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 IMPLEMENTÁCIA UDRŽATEĽNÉHO  VYUŽITIA ÚZEMIA V INTEGROVANOM 
ENVIRONMENTÁLNOM MANAŽMENTE FUNKČNÝCH MESTSKÝCH OBLASTÍ 

Akronym: LUMAT (CE89) 

Operačný program: INTERREG STREDNÁ EURÓPA 2014-2020 (Cieľ Európska územná spolupráca) 

Prioritná os: 3 Spolupráca v oblasti prírodných a kultúrnych zdrojov pre udržateľný rast v strednej Európe   

Špecifický cieľ: 3.3 Zlepšiť environmentálny manažment funkčných mestských oblastí v snahe urobiť ich 

lepšími miestami pre život 

Partneri projektu: Poľsko: Inštitút pre ekológiu priemyselných oblastí, Katowice – vedúci partner projektu; 

 Poľsko: Mesto Ruda Slaska – Projektový partner 2; 

 Nemecko: Saský Štátny úrad pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a geológiu, 

Drážďany – Projektový partner 3; 

 Taliansko: Vyšší inštitút pre územné systémy a inovácie, Turín – Projektový partner 4; 

 Taliansko: Metropolitné mesto Turín – Projektový partner 5; 

 Rakúsko: EC Energetické centrum Lipizzanerheimat, Ltd., Bärnbach – Projektový partner 6; 

 Slovensko: Slovenská technická univerzita v Bratislave – Projektový partner 7; 

 Slovensko: Mesto Trnava – Projektový partner 8; 

 Čechy: Inštitút pre trvalo udržateľný rozvoj sídel,  Ostrava – Projektový partner 9; 

 Čechy: Regionálna rozvojová agentúra, Ostrava  – Projektový partner 10; 

 Slovinsko: Inštitút pre územné plánovanie Republiky Slovinsko, Ľubľana – Projektový partner 

11; 

 Slovinsko: Ministerstvo životného prostredia a územného plánovania, Ľubľana – Projektový 

partner 12; 

 Slovinsko: Mesto Kranj – Projektový partner 13.    

Trvanie projektu: 36 mesiacov, začiatok realizácie: 1.5.2016, koniec realizácie: 30.4.2019 

Rozpočet projektu:  

Celkový rozpočet projektu:  2 500 100,25 € 

Rozpočet projektu pre Mesto Trnava: 177 522,00 € 

Zdroje financovania projektu  

pre Mesto Trnava:   85% Európsky fond regionálneho rozvoja: 150 893,70 € 

15% vlastné zdroje:      26 628,30 € 

Oblasť, ktorú projekt rieši zdôvodnenie potreby jeho realizácie: 

Projekt LUMAT reaguje na vysoko aktuálnu problematiku integrovaného environmentálneho manažmentu 

mestských a prímestských oblastí, ktoré v súčasnosti vo väčšine regiónov strednej Európy prechádzajú intenzívnou 

reštrukturalizáciou sprevádzanou okrem iného otázkami týkajúcimi sa trvalo udržateľného rozvoja, využitia 

ekosystémových služieb územia, riešenia konfliktov záujmov pri strategickom plánovaní využitia územia, ako aj 

otázkami revitalizácie brownfieldov, ktoré sú dedičstvom minulosti typickým práve pre regióny strednej 

a juhovýchodnej Európy. 
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Mesto Trnava účasťou na tomto projekte nadväzuje na úspešnú realizáciu projektu CircUse s cieľom podieľať sa na 

úspešnej implementácii projektových aktivít, z ktorých ťažiskovou je pre naše mesto revitalizácia opustenej lokality 

lesíka Štrky. Táto lokalita, ktorá je zvyškom pôvodného lužného lesa, predstavuje pre naše mesto cenné územie 

jednak vo vzťahu k svojej ekologickej hodnote a jednak vo vzťahu k svojmu rekreačno - oddychovému potenciálu. 

Vyčistením lokality lesíka, jeho revitalizáciou, vybudovaním siete chodníkov, malej vodnej plochy a inštaláciou 

drobnej exteriérovej architektúry a mobiliáru (drevené lavičky, smetné koše, stojany na bicykle, kamenný gril, 

apod.) sa sprístupní táto lokalita pre voľno časové aktivity širokej verejnosti v okolí mesta Trnava a celkovo sa zvýši 

plocha verejne dostupných lokalít prírodného charakteru v Trnavskom regióne. 

Hlavné ciele projektu a cieľové skupiny:  

Hlavným cieľom projektu je prispieť k implementácii udržateľného využitia územia v kontexte integrovaného 

environmentálneho manažmentu funkčných mestských oblastí (MFO) na úrovni strategického plánovania formou 

vypracovania metodík, stratégií, akčných plánov a materiálov pre ďalšie vzdelávanie odbornej a laickej verejnosti, 

ako aj na úrovni pilotných investícií vo vybraných lokalitách „Ruda Slaska“ (Poľsko, Projektový partner 2 Mesto Ruda 

Slaska) a „Štrky“ (Slovensko, Projektový partner 8 Mesto Trnava). Obe lokality budú realizované aj s cieľom slúžiť 

ako „príklady dobrej praxe“ revitalizácie „brownfieldov“ v mestských a prímestských oblastiach, použiteľné aj 

v ďalších európskych regiónoch. 

Nižšie uvádzame fotografie súčasného stