátor  T:01/2007 

(predbeţná dohoda, zisťovanie finančných nárokov majiteľov)    spolupracuje: OPaM,  OÚRaK 

 

 Vypracovanie DUR        zodpovedá: OIV  T:06/2007 

            spolupracuje: OÚRaK 

 

 Uzatvorenie dohody o spolufinancovaní a partnerstve   zodpovedá: OPaM        T:07/2007 

(na základe štúdie)      spolupracuje: OÚRaK 

 

 Vydanie územného rozhodnutia      zodpovedá: OŢP T:09/2007 

spolupracuje: OÚRaK, OIV 

 

 

Rok 2007 Spracovanie DUR na náklady  mesta. Dokumentácia odovzdaná na SSC spolu s dokumentáciou na 

majetko-právne vysporiadanie. 

Rok 2008 Prerokovanie DUR pre Juţný obchvat, koordinácia projektových prác na rekonštrukcii a majetkové 

usporiadanie pozemkov kriţovatky Bratislavská – Strojárenská (investor Mesto Trnava) v rátane 

pozemkov  pre napojenie  prípojnej vetvy kriţovatky na juţný obchvat.  

Rok 2009 Vydanie územného rozhodnutia pre juţný obchvat a kriţovatku Bratislavská – Strojárenská a  

spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie kriţovatky. 

Rok 2010 Zahájenie prác na projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, prehodnotenie rozsahu 

realizácie – zmena riešenia kriţovatiek s juţným obchvatom z úrovňových na mimoúrovňové. 

 

 
obr.17: Plán juţného obchvatu (B.1.2) 
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Cieľ: B.2.1 Politika mestskej hromadnej dopravy      
(Mesto uskutoční prieskum potrieb MHD, navrhne a prijme politiku optimalizácie vyuţívania  MHD. 

            

1. Príprava a realizácia prieskumu MHD                     

 

 Príprava podkladov pre realizáciu štúdie     zodpovedá: OÚRaK  T: 11/2006 

spolupracuje: KP, SAD Trnava 

 

 Výber dodávateľa štúdie       zodpovedá: OÚRaK T: 01/2007 

(v prípade potreby)       spolupracuje: OPaM  

 

 Realizácia štúdie      zodpovedá: OÚRaK    T: 05/2007 

spolupracuje: OÚRaK,  KP     

 

2. Zavedenie optimalizácie systému MHD                     

 

 Prerokovanie návrhu optimalizácie MHD    zodpovedá: OÚRaK T: 10/2007 

(vedenie mesta + vedenie SAD)     spolupracuje: KP, SAD Trnava 

 Realizácia nového systému optimalizácie MHD   zodpovedá: OÚRaK T: 01/2008 

spolupracuje: SAD  

 

 Sledovanie efektívnosti nového systému    zodpovedá: OÚRaK T: priebežne 

spolupracuje: SAD     

 

 

Rok 2007 Vypracovanie dopravno – sociologického prieskumu a samostatný prieskum MAD v rámci 

prieskumov pre vypracovanie  Generálneho dopravného plánu (GDP). 

Rok 2008 Vypracovanie generálneho dopravného plánu mesta Trnava, ktorého súčasťou je aj návrh liniek 

MAD. 

Rok 2009 Zapracovanie GDP do ÚPN mesta Trnava. 

Vypracovanie štúdie optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v Trnave ako podrobnejšie 

rozpracovanie GDP . 

Vypracovanie štúdie preferenčných jazdných pruhov pre MAD na Hospodárskej ulici. 

Rok 2010 Vypracovanie grafikonu (cestovných poriadkov) pre optimalizovanú MAD. 

 

Úplné informácie dostupné na web stránke mesta Trnava www.trnava.sk 

http://www.trnava.sk/new/viewpage.php?page_id=1475 
   

Cieľ: B.2.2 Odstraňovanie kolíznych úsekov v záujme zlepšovania priepustnosti 

dopravy  
(Mesto spolu so správcami a vlastníkmi ciest  vytvorí mechanizmus spolupráce, pomocou ktorého sa začnú 

realizovať opatrenia na zvyšovanie plynulosti dopravy.) 

            

1. Prípravná fáza projektu                     

 

 Zaloţenie pracovnej skupiny pre dopravu   zodpovedá: OÚRaK T: 11/2006 

(vlastníci a správcovia komunikácií, TTSK, SSC, OÚ)  spolupracuje: KP 

 

 Identifikácia spoločných záujmov a moţností   zodpovedá: pracovná skupina           

            T: 02/2007 
spolupracuje: OÚRaK, OPaM, KP, OIV  

 

 Overovacia štúdia pre stanovenie priorít odstraňovania  zodpovedá: OÚRaK T: 09/2007 

kolíznych bodov      spolupracuje: pracovná skupina     

 

http://www.trnava.sk/new/viewpage.php?page_id=1475
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2. Realizačná fáza projektu                   

 

 Návrh koordinácie postupu a investičného plánu  zodpovedá: OÚRaK  T: 09/2007 

(vedenie mesta + vedenie SAD)     spolupracuje: pracovná skupina 

 

 Zabezpečenie financovania     zodpovedá: pracovná skupina             

            T: 10/2007 
spolupracuje: OÚRaK, OE  

 

 Realizácia jednotlivých investícií     zodpovedá: OIV T: od 2008 

spolupracuje: TTSK, OÚRaK     

  

 

Rok 2007 Identifikácia kolíznych bodov v rámci spracovávania GDP v oblasti dynamickej, hromadnej, 

cyklistickej a pešej dopravy a  vypracovanie návrhu opatrení.  

Rok 2008 Vypracovanie PD a vydanie stavebných povolení na okruţné kriţovatky: Trstínska – Cukrová a 

Bratislavská – Strojárenská. 

Realizácia rekonštrukcie komunikácií Coburgova, Zelená. 

Rok 2009 Vypracovanie dokumentácie rekonštrukcie kriţovatky na kruhovú Špačínska – Kukučínová   

Vypracovanie dokumentácie zmeny organizácie dopravy v CMZ Halenárska – Paulínska.  

Rekonštrukcie  kriţovatiek Trstínska – Cukrová,. Nitrianska – Sladovnícka, Špačinská – Kukučínova  

Realizácia zmeny organizácie dopravy v mestskej časti Kopánka. 

Rok 2010 Ukončenie rekonštrukcie Nitrianska cesta.  

Vypracovanie dokumentácie pre vytvorenie preferenčných jazdných pruhov MAD na Hospodárskej  

Vypracovanie návrhu zmeny organizácie dopravy v mestskej časti Tulipán. 

Vypracovanie Technickej štúdie pre zavedenie inteligentných dopravných systémov. 

 

 
obr.18: Kruhová kriţovatka Trstínska-Cukrová (B.2.2) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr.19: Kruhová kriţovatka Bratislavská-Strojárenska (B.2.2) 
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obr.20: Kruhová kriţovatka Nitrianska-Sladovnícka  B.2.2) 

 

Cieľ: B.2.3 Parkovacia politika mesta        
(Mesto spracuje a zavedie parkovaciu politiku v rámci ktorej stanoví harmonogram výstavby objektov a plôch pre 

krátkodobé a dlhodobé státie a zavedie diferencované parkovacie poplatky podľa stanovených kritérií.) 

           

1. Prípravná fáza projektu                     

 

 Zaloţenie pracovnej skupiny pre parkovaciu politiku  zodpovedá: OÚRaK T: 02/2007 

spolupracuje: KP 

 

 Vypracovanie analýzy moţného financovania parkovacieho zodpovedá: OÚRaK T: 10/2007 

systému v Trnave - CMZ      spolupracuje:  OPaM, KP, ODaKS  

 

 Schválenie systému financovania parkovacieho systému  zodpovedá: OÚRaK  T: 11/2007 

CMZ         spolupracuje: pracovná skupina, 

                    primátor     

2. Realizačná fáza projektu                   

 

 Realizácia schváleného systému    zodpovedá: OÚRaK  T: 09/2007 

(zriadenie správcovskej spoločnosti, príp. iná alternatíva) spolupracuje: pracovná skupina 

 

 Realizácia parkovacej politiky     zodpovedá: správcovská spoločnosť    

            T: od 2008 
spolupracuje: pracovná skupina 

 

 Spracovanie parkovacej politiky pre sídliská   zodpovedá: OÚRaK                            

            T: 12/2007 
spolupracuje: pracovná skupina     

 

 Realizácia parkovacej politiky pre CMZ   zodpovedá: správcovská spoločnosť     

                                                                                                                     Mesto Trnava pre sídliská 

            T: od 2008 
                                                                                                      spolupracuje: pracovná skupina     
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Rok 2007 Spracovanie analýzy potreby parkovacích miest v rámci prác na GDP s návrhom lokalizácie plôch 

v CMZ a v obytných súboroch. 

Rekonštrukcia a rozšírenie 106 PM, vybudovanie nových 93 PM. 

Rok 2008 Realizácia parkovísk Rovná, T. Tekela, Šafárikova, V. Clementisa. 

Rekonštrukcia a rozšírenie 265 PM, vybudovanie nových 160 PM. 

Rok 2009 Vypracovanie návrhu intenzifikácie vyuţitia veľkokapacitných parkovísk na obvode CMZ. 

Realizácia parkovísk Jiráskova (17-21), Nerudova (1-3), Golianova (57-62), Na hlinách, 

Prednádraţie II – etapy D/1, B/1.  

Rekonštrukcia a rozšírenie 358 PM, vybudovanie nových 77 PM. 

Rok 2010 Rozpracovanie  komplexného návrhu dopravnej obsluhy CMZ so zásadami parkovacej politiky   

Rekonštrukcia a rozšírenie 533 PM, vybudovanie nových 362 PM. 

 

   
                  obr.21: Vybudované parkovisko Rovná (B.2.3)                   

   obr.22: Vybudované parkovisko T. Tekela (B.2.3) 

 

 
                                                                obr.23: Vybudované parkovisko Šafárikova (B.2.3) 

 

Cieľ: B.2.4 Posilňovanie cyklistickej dopravy       
(Mesto bude systematicky pokračovať v budovaní cyklochodníkov s cieľom prepojiť celé mesto jednou trasou do 

priemyselných zón, centra mesta a na sídliská.) 

   

 Aktualizácia koncepcie cyklotrás    zodpovedá: OÚRaK  T: 04/2007 

(zapracovanie cyklotrás do priemyselných zón)   spolupracuje: ODI PZSR, OIV 

 

 Zisťovanie vlastníckych. vzťahov pod cyklotrasami  zodpovedá: OPaM T: od 05/2007 

spolupracuje: OÚRaK     

 

 Stanovenie harmonogramu realizácie prioritných trás  zodpovedá: OÚRaK  T: 07/2007 

spolupracuje:  OPaM, KP, ODaKS 
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 Postupné spracovávanie štúdií     zodpovedá: OÚRaK T: od  07/2007 

spolupracuje: OIV, ODI PZ SR 

 

 Identifikácia vlastníkov pozemkov     zodpovedá: OPaM  T: od  07/2007 

spolupracuje: OÚRaK 

 Rokovania o výkupe, resp. nájme pozemkov   zodpovedá: OPaM T: 11/2007 

spolupracuje: primátor, OÚRaK  

 

 Zabezpečenie projektovej prípravy     zodpovedá: OÚRaK T: od 04/ 2008 

spolupracuje: OIV 

 

 Realizácia prioritných investícií    zodpovedá: OIV T: do 2012  

spolupracuje: OÚRaK                   

 

 

Rok 2007 Vypracovanie analýzy a  návrhu cyklotrás v rámci prác na GDP.  

Rok 2008 Realizácie cyklistických chodníkov Zelenečská, Veterná, Strelecká. 

Vypracovanie štúdie rozvoja regionálnych cykloturistických trás pre trnavský región. 

Rok 2009 Koordinácia prepojenia regionálnych cykloturistických trás s mestskými cyklochodníkmi. 

Vypracovanie PD pre SP a realizáciu cyklochodníka ul. T. Vansovej.  

Rok 2010 Vypracovanie ucelenej Koncepcie rozvoja cyklotrás v meste Trnava .  

Spracovanie dokumentácie prepojenia cyklotrasa Cukrová – Pri Kalvárii - Bernolákov sad. 

Vypracovanie PD pre SP+R rekonštrukcia MK Cukrová s cyklochodníkom. 

 
Úplné informácie dostupné na web stránke mesta Trnava www.trnava.sk 

http://www.trnava.sk/new/download.php?download_file=f7418c02d47753ef36b6e442f228668afaf3d354 

 

 

 
obr.24: Koncepcia cyklotrás (B.2.4) 

http://www.trnava.sk/new/download.php?download_file=f7418c02d47753ef36b6e442f228668afaf3d354
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Cieľ: B.3.1 Koordinácia investičných aktivít s majiteľmi a prevádzkovateľmi  

inžinierskych  sieti na území mesta 
(Mesto v rámci schválených rozpočtových prostriedkov bude predstavovať majiteľom a prevádzkovateľom 

inţinierskych sietí mestské investičné akcie s cieľom realizácie spoločných investičných akcií.) 

      

 Zriadenie Komisie pre koordináciu investičných aktivít      zodpovedá: OÚRaK T: 11/2006 

v meste        spolupracuje: OIV, ODaKS 

 

 Organizovanie pracovných zasadnutí komisie    zodpovedá: OÚRaK T: 02/2007 

(najmenej 2 x ročne)      spolupracuje:  ODaKS, OIV, komisia 

  

 Koordinovať  investičné aktivity mesta v oblasti rekonštrukcie  zodpovedá: OÚRaK T: priebežne 

Komunikácie s investíciami jednotlivých správcov IS             spolupracuje: OIV, ODaKS, správcovia IS 

 

 

Rok 2007 Koordinácia prebieha iba pri konkrétnych investičných akciách. Je nutné spoločné aktivity 

koordinovať rok dopredu pri tvorbe rozpočtov jednotlivých sieťiarov. 

 

 

Cieľ: B.3.2 Budovanie mestskej metropolitnej optickej siete   
(Mesto bude systematicky budovať mestskú metropolitnú optickú sieť s moţnosťou viac zdrojového 

financovania) 

     

 Vybudovanie magistrátnej optickej siete    zodpovedá: OOaVS  T: 11/2006 

(prepojenie  mestských budov)      spolupracuje: OÚRaK, ODaKS, OIV 

 

 Zaloţenie obchodnej spoločnosti pre správu  a prevádzku zodpovedá: primátor T: 11/2006 

optickej siete        spolupracuje:  OOaVS 

 Dobudovanie optickej siete a jej vyuţitie v prospech občanov  zodpovedá: konateľ spoločnosti            

            T: 12/2007 
spolupracuje: OÚRaK , OIV 

 

 Zavedenie nových elektronických sluţieb   zodpovedá: konateľ spoločnosti            

            T: od 12/2007 
spolupracuje: OÚRaK     

 

 

Rok 2007 Návrh na zaloţenie spoločnosti TT-IT, s.r.o. Pripojenie dôleţitých objektov Mesta k optickej sieti. 

Rok 2008 Zaloţenie spoločnosti TT-IT, s.r.o. Pripájanie objektov mesta k optickej sieti a jednotnému 

komunikačnému prostrediu. 

Rok 2009 Pripokládka chráničiek pre optickú sieť v rámci líniových stavieb, prenájom optických vlákien 

externým subjektom. 

Rok 2010   Vypracovanie a schválenie projektu OPIS, príprava na zavedenie elektronických sluţieb pre 

občanov s predpokladom ich vyuţívania v roku 2013 

 

 

 
                                                                  obr.25: Logo spoločnosti TT-IT s.r.o. (B.3.2) 
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Prioritná oblasť C 

MESTSKÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

A PODMIENKY PRE VOĽNOČASOVÉ 

AKTIVITY 

- predpoklad príťažlivosti mesta 
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Cieľ: C.1.1 Revitalizácia areálu Kamenného mlyna  
(Mesto zrevitalizuje vybrané územia Kamenného mlyna a sprievodného územia toku Parná pri plánovanom 

obytnom súbore Kočišské za účelom výstavby rekreačno-oddychovej zóny pre verejnosť)  

    

   

 Zabezpečenie hodnotenia SEA  v danej lokalite   zodpovedá: OÚRaK T: 04/2007 

(Kamenný mlyn a širšie okolie)          spolupracuje: dotknuté organizácie  

 

 Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre SP    zodpovedá: OIV,  T: 12/2007 

spolupracuje:  OPaM, KP, OÚRaK, 

                         SKaŠZ                                                                             

             

  Rokovania o výkupe, resp. nájme pozemkov   zodpovedá: OPaM T: 03/2007 

spolupracuje: primátor, OÚRaK,                   

                        SKaŠZ, OIV 

                   

 Vypracovanie všetkých stupňov PD    zodpovedá: OIV T: 06/2008 

spolupracuje: OÚRaK, SKaŠZ 

 

 Získanie stavebného povolenia     zodpovedá: OIV       T:  09/2008 

spolupracuje: OŢP, OPaM, OÚRaK  

 

 Zabezpečenie dodávateľov diela    zodpovedá: OIV T:  12 / 2008 

spolupracuje: OÚRaK, SKaŠZ 

 

 Realizácia vybraných objektov      zodpovedá: OIV T: do  2014  

spolupracuje: OÚRaK, ODaKS  

 

 

Rok 2007 Zabezpečenie projektovej dokumentácie  pre stavebné povolenie na  revitalizáciu areálu Kamenného 

mlyna v rozsahu 5-tich územných etáp. 

Vysporiadanie vlastníckych vzťahov na  území Kamenného mlyna. 

Rok 2008 Rokovania o dohode o prenájme pozemkov pre I. etapu a pod rybníkmi. 

Získanie stavebných  povolení pre 2. a 3. etapu. 

Rok 2009 Získanie stavebného  povolenia  pre 1. etapu PD. 

Rok 2010 Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre realizáciu v rozsahu troch územných etáp. 

Predĺţenie stavebných povolení pre 2. a 3. etapu s očakávaním vypísania grantu. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr.26: Kamenný mlyn - návrh územných etáp (C.1.1)   

          obr.27: Kamenný mlyn - súčasný stav (C.1.1)   
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Cieľ: C.1.2 Obnova biokoridorov na území mesta  
(Mesto bude realizovať postupnú obnovu biokoridorov  na katastrálnom území mesta, ako ochranu  proti 

prevládajúcim vetrom a vyuţitím pre cykloturistiku v smere na Malé Karpaty.)  

    

 Zabezpečenie procesu verejného obstarania na výber  zodpovedá: OÚRaK T: do 12/2007 

zhotoviteľa zadania pre overovaciu štúdiu   spolupracuje: OPaM, OŢP, KP   

 

 Vypracovanie zadania       zodpovedá: OÚRaK, T: do 12/2007 

spolupracuje:  OPaM, OŢP, KP 

 

  Zabezpečenie schvaľovacieho procesu v MZ   zodpovedá: OÚRaK T: 04/2008 

spolupracuje: KP  

 

 Výber zhotoviteľa štúdie     zodpovedá: OÚRaK  T: 06/2008 

spolupracuje: OPaM, KP 

 

 Vypracovanie overovacej štúdie    zodpovedá: OÚRaK T:  09/2008 

                                                                                                       spolupracuje: OŢP, ODaKS     

 

 Uzatvorenie dohôd s vlastníkmi     zodpovedá: OPaM T:  04 / 2009 

spolupracuje: OÚRaK, KP 

 

 Koordinácia prípravy PD pre SP a realizáciu   zodpovedá: OIV T:  04 / 2009 

 s vlastníkmi pozemkov       spolupracuje: OÚRaK, OPaM, KP 

 

 Vypracovanie všetkých stupňov PD  so    zodpovedá: OIV T:  12/2010 

zaobstaraním súhlasov na výsadbu                                         spolupracuje: OÚRaK, OPaM, ODaKS 

 

 Postupná realizácia      zodpovedá: ODaKS T:  od  2011  

spolupracuje: OÚRaK, OPaM, OIV, KP 

 

 

 

Rok 2007 Objednanie, vypracovanie a odovzdanie  Zadania na obnovu biokoridorov. 

Rok 2008 Mesto Trnava nie je vlastníkom dotknutých pozemkov, preto sa v projekte  bude môcť pokračovať aţ 

po vyriešení vlastníckych vzťahov. 

 

 
 

Cieľ: C.1.3 Budovanie nových rekreačných plôch na území mesta          
(Mesto bude postupne zabezpečovať štúdie, projektové dokumentácie a realizovať aktivity postupnej výstavby 

rekreačných plôch na území mesta.) 

 

 Zabezpečenie procesu verejného obstarania na výber  zodpovedá: OÚRaK T: 02/2007 

zhotoviteľa zadania pre štúdiu uskutočniteľnosti  spolupracuje: OPaM  

                                                                      

 Vypracovanie zadania        zodpovedá: OÚRaK, T: 05/2007 

 spolupracuje: OPaM 

                            

 Vypracovanie štúdie      zodpovedá: OÚRaK T: 08/2007 

spolupracuje: ODaKS  
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 Rozhodnutie o vybranej lokalite     zodpovedá: OÚRaK T: do 04/2008 

spolupracuje: OPaM, vedenie mesta 

 Verejná propagácia, mediálna kampaň    zodpovedá: KP   T: 2008 

spolupracuje: OÚRaK, OPaM                   

 

 Rokovanie s dotknutými  vlastníkmi    zodpovedá: OPaM T: 2008  

spolupracuje: OÚRaK, primátor             

 

 Vypracovanie všetkých stupňov PD    zodpovedá: OIV  T:  2009/2010 

spolupracuje: OÚRaK, OPaM, ODaKS 

 

 Získanie stavebného povolenia     zodpovedá: OIV T: 06/2010  

spolupracuje: OŢP, OPaM 

  
 Postupná realizácia      zodpovedá: OIV T:  od  2010  

spolupracuje: OÚRaK, ODaKS, OŢP 

 

Rok 2007 Koncepčná príprava na riešenie predmetných lokalít.  

Rok 2008 Realizácia rekonštrukcie detského ihriska na Dolných Baštách. 

Vypracovanie poţiadaviek na projekt a obstaranie  štúdie „Parčík za daňovým úradom“. 

Rok 2009 Získanie stavebných povolení  na realizáciu projektu „Parčík za daňovým úradom“. 

Realizácia 1.etapy výstavby. 

Realizácia detského ihriska v športovom areáli Modranka. 

Rok 2010 Realizácia 2. etapy výstavby „Parčíku za daňovým úradom“. 

Dokončenie stavby „Parčík za daňovým úradom“ a odovzdanie do pouţívania. 

 

obr.28: Parčík – oddychová zóna - realizácia r. 2010 (C.1.3) 
obr.29: Parčík - veľké detské ihrisko - realizácia r. 2010(C.1.3)     

obr.30: Parčík - rampa - realizácia r. 2009 (C.1.3) 

                      obr.31: Parčík - detské ihrisko Pod Agátkou – realiz. r. 2010 (C.1.3) 
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Cieľ: C.2.1 Humanizácia vybraných obytných súborov  
(Mesto zrealizuje komplexnú humanizáciu prostredia vybraných obytných súborov.) 

 

 Výber lokalít a určenie prioritných investícií   zodpovedá: OÚRaK  

zhotoviteľa zadania pre štúdiu uskutočniteľnosti                          T: pri schvaľovaní rozpočtu na r. 2007  

spolupracuje: vedenie mesta, KP         

 

 Vypracovanie všetkých stupňov PD    zodpovedá: OIV, OÚRaK  

           T:  2007/2012 

spolupracuje: OÚRaK , OPaM, ODaKS 

   
 Získanie stavebného povolenia     zodpovedá: OIV  T: 2007/2013 

spolupracuje: OŢP, OPaM 

 

 Výber dodávateľa      zodpovedá: OIV  T: 2007/2013 

spolupracuje: OÚRaK, ODaKS, OPaM  

 

 Postupná realizácia vybraných lokalít    zodpovedá: OIV T: 2007/2014                                                                                                                         

spolupracuje: OÚRaK, ODaKS, OŢP  

  

 

Rok 2007 Zabezpečenie štúdií  Humanizácia OS na ulici Vajanského, OS Vodáreň, OS Zátvor. 

Vypracovanie PD pre územné rozhodnutie Humanizácia OS Linčianska, Prednádraţie II – D.  

Doriešenie majetkoprávnych vzťahov, získanie SP a dohody so správcami sieti. 

Rok 2008 Vypracovanie PD pre územné rozhodnutie Humanizácia OS Na hlinách, Prednádraţie II – B, D  

Získanie stavebného povolenia pre OS Prednádraţie II . 

Realizácia Humanizácia OS Prednádraţie II. 

Rok 2009 Realizácia Humanizácia OS Prednádraţie II. 

Rok 2010 Realizácia Humanizácia OS Prednádraţie II ,  OS Linčianska, OS Na hlinách,  OS A. Kubinu. 

Rekonštrukcia detského ihriska v areáli MŠ Limbová a Kalokagatia – 1.etapa – sprístupnené aj pre 

verejnosť. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     obr.32: OS Prednádraţie II - realizácia r. 2008 (C.2.1)              

                                                                                                         obr.33: OS Prednádraţie II - realizácia r. 2009 (C.2.1) 
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obr.34: OS Prednádraţie II - realizácia r. 2010 (C.2.1)

   

obr.35: OS Linčianska - realizácia  r. 2010 (C.2.1) 

obr.36: OS Na hlinách - realizácia r. 2010 (C.2.1) 

                  

obr.37: OS A. Kubinu - realizácia r. 2010 (C.2.1)  

 

Cieľ: C.2.2 Obnova bytových domov a ich okolia                      
(Mesto bude podporovať a v spolupráci s vlastníkmi bytov bude hľadať              

moţnosti čerpania štrukturálnych fondov a dotácií na obnovu bytových domov.) 

 

 Výber lokality na pilotný projekt obnovy   zodpovedá: OÚRaK T: 06/2006 

spolupracuje: OIV  

 

 Zapojenie sa do výzvy na predkladanie projektov  zodpovedá: OÚRaK, T:06/2006 

(obnova vysoko podlaţných byt. domov a okolitých priestorov) spolupracuje: ODaKS, OIV 

 

 Príprava projektu obnovy v spolupráci s    zodpovedá: OÚRaK  T: 12/2007 

holandskými partnermi      spolupracuje: OIV  

 

 Finančné zabezpečenie – príprava ţiadosti o financie  zodpovedá: OÚRaK T: podľa výziev 

spolupracuje: ODaKS, OŢP 

 

 

Rok 2007 Zabezpečenie prípravných prác pre získanie stavebného povolenia a celkovú propagáciu projektu.  

Schválenie čiastočnej podpory pre projekt formou konzultačnej činnosti zabezpečovanej holandskými 

expertmi. Očakávanie grantovej výzvy. 

Rok 2008 Výzva na integrované stratégie rozvoja mestských oblastí nebola vyhlásená. 

Rok 2009 Očakávanie grantovej výzvy pre riešenie územia obytného súboru Linčianska. 

Výzva na integrované stratégie rozvoja mestských oblastí nebola vyhlásená - príprava projektu sa 

pozastavila.   

Rok 2010 Očakávaná výzva na integrované stratégie rozvoja mestských  oblastí opäť nebola vyhlásená.  

V rámci obytných súborov bolo zrekonštruovaných, rozšírených alebo novovybudovaných 895 

parkovacích miest vrátane doplnenia zelene.   
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Cieľ: C.2.3 Regulácia hustoty zástavby          
(Mesto pri aktualizácii Územného plánu mesta formou úpravy regulatívov v obytných zónach obmedzí hustotu  

zástavby a nebude  povoľovať ďalšiu výstavbu v zastavaných  a funkčne stabilizovaných (napr. parky) územiach 

mesta. 

 

 Stanovenie a zapracovanie príslušných    zodpovedá: OÚRaK T: 2006 

      regulatívnych limitov zastavanosti  do ÚPN-u mesta  spolupracuje: spracovateľ ÚPN-u 

  

 Schválenie úprav v MZ      zodpovedá: OÚRaK  T: 2006 

spolupracuje: ODaKS, OŢP 

 

 Realizácia limitov v praxi     zodpovedá: vedenie mesta, OÚRaK, OŢP 

                            T:  od 2007 

 

 

Rok 2007 Stanovenie a zapracovanie príslušných regulatívnych limitov  zastavanosti do ÚPN-u mesta Trnava. 

Rok 2008 Uplatňovanie limitov vo vyjadreniach Mesta Trnava, MsÚ v Trnave. 

Rok 2009 Aktualizovanie príslušných záväzných regulatívov zastavanosti v Územnom pláne mesta Trnava 

(Aktualizované znenie 2009). 

Rok 2010 Uplatňovanie limitov vo vyjadreniach Mesta Trnava a MsÚ v Trnave. 

                                          

 

Cieľ: C.3.1 Obnova pešej zóny          
(Mesto obnoví pešiu zónu, vrátane zatraktívnenia, príp. funkčného  vyuţitia a vzhľadu s vhodne 

zakomponovanými prvkami zelene a prepojením na Ruţový park.) 

 

 Spracovanie a odsúhlasenie koncepčnej štúdie   zodpovedá: OÚRaK  T: 06/2007 

spolupracuje: správcovia IS, majitelia 

                                    objektov, KPÚ, 

 

 Dohody so správcami sietí, majetkoprávne vysporiadanie zodpovedá: OÚRaK, T: 12/2007 

spolupracuje: OIV, OPaM  

                                                                                                                                                                          

 Projektová dokumentácia 1. etapa – Hlavná ulica  zodpovedá: OIV T: 12/2007 

spolupracuje: OÚRaK  

 

 Zahájenie realizácie      zodpovedá: OIV  T:  04 / 2008 

spolupracuje: OŢP, OÚRaK 

 

 

Rok 2007 Spracovanie a odsúhlasenie koncepčnej štúdie.  

Rokovania so správcami sieti.  

Rok 2009 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre  realizáciu. 

Rok 2010 Vypracovaný projekt, vydané stavebné povolenie a očakávanie výzvy z grantových zdrojov EÚ. 
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obr.38: pohľad na pešiu zónu r. 2010 (C.3.1) 

 

 

 

Cieľ: C.3.2 Obnova verejných priestranstiev historického jadra             
(Mesto bude postupne obnovovať jednotlivé verejné priestranstvá v historickom jadre mesta.) 

 

 Spracovanie a odsúhlasenie koncepcie postupnej obnovy  zodpovedá: OÚRaK  T: 04/2007 

spolupracuje: správcovia IS, majitelia 

             objektov, KPÚ, OIV 

                 
 Postupné spracovanie PD na jednotlivé ulice   zodpovedá: OIV  T: 2007 aţ 2013 

spolupracuje: OÚRaK, ODaKS 

 

 Postupná realizácia projektov     zodpovedá: OIV T: podľa  fin. 

               moţnosti 

spolupracuje: OÚRaK, ODaKS, OŢP 

 

 

 

Rok 2007 Spracovanie a odsúhlasenie koncepcie postupnej obnovy verejných priestranstiev historického jadra  

v zmysle platného rozpočtu mesta. 

Rok 2008 Vypracovanie projektovej dokumentácie  Obnovy pešej zóny. 

Rok 2010 Spracovávanie projektovej dokumentácie jednotlivých ulíc.  

Trnavský karner (archeologický, stavebno-historický a reštaurátorský výskum, vybudovanie prípojky 

elektro a zriadenie expozície). 

Horné Bašty – oprava miestnej komunikácie (výmena dlaţby). 

Hornopotočná ulica – obnova povrchu chodníka. 
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obr.39: Trnavský karner – ochodza, realizácia  09/2010 (C.3.2) 

     

  
obr.40: Trnavský karner – archeologický výskum r.  2009- 2010,  sprístupnenie verejnosti  09/2010 (C.3.2) 

 

 obr.41: Horné Bašty, miestna komunikácia – výmena dlaţby                                                   

obr.42: Hornopotočná ulica, obnova povrchu  

chodníka  

 

 

Cieľ: C.3.3 Obnova hradobného systému      
(Mesto bude v nadväznosti na obnovu verejných priestranstiev obnovovať hradby a vyuţívať ich k novým 

funkciám.) 

 

 Postupná rekonštrukcia a obnova hradobného systému  zodpovedá: OÚRaK, T: 2006 aţ 2013 

spolupracuje: OIV, ODaKS, SKaŠZ 

 

 Sledovanie moţnosti financovania z iných zdrojov  zodpovedá: OÚRaK, T: priebeţne 

spolupracuje: OIV, ODaKS, SKaŠZ 

 

 Postupná realizácia projektov     zodpovedá: OIV  T: podľa  fin. 

                moţnosti 

spolupracuje: OÚRaK, ODaKS, KPÚ   

 

      

Rok 2007 Realizácia rekonštrukcie hradobného opevnenia. 

Rok 2008 Realizácia rekonštrukcie hradobného opevnenia.. 

Rok 2009 Obnova severnej časti východného úseku hradobného systému mesta. Obnova Bernolákovej brány. 

Rok 2010 Oprava bašty za Františkánskym kláštorom.  

Výstavba veţe severovýchodného úseku mestského opevnenia na Michalskej ulici. 
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obr.43: Dostavba veţe severovýchodného úseku mestského opevnenia  

na Michalskej ulici (C.3.3) 

 

Cieľ: C.3.4 Obnova komplexu bývalej Trnavskej univerzity   
(Mesto bude spolupracovať s vlastníkmi objektov TU a bude podporovať prípravu projektov čerpajúcich 

prostriedky z fondov EÚ.) 

 

 Vypracovať projekt budúceho vyuţívania objektu     zodpovedá: vlastník objektu T:  2008 

„Adalberínum“       spolupracuje: OÚRaK, OVŠaK  

  

 Zabezpečenie spracovania PD obnovy objektu   zodpovedá: OIV  T: priebeţne 

(prípadná spolupráca pri realizácií obnovy)   spolupracuje: OIV, ODaKS, SKaŠZ, 

OÚRaK 

 

 Zabezpečenie efektívneho vyuţívania objektu   zodpovedá: vlastník  T: po kolaudácii 

spolupracuje: OÚRaK, OVŠaK  

 

 

Rok 2007 Vykonanie architektonicko-historický výskumu a zamerania objektu. 

Rok 2008 Vypracovanie technickej projektovej dokumentácie. PD študijno-informačného centra Adalbertínum. 

Rok 2009 Získanie právoplatného stavebného povolenia a čiastočná realizácia úprav z grantového programu 

pre Trnavskú univerzitu.  

Rok 2010 Čiastková obnova objektu Adalbertínum - vyuţívanie objektu Trnavskou univerzitou a Súkromnou 

umeleckou školou baletu D. Nebylu. Obnova hlavného univerzitného komplexu je podmienená 

vysťahovaním vojenského archívu.  

 

 

 

Cieľ: C.3.5 Obnova amfiteátra           
(Mesto obnoví amfiteáter pre nové funkčné vyuţitie, nielen na kultúrne podujatia, ale aj na rekreáciu s posilnením 

zelene.) 

 

 Uskutočniť výber dodávateľa     zodpovedá: SKaŠZ T:  2006 

spolupracuje: OÚRaK, OIV 

          

 Realizácia stavebných prác      zodpovedá: SKaŠZ T: do 2007 

 spolupracuje: OIV, ODaKS, OÚRaK 

 

 Otvorenie amfiteátra verejnosti     zodpovedá: SKaŠZ T: 05/2008 

spolupracuje: OÚRaK, OVŠaK 
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Rok 2007 Spracovanie PD a výber dodávateľa na obnovu amfiteátra,.  

Rok 2008 Realizácia rekonštrukcie amfiteátra ako multifunkčného priestoru pre kultúrne vyuţitie na ploche 

8 585m
2
.  

Otvorenie amfiteátru pre verejnosť. 

Cieľ splnený 

 

 

Cieľ: C.4.1 Modernizácia športovísk pri základných školách                   
(Mesto bude postupne obnovovať a modernizovať športoviská pri ZŠ a sprístupňovať ich verejnosti.) 

 

 Príprava a vypracovanie koncepcie obnovy a modernizácie zodpovedá: OÚRaK T: 09/ 2007 

jednotlivých areálov       spolupracuje: OVŠaK, OIV  

 

 Spracovanie koncepcie prevádzkovania vybraných športovísk zodpovedá: OVŠaK  T: 12/ 2007 

pre verejnosť       spolupracuje: OÚRaK, OE, SKaŠZ  

     

 Spracovanie PD po etapách     zodpovedá: OIV T: do 2009 

spolupracuje: OÚRaK, SKaŠZ, OVŠaK 

 

 Postupná realizácia modernizácie    zodpovedá: OIV T: 2008 aţ 2013  

spolupracuje: OÚRaK, OVŠaK   

 

 Otvorenie areálov ZŠ pre verejnosť     zodpovedá: OVŠaK  T: 60 dní   

                                                                   po kolaudácií                                                            

spolupracuje: OÚRaK, SKaŠZ            

 

 

Rok 2007 Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu športového areálu ZŠ A. Kubinu. 

Rok 2008 Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu športového areálu ZŠ Bottova. 

Rok 2009 Vybudovanie multifunkčného ihriska s umelou trávou  v areáli na  Mozartovej 10. 

Rok 2010 Vybudovanie multifunkčného ihriska s umelou trávou v ZŠ A. Kubinu. 

Vypracovanie PD multifunkčného športového ihriska s atletickou dráhou – ZŠ Vančurova. 

 

                                   
obr.44: ZŠ A.Kubinu – multifunkčné ihrisko s umelou trávou(C.4.1)                                              

obr.45: Areál Mozartova 10- multifun. ihrisko s 

umelou trávou (C.4.1) 
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Cieľ: C.4.2 Sprístupňovanie športovísk školských areálov na území mesta       
(Mesto pripraví a zrealizuje projekt otvorenia školských športových zariadení pre verejnosť a bude jednať s TTSK 

a ostatnými zriaďovateľmi školských zariadení o obdobnom projekte.) 

 

 Zriadenie pracovnej skupiny ohľadne vyuţívania športových zodpovedá: OVŠaK T: 02/ 2007 

jednotlivých areálov      spolupracuje: zriaďovatelia 

 

 Spracovanie koncepcie prevádzkovania športovísk  zodpovedá: OVŠaK  T: 06/ 2007 

pre verejnosť a vyhodnotiť ich terajšie vyuţitie    spolupracuje: zriaďovatelia  

 

 Dohoda na spoločných aktivitách pre verejnosť   zodpovedá: komisia T: 10/2007 

spolupracuje: zriaďovatelia 

 

 Postupná realizácia vyuţívania vybraných   zodpovedá: zriaďovateľ   

  športových areálov         T:  2007 aţ 2013  

             spolupracuje: OÚRaK, OIV, OVŠaK  

 

 

Rok 2007 Príprava návrhu Koncepcie športovísk v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

koncepcii mesta Trnava. 

Rok 2008 Schválenie návrhu Koncepcie športovísk v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Trnava uznesením MZ č. 315/2008. 

Rok 2009 Sprístupnenie športovísk v školských areáloch podľa schválenej koncepcie. 

Rok 2010 Vyuţívanie športových areálov verejnosťou počas školského roka a v pracovných dňoch v   

popoludňajších hodinách. Harmonogram moţného vyuţívania areálov je zverejnený na tabuli pred 

školou a na webovej  stránke mesta a kaţdej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.  

Areály boli otvorené v ZŠ  Námestie  SUT,  ZŠ Spartakovská, Spartakovská - prevádzka V jame,                    

ZŠ I. Krasku –Modranka,  Mozartova,  ZŠ K. Mahra, MŠ Limbová.                                                               

 

Cieľ: C.4.3 Program obnovy verejných športovísk         
(Mesto spracuje program postupnej obnovy a výstavby chýbajúcich športovísk na území mesta a zaháji jeho 

realizáciu.) 

 

 Spracovanie analýzy súčasného stavu športovísk  zodpovedá: SKaŠZ T: 01/ 2007 

spolupracuje: prevádzkovatelia 

  

 Spracovanie programu obnovy športovísk   zodpovedá: SKaŠZ T: 06/ 2007 

spolupracuje: prevádzkovatelia  

 

 Spracovanie analýzy  chýbajúcich športovísk   zodpovedá: SKaŠZ T: 08/2007 

spolupracuje: OVŠaK 

 

 Postupná realizácia obnovy a výstavby športových areálov zodpovedá: SKaŠZ T:  2008 aţ 2013  

               spolupracuje: OÚRaK, OIV  

 

 

 

Rok 2007 Spracovanie analýzy súčasného stavu športovísk. Spracovanie programu obnovy športovísk.   

Rok 2008 Realizácia programu obnovy a výstavby jednotlivých športových areálov v súlade s rozpočtom 

organizácie a s prihliadnutím na finančné prostriedky schválené v rozpočte. 

Rok 2009 Lokomotíva – oprava tribún, Zimný štadión – náter kovových konštrukcií, Slávia – oplotenie fut. 

ihrísk, Telocvičňa Slávia – rekonštrukcia šatní. 

Rok 2010 Bazén Zátvor – oprava hydroizolácií, Areál Modranka – zateplenie telocvične, Telocvična Slávia – 

nová palubovka, Škola Kornela Mahra – šatne pre futbalistov, Športová hala Slávia – rekonštrukcia 

sociálnych zariadení. 
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Cieľ: C.4.4 Podpora využívania športových a kultúrnych zariadení       
(Mesto spracuje a bude realizovať systém podpory efektívnejšieho vyuţívania športových a kultúrnych zariadení 

všetkými skupinami obyvateľov mesta.) 

 

 Spracovanie analýzy vyuţívania mestských kultúrnych  zodpovedá: SKaŠZ T: 02/ 2007 

a športových zariadení verejnosťou a inými organizáciami spolupracuje: prevádzkovatelia, OVŠaK    

 

 Systém vyuţívania športových a kultúrnych zariadení  zodpovedá: SKaŠZ T: 05/2007 

spolupracuje: OVŠaK, OPaM, OÚRaK 

 

 Napojenie na systém projektu „Karta Trnavčana“  zodpovedá: OOaVS T:  01/2008  

spolupracuje: SKaŠZ, OVŠaK, OPaM, 

OÚRaK 

 

 

Rok 2007 Spracovanie analýzy vyuţívania mestských kultúrnych a športových zariadení verejnosťou a inými 

organizáciami.  

Spracovanie systému vyuţívania športových a kultúrnych zariadení  

Rok 2008 Vyuţívanie športových a kultúrnych zariadení mesta verejnosťou a inými organizáciami.  

Rok 2009 Bezplatné poskytovanie športových areálov, tenisových ihrísk, futbalových ihrísk, asfaltových ihrísk 

vo vymedzených hodinách. Poskytovanie zliav za vyuţívanie všetkých športových zariadení na 

športové podujatia. Poskytovanie zliav pre športové kluby. Poskytovanie zliav za prenájom pri 

organizovaných kultúrnych a charitatívnych podujatí. 

Rok 2010 Bezplatné poskytovanie športových areálov, tenisových ihrísk, futbalových ihrísk, asfaltových ihrísk 

vo vymedzených hodinách. Poskytovanie zliav za vyuţívanie všetkých športových zariadení na 

športové podujatia. Poskytovanie zliav pre športové kluby. Poskytovanie zliav za prenájom pri 

organizovaných kultúrnych a charitatívnych podujatí. 

 

 

 

Cieľ: C.5.1 Zvyšovanie environmentálneho povedomia   
(Mesto bude podporovať projekty environmentálnej výchovy na školách a zvyšovania povedomia obyvateľov 

s dôrazom na obmedzovanie tvorby komunálneho odpadu.) 

 

 Zmapovanie environmentálnej výchovy na školách  zodpovedá: OVŠaK T: 03/ 2007 

(stretnutie s riaditeľmi MŠ, ZŠ, SŠ)    spolupracuje:  zriaďovatelia škôl, 

                               OŢP, ODaKS, OŢP, univerzity 

 

 

 

 Posúdenie environmentálnej výchovy na školách  zodpovedá: OVŠaK  T: 06/ 2007 

(stretnutie s riaditeľmi MŠ, ZŠ, SŠ)    spolupracuje: zriaďovatelia škôl  

                                                                                                      OŢP, univerzity 

 Spracovanie návrhu posilnenia a zefektívnenia   zodpovedá: OVŠaK  T: 09/ 2007 

environmentálnej výchovy na školách    spolupracuje:  zriaďovatelia   

                                                               škôl, OŢP, univerzity 

 

 Postupná realizácia environmentálnych aktivít na školách zodpovedá: OVŠaK T: šk. r. 2007/8  

spolupracuje:  OS, zriaďovatelia škôl,  

          OŢP 
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 Zavádzanie separovaného zberu na školách   zodpovedá: ODaKS T: 06/ 2007 

a decentralizovaného kompostovania na školách spolupracuje: OVŠaK, zriaďovatelia         

                                                                                                                              škôl,  ASA, OŢP 

 

 

Rok 2007 Vyhodnotenie zberu papiera na ZŠ v meste Trnava v Kine Hviezda. 

Odborný seminár pre učiteľov ZŠ v Modre - Harmónii na tému „Realizácia environmentálnej 

výchovy na základných školách“. 

Rok 2008 Vyhodnotenie zberu papiera na ZŠ v meste Trnava - zasadacia sieň MZ na radnici  

Zavádzanie separovaného zberu na základných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Trnavy – I. etapa. 

Rok 2009 Zavádzanie separovaného zberu na základných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Trnavy – II. etapa. Zavedenie separovania na MsÚ, radnici a v materských školách,. 

Rok 2010 Dotácie pre školy na zriadenie, vybudovanie, dobudovanie „Enviro dvorov“ v areáloch 

základných škôl. 

 

                                  
obr.46: Separovaný zber v MŠ (C.5.1) 

 

                                       
obr.47: Separovaný zber - MsÚ, radnica a ZŠ  (C.5.1)    

                      obr.48: Leták pre ţiakov ZŠ (C.5.1) 

 

 
obr.49: ENVIRO DVORY – budovanie v ZŠ s MŠ I. Krasku v Modranke  (C.5.1) 
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Cieľ: C.5.2 Zefektívnenie spôsobu nakladania s komunálnym odpadom                  
(Mesto posilní systém separovaného zberu, vrátane biologicky rozloţiteľného odpadu a jeho ďalšieho vyuţitia.) 

 

 Spustenie informačnej kampane na zber    zodpovedá: ODaKS T: 04/ 2007 

spolupracuje:  OÚRaK, OŢP, A.S.A.,              

                         KP 

 

 Spracovať koncepciu rozvoja odpadového hospodárstva zodpovedá: OÚRaK T: 12/ 2007 

Mesta Trnava, vrátane systému separovaného zberu  spolupracuje: OŢP, A.S.A., ODaKS 

    

 Strategické environmentálne hodnotenie (SEA)   zodpovedá: OÚRaK T:  2007 

Koncepcie odpadového hospodárstva    OŢP, A.S.A., ODaKS 

 

 Postupná realizácia koncepcie     zodpovedá: ODaKS T: 01/ 2008 

spolupracuje: A.S.A, OÚRaK,  

                       zriaďovatelia škôl 

 

 

Rok 2007 Uskutočnenie projektu „Intenzifikácia separovaného zberu odpadov v meste Trnava“.   

Uskutočnenie informačnej kampane na separovaný zber.                                                                                     

Rok 2008 Uskutočnenie projektu „Intenzifikácia separovaného zberu odpadov v meste Trnava II“                                                    

s cieľom skvalitnenia  systému separovaného zberu mesta Trnava“. 

Rok 2009 Schválenie projektu „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava – 2. etapa “ MŢP SR.                                      

Ukončenie projektov z minulých rokov a príprava nových projektov na nasledujúce obdobie. 

Rok 2010 Zabezpečenie procesu EIA k projektu „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava – 2. etapa“.                                      

Schválenie projektu „Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií“.  

 

 

 

 

Cieľ: C.5.3 Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja mesta Trnava                    
(Mesto bude spracovávať koncepčné materiály v oblasti ţivotného prostredia v nadväznosti na aktualizáciu 

územného plánu.) 

 

 Zabezpečenie výberu zhotoviteľa aktualizácie MÚSES  zodpovedá: OÚRaK  T: 02/ 2007 

spolupracuje:  OŢP  

 

 Vypracovanie aktualizácie MÚSES    zodpovedá: OÚRaK T: 10/ 2007 

spolupracuje: OŢP  

 

 Strategické environmentálne hodnotenie MÚSES  zodpovedá: OÚRaK T:04 / 2008 

spolupracuje:  OŢP  

 

 

Rok 2007 Aktualizácia MUSES s cieľom navrhnúť inovatívne ekostabilizačné opatrenia v záujmovom území. 

Rok 2008 Ukončenie aktualizácie MÚSES z r. 1997. 

Rok 2009 Zapracovanie dokumentu MÚSES do ÚPN-u mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009). 

Zabezpečenie  Strategického environmentálneho hodnotenia SEA pre aktualizované znenie ÚPN-u 

mesta Trnava.   

Rok 2010 Účasť Mesta Trnava na súťaţi „Európska cena Hlavné mestá biodiverzity“ so ziskom 2. miesta  

v skupine obcí nad 50 tisíc obyvateľov.  
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Cieľ: C.5.4 Rekultivácia skládky Boleráz      
(Mesto zrekultivuje uzatvorenú skládku Boleráz s jej následným ozelenením.)    
 

 Zabezpečenie financovania rekultivácie skládky   zodpovedá: OÚRaK T:  2007 

spolupracuje:  primátor  

 

 Realizácia výberového konania na dodávateľa   zodpovedá: OÚRaK T: 90 dní po  

získaní grantu 

spolupracuje: OIV, OPaM                    

 

 Realizácia rekultivácie skládky     zodpovedá: OIV T: po podpise 

 zmluvy  

spolupracuje:  OÚRaK, OŢP  

 

 

Rok 2007 Vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá rieši  elimináciu negatívnych vplyvov skládky odpadu 

Boleráz na ţivotné prostredie, prostredníctvom jej uzatvorenia a rekultivácie. 

Získanie stavebného povolenia a príprava  ţiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov z grantov 

EU. 

Rok 2008 Podanie ţiadosti o poskytnutie grantov z EÚ na uzatvorenie a rekultiváciu skládky. 

Grant nebol udelený. 

Rok 2009 Opätovné podanie  ţiadosti o poskytnutie grantov z EÚ na uzatvorenie a rekultiváciu skládky.  

Rok 2010 Schválenie projektu „Skládka odpadov Boleráz – revitalizácia“, ktorého cieľom je zníţenie 

a eliminácia negatívnych vplyvov skládky odpadu Boleráz na ţivotné prostredie, prostredníctvom jej 

uzatvorenia a rekultivácie.     
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Prioritná oblasť D 

VEREJNÉ SLUŽBY A OBČAN 

- predpoklad kvality života 
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Cieľ: D.1.1 Posilnenie komunikácie s verejnosťou       
(Mesto dobuduje Referát komunikácie s verejnosťou, ktorý bude napĺňať informačné, komunikačné, 

marketingové a public relations funkcie ako ucelenú stratégiu mesta.) 

 

 Zaloţiť Radu pre komunikáciu     zodpovedá: prednostka MsÚ   

T: 06/ 2006 
spolupracuje: KP  

 

 Zrealizovať  prieskum komunikačného prostredia  zodpovedá: prednostka MsÚ                   

T: 02/ 2007 
spolupracuje: Rada pre komunikáciu;  

 

 Navrhnúť koncepciu efektívneho Mestského komunikačného zodpovedá: prednostka MsÚ 

systému mesta Trnava                          T: 09/ 2007 

                                                                     spolupracuje: KP, OÚRaK, TINS    

 

 Schválenie koncepcie v MZ     zodpovedá: prednostka MsÚ 

                            T: 12/ 2007 
spolupracuje: KP  

 

 Zahájenie plnohodnotnej činnosti Mestského     zodpovedá: KP          T: 01/ 2008 

komunikačného systému     spolupracuje:  OS, OVŠaK 

  

 

Rok 2007 Vypracovanie stratégie zlepšenia komunikácie s verejnosťou. 

Rok 2008 Zriadenie úseku komunikácie a marketingu v rámci organizačnej štruktúry MsÚ. 

Interná komunikácia (vybudovanie Intranetu MsÚ). 

Externá komunikácia  (nová spravodajská relácia v MTT – Infoservis o činnosti samosprávy). 

Rok 2009 Úprava  webového portálu www.trnava.sk  – rozšírenie funkčnosti a škály poskytovaných informácií. 

Vydanie návrhu manuálu pouţívania erbu v písomnostiach mesta Trnava. Rozšírenie Kancelárie 

prvého kontaktu. 

Rok 2010 Práca Kancelárie prvého kontaktu. Aktualizovanie webovej stránky mesta www.trnava.sk. 

Uverejňovanie dokumentov a vzorov na stránke mesta, ako pomoc pre obyvateľov. 

Koordinovanie komunikátorov v  rámci MsÚ, tvorba mesačných výstupov pre VMČ,  Spravovanie 

Facebook mesta, koordinovanie  publikačných výstupov.  

Nové produkty pre občanov na úrovni cestovného ruchu - tematické okruhy. 

 

 
obr.50: Web stránka mesta Trnava (D.1.1)   
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Cieľ: D.1.2 Prezentácia poskytovateľov sociálnych služieb      
(Mesto bude organizovať mestské konferencie a prezentácie poskytovateľov sociálnych sluţieb, vrátane 

mimovládnych organizácií, s cieľom zlepšiť informovanosť občanov a koordináciu sluţieb.) 

 

 Realizovať zmapovanie poskytovateľov sociálnych sluţieb zodpovedá: OS   T: 12/ 2006 

spolupracuje:  OVŠaK, KP,SSS,  

TTSK,TU,UPSVAR  

 

 Navrhnúť obsahovú štruktúru a organizáciu stretnutia  zodpovedá: OS  T: 03/ 2007 

( 1 x do roka konferencia)     spolupracuje: OVŠaK, KP, SSS, TTSK  

 

 Propagácia stretnutia a súvisiace aktivity   zodpovedá: OS  T: 04/ 2007 

spolupracuje: KP, KP, SSS, TTSK    

 

 Realizácia konferencie      zodpovedá: OS             T: 05/ 2007 

spolupracuje: KP, OOaVS  

 

 Vyhodnotenie konferencie, vydanie zborníka   zodpovedá: OS  T: 10/ 2007 

spolupracuje:  KP, OVŠaK 

 

 

Rok 2007 Uskutočnenie konferencie o poskytovaní sociálnych sluţieb . Projekt úspešne naštartovaný 

s pozitívnym ohlasom verejnosti. 

Rok 2008 Uskutočnenie konferencie pre poskytovateľov sociálnych sluţieb. 

Zmapovanie mimovládnych organizácií v oblasti sociálnych sluţieb. 

Rok 2009 Kompletné zmapovanie mimovládnych organizácií na území mesta. 

Rok 2010 Uskutočnenie konferencie zameranej na riešenie bytovej problematiky na odkázané skupiny.  

Zmapovanie poskytovateľov sociálnych sluţieb v meste Trnava. 

 

 
obr.51: Zborník z Konferencie poskytovateľov sociálnych a zdravotných sluţieb pre seniorov (D.1.2)   

 

 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2007 – 2013                                                                                      

48 

 

 

Cieľ: D.1.3 Verejné prednášky na sociálne témy   
(Mesto v spolupráci s kanceláriou Zdravé mesto pripraví cyklus prednášok na sociálne témy.) 

 

 Navrhnúť obsahovú štruktúru a organizáciu stretnutia  zodpovedá: OS  T: 03/ 2007 

( 4 x do roka prednášky)                                                               spolupracuje: OVŠaK, KP, SSS, TTSK  

 

 Propagácia stretnutia a súvisiace aktivity   zodpovedá: OS  T: 03/ 2007 

spolupracuje: KP, KP, SSS, TTSK    

 

 Realizácia prednášok      zodpovedá: OS  T: od 04/2007 

spolupracuje: KP, OOaVS        štvrťročne 

 

 

Rok 2007 Uskutočnenie 2 prednášok pre verejnosť (zdravotníctvo).  

Rok 2008 Uskutočnenie 4 prednášok pre verejnosť (zdravotníctvo, sociálna oblasť).  

Rok 2009 Uskutočnenie 10 prednášok pre verejnosť (zdravotníctvo, sociálna oblasť).  

Rok 2010 Uskutočnenie 7 prednášok pre verejnosť (zdravotníctvo, sociálna oblasť).  

 

 

Cieľ: D.2.1 Zapájanie seniorov do spoločenského života   
(Stredisko sociálnych sluţieb v spolupráci s mimovládnym sektorom a Klubmi dôchodcov , rozšíri sluţby pre 

seniorov, s cieľom vyuţívať ich kapacitu a schopnosti a tým ich aktivizovať a zapájať do ţivota.) 

 

 Návrh aktivít – mapovanie potrieb seniorov   zodpovedá: SSS  T: 12/ 2006 

spolupracuje: OS, OVŠaK, TTSK,  

Jednota dôchodcov  

 

 Realizácia projektových aktivít     zodpovedá: SSS  T: 02/ 2007 

( info o projekte, prieskum záujmu, nábor dobrovoľníkov) spolupracuje: OS, OVŠaK, KP,  TTSK  

 

 Vypracovanie systému motivácie a organizácie   zodpovedá: SSS  T: 04/ 2007 

spolupracuje: KP, OS, OVŠaK, TTSK    

 

 Školenie a zaučenie dobrovoľníkov    zodpovedá: SSS  T: od 05/ 2007 

spolupracuje: KP, OOaVS  

 

 Koordinácia s opatrovateľskou sluţbou    zodpovedá: SSS  T: od 05/ 2007 

spolupracuje: KP, TTSK  

 

 Zahájenie činnosti dobrovoľníkov    zodpovedá: SSS  T: od 06/ 2007 

spolupracuje:  KP, TTSK, zdruţenia 

 

 

Rok 2007 Spolupráca so Strediskom sociálnej starostlivosti. 

Uskutočnenie kurzov spoločenského tanca pre seniorov  v  spolupráci s tanečnou školou. 

Rok 2008 Uskutočnenie jazykových a počítačových kurzov pre seniorov v spolupráci s Akadémiou vzdelávania. 

Vystúpenie tanečného súboru ASTRAS z Litvy (seniorky) v rámci projektu Európa bez hraníc. 

Rok 2009 Príprava projektu Náramky pomoci, Kurzy zdravej výţivy, Dni zdravia, Pochod zdravia seniorov 

Kampane s prednášky pre seniorov počas celého roka. Veľtrh pre seniorov  s prednáškami v rámci 

podujatia (Bezpečnosť a istota seniorov, Kultúrne hodnoty Trnavy, Víno ako medicína). 

Rok 2010 Uskutočnenie kurzov zdravej výţivy, Dní zdravia,  Pochodu zdravia seniorov, Veľtrhu pre seniorov 

s prednáškami  v rámci podujatia (Bezpečie a istota seniorov, Očkovanie proti chrípke u seniorov, 

Zdravá výţiva v zrelom veku). Otvorenie  8. denného centra v Modranke. 
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obr.52: 2. ročník Veľtrhu pre seniorov 2010 (D.2.1)   

 

Cieľ: D.2.2 Zapájanie profesných a záujmových skupín do života mesta  
(Mesto v spolupráci s mimovládnym sektorom  zmapuje mimovládne organizácie pôsobiace na území mesta, ich 

činnosti a potreby a otvorí priestor pre aktívnu spoluprácu.) 

 

 

 Zmapovanie mimovládnych organizácií v meste   zodpovedá: OS  T: 02/ 2008 

spolupracuje: OVŠaK, SSS  

 

 Uskutočnenie dotazníkového prieskumu na zistenie  zodpovedá: OS  T: 05/ 2008 

aktivít a potrieb mimovládnych organizácií v meste                     spolupracuje:  OVŠaK, KP, SSS  

 

 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu    zodpovedá: OS  T: 06/ 2008 

a prijatie opatrení      spolupracuje: KP, OVŠaK, SSS    

 

 Upravenie podmienok grantového systému mesta  zodpovedá: OS  T: od 08/ 2008 

a pravidiel prideľovania fin. prostriedkov nadáciám  spolupracuje: KP, OPaM, OVŠaK  

 

 Organizovanie kaţdoročných  prijatí mimovládnych  zodpovedá: OS   T: od 10/ 2008 

organizácií primátorom mesta (2 x ročne)   spolupracuje: KP, OVŠaK  

 

 

Rok 2007 Zmapovanie organizácií  pôsobiacich v danej oblasti na území Mesta. Príprava infobroţúry pre 

verejnosť.    

Rok 2008 

 

Vypísanie výzvy v rámci nadácie Trnava Trnavčanom na oblasti, ktoré podnikateľský sektor vnímal 

ako dôleţité.  

Rok 2009 Spracovanie databázy tretieho sektora v oblasti  poskytovateľov sociálnych sluţieb v meste Trnava. 

Úprava grantového systému upravený Všeobecne záväzným nariadením  č.  350/2009. 

Rok 2010 Pravidelné stretnutie  zástupcov mesta a mimovládnych organizácií pri odovzdávaní výťaţku z plesu. 

Zverejnenie databázy na webovej stránke mesta.  
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Cieľ: D.3.1 Debarierizácia  
(Mesto bude zriaďovať bezbariérové prístupy vo verejných objektoch, ktoré má vo vlastníctve a v rámci 

udeľovania stavebných povolení.) 

 

 

 Zmapovanie bariér vo verejných priestranstvách  zodpovedá: OÚRaK T: 04/ 2007 

spolupracuje: OIV  

 

 Zmapovanie bariér v objektoch     zodpovedá: OÚRaK T: 05/ 2007 

spolupracuje:  OIV, SMM, majitelia 

verejných budov  

 

 Realizácia bezbariérových prístupov v mestských budovách zodpovedá: OIV T: 06/ 2007 

spolupracuje: KP, OVŠaK, SSS    

 

 Realizácia bezbariérových prístupov v súkr. objektoch  zodpovedá: majitelia T: od 2008 

spolupracuje: OÚRaK,   

 

 Motivačný systém v zariadeniach súkr. vlastníkov  zodpovedá:  OÚRaK T: od 10/ 2007 

spolupracuje: KP  

 

 

Rok 2007 Spracovanie návrhu debarierizácie prechodov a chodníkov. Určenie priorít investícií v spolupráci 

s klubom vozíčkarov v Trnave. 

Rok 2008 Debarierizácia -  výťah na radnici, vytvorený bezbariérový byt, rampa do hlavného objektu 

amfiteátra, vybudovanie WC pre imobilných ,osadenie  hracích prvok na ihrisku pre imobilné deti. 

Vytvorenie návrhov trás na debarierizáciu a úprava chodníkov. 

Rok 2009 Vytvorenie pracovnej mapy - návrh  bezbariérovosti mesta a jej koncepcia. Debarierizácia plavárne 

Zátvor a chodníkov v meste. Bezbariérová úprava vstupu do objektu Detského integračného centra. 

Rok 2010 Vybudovanie rampy k parčíku „za daňovým úradom“. Debarierizácia  zbrojnice v Modranke – časť 

prízemia na klub dôchodcov. Zabezpečenie budovania vyhradených parkovacích miest. 

Stretnutia s vozičkármi za účelom zdokumentovania skutkového stavu bezbariérovosti trás mesta.  

 

 

 

 

 
obr.53:  Rampa k “parčíku za daňovým úradom“(D.3.1) 

      

                  obr.54: Rampa k „Parčíku za daňovým úradom“ (D.3.1)   
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obr.55: Debarierizácia plavárne Zátvor (D.3.1)   

 
       obr.56: Debarierizované WC na poliklinike Druţba (D.3.1)   

 

 

Cieľ: D.3.2 Investície do mestských zariadení  
(Mesto bude modernizovať sociálne, zdravotnícke a školské zariadenia vo svojom majetku podľa stanovených 

investičných priorít.) 

 

 Zmapovanie a vyhodnotenie aktuálneho stavu zariadení  zodpovedá: správcovia T: 02/ 2007 

spolupracuje: OIV, OÚRaK  

 

 

 Vypracovanie investičných plánov jednotlivých správcov zodpovedá: správcovia T: 10/ 2007 

spolupracuje:  OIV, OÚRaK  

 

 Spracovanie jednotného investičného programu   zodpovedá: OIV  T: 04/ 2008 

spolupracuje: správcovia, OÚRaK    

 

 Začiatok realizácie podľa investičného programu  zodpovedá: OIV T: od 01/2009 

spolupracuje: OÚRaK, správcovia   

 

 

Rok 2007 Príprava projektových dokumentácii na vybrané projekty. Realizácia podmienená získaním 

grantových prostriedkov z fondov EU. 

ZŠ Vančurova - rekonštrukcia strechy a výmena okien pavilón A. 

ZŠ A. Kubinu - rekonštrukcia sociálnych zariadení. 

ZŠ K. Mahra - výmena okien v pavilónoch C, D, v byte školníka a výmena vstupných dverí do ZŠ. 

ZŠ K. Mahra - pracovisko Mozartova rekonštrukcia sociálnych zariadení. 

ZŠ Spartakovská - pracovisko V Jame - rekonštrukcia výdajného miesta šk. kuchyne. 

Rok 2008 Rekonštrukcie ZŠ: 

ZŠ Spartakovská - výmena okien v telocvični a rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne B.  

ZŠ K. Mahra a prac. Mozartova - oplotenie areálov ZŠ.  

ZŠ Nám. SUT 

Rok 2009 Rekonštrukcia ZŠ Atómová .  

Rekonštrukcia ZŠ Andreja Kubinu.  

Rok 2010 Rekonštrukcie na základných školách v správe mesta Trnava. (ZŠ A. Kubinu – rekonštrukcia strechy, 

rekonštrukcie WC, ZŠ Gorkého – rekonštrukcie striech, výmena okien, ZŠ v Modranke – 

rekonštrukcie elektroinštalácie, výmena okien, ZŠ Vančurová – výmena okien. 
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obr.57: Detské ihrisko MŠ Limbova – tabuľa (D.3.2)    

 

 

obr.58: Detské ihrisko MŠ Limbova – drevená veţa (D.3.2) 

        

                                                                                                     obr.59: Detské ihrisko MŠ Limbova – drevený plot (D.3.2) 

 

   
obr.60 a 61: Rekonštrukcia ZŠ Atómová (D.3.2) 
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obr.62: Rekonštrukcia ZŠ Andreja Kubinu (D.3.2) 

 

 
obr.63: Rekonštrukcia ZŠ Gorkého (D.3.2) 

 

 

Cieľ: D.3.3 Výstavba sociálnych bytov  
(Mesto bude stavať sociálne byty v prípade podpory zo štátnych zdrojov.) 

 

 Zmapovanie potrieb sociálneho bývania na území mesta zodpovedá: OS  T: 02/ 2007 

spolupracuje: SSS  

 

 Vyčlenenie územia pre výstavbu soc. bývania   zodpovedá: OÚRaK T: 04/ 2007 

spolupracuje:  OIV, KP, OŢP  

 

 Vypracovanie investičného plánu výstavby soc. bývania  zodpovedá: OIV  T: 10/ 2007 

spolupracuje: OÚRaK, OŢP    

 

 Zabezpečenie projektovej dokumentácie a SP   zodpovedá: OIV T: od 05/2008 

spolupracuje: OÚRaK, OŢP   

 

 Postupná realizácia výstavby     zodpovedá: OIV T: od 10/2008 

spolupracuje: OÚRaK, OŢP   

 

 

Rok 2007 Odovzdané do pouţívania byty na Malţenickej ceste. Výstavba bytov na Coburgovej.  

Rok 2008 Ukončenie výstavby bytov na Coburgovej. 
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Cieľ: D.4.1 Koordinácia riešenia problematiky špecifických skupín  
(Mesto v spolupráci s TTSK a mimovládnymi organizáciami bude aktívne pristupovať k riešeniu situácie v oblasti 

problematiky špecifických skupín.) 

 

 Personálne zabezpečenie koordinačnej činnosti   zodpovedá: prednostka MsÚ                

T: 01/ 2008 
spolupracuje: SSS, OVŠaK, OS  

 

 Identifikácia špecifických skupín a ich potrieb    zodpovedá: OS  T: 04/ 2008 

spolupracuje:  OVŠaK, KP, SSS, TTSK  

 

 Vypracovanie sociálneho programu pre predmetné skupiny zodpovedá: OS  T: 10/ 2008 

spolupracuje: SSS, OVŠaK, KP, TTSK   

 

 Zahájenie informačnej kampane    zodpovedá: OS  T: od 10/2008 

spolupracuje: KP, SSS, TTSK, OVŠaK   

 

 Realizácia sociálneho programu     zodpovedá: OS  T: od 01/2009 

spolupracuje: SSS, OVŠaK, TTSK  

 

 Predkladanie správ o realizácií programu do MZ  zodpovedá: OS  T: 1 x ročne 

spolupracuje: SSS, OVŠaK, TTSK  

 

 

 

Rok 2007 Spolupráca so subjektmi pôsobiacimi v danej oblasti. Mesto vyčlenilo priestor na podobné aktivity 

v lokalite Coburgova.   

Rok 2008 Spolupráca so zdruţením Rodina a s organizáciou Svetlo pri riešení špecifických skupín. 

Rok 2009 Rekonštrukcia obytného domu Coburgova. 

Rok 2010 Poskytnutie priestorov  pre mimovládnu organizáciu  „Úsmev ako dar“, ktorá pracuje s rómskymi 

deťmi v lokalite Coburgova  ulica.  

 

 

Cieľ: D.4.2 Aktivácia tretieho sektora na území mesta pre riešenie absentujúcich 

oblastí  
(Mesto bude preferovať poskytovanie finančných prostriedkov pre mimovládne organizácie v prípade ich 

aktivizovania a zapájania sa do riešenia absentujúcich oblastí.) 

 

 Zmapovanie činností aktívnych poskytovateľov sociálnych zodpovedá: OS  T: 01/ 2009 

sluţieb poskytovaných mimovládnymi organizáciami  spolupracuje:  OVŠaK, TTSK, 

mimovládne organizácie. 

             

 Zmapovanie absentujúcich sluţieb a súvisiacich   zodpovedá: OS  T: 06/ 2009 

problémov cieľových skupín     spolupracuje:  OVŠaK, KP, SSS, TTSK  

 

 Spoločné jednania a dohoda s TTSK o spolupodieľaní  zodpovedá: OS  T: 08/ 2009 

Sa na riešení problémov mesta     spolupracuje: SSS, OVŠaK, KP, TTSK   

 

 Návrh podpory (vrátane metodickej pomoci) vybraných sluţieb zodpovedá: OS  T: od 10/2009 

a činností koncepcie mesta v rozširovaní sluţieb  spolupracuje: KP, SSS, TTSK, OVŠaK   

 

 Výber poskytovateľov nových sluţieb    zodpovedá: primátor T: od 01/2010 

spolupracuje: OS, SSS, OVŠaK, TTSK  
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 Podpora novým poskytovateľom    zodpovedá: OS  T: od 01/2010 

spolupracuje: SSS, OVŠaK, TTSK  

 

 

Rok 2007 Mapovanie organizácií pôsobiacich v tejto oblasti na území mesta Trnava. 

Rok 2008 Dokončenie mapovania  organizácií. 

Rok 2009 Zrealizovanie stretnutia mimovládnych organizácií s primátorom mesta. 

Rok 2010 Poskytnutie  finančných prostriedky  na zabezpečenie  niektorých sociálnych sluţieb u neverejných 

poskytovateľov (Katolíckej jednote Slovenska, Trnavskej arcidiecéznej  charite).  

Podpora činnosti Záujmového zdruţenia RODINA  a Hospicu SVETLO. 

 

 
obr.64: Trnavská arcidiecézna charita (D.4.2) 

 

 
obr.65: Katolícka jednota Slovenska (D.4.2) 

 

 

Cieľ: D.4.3 Posilnenie činnosti komunitného centra 
(Mesto v spolupráci s TTSK a Komunitným centrom  a ďalšími neziskovými organizáciami pripraví integračné 

programy pre sociálne slabé skupiny s orientáciou na rómske komunity a podporí ich realizáciu s dôrazom na 

prácu v teréne.) 

 

 Zmapovanie potrieb, klientov a moţnosti rozšírenia  zodpovedá: OS  T: 03/ 2007 

sluţieb poskytovaných mimovládnymi organizáciami                  spolupracuje:  OVŠaK, TTSK, KP, SSS  

 

 Spracovanie koncepcie rozvoja a pokračovanie činnosti  zodpovedá: OS  T: 06/ 2007 

centra a problémov cieľových skupín    spolupracuje:  OVŠaK, KP, SSS, TTSK  

 

 Spracovanie projektov pre moţnosti financovania s ESF zodpovedá: OS  T: 08/ 2007 

Sa na riešení problémov mesta     spolupracuje: SSS, OVŠaK, KP, TTSK   

 

 Organizačné riešenie centra     zodpovedá:  primátor T:  10/2007 

a činností koncepcie mesta v rozširovaní sluţieb  spolupracuje: prednostka MsÚ, SSS, 

          TTSK, OVŠaK   

 

 Plnohodnotná činnosť centra      zodpovedá: OS  T: od 01/2008 

spolupracuje:  SSS, OVŠaK, TTSK  
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Rok 2007 Podpora predmetnej činnosť zo strany mesta. Príprava ţiadostí na fondy EU. 

Rok 2008 Posilnenie činnosti Komunitného centra a doriešenie financovania.  

Realizácia projektu Komunitné centrum v Trnave - komunitná sociálna práca, podpora sociálnej 

inklúzie Rómov, zvyšovanie zamestnanosti a schopnosti viesť samostatný ţivot a predchádzanie 

sociálno-patologických javov 

Rok 2009 Spolupráca s Komunitným centrom. Pokračovanie v realizácii projektu Komunitné centrum v Trnave. 

Rok 2010 Spolupráca mesta s Komunitným centrom so sociálne slabými skupinami s orientáciou  na rómske 

komunity formou terénnej práce.  

Pokračujúca realizácia projektu Komunitné centrum v Trnave. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval: MsÚ Trnava        Trnava 27.1.2011 
 


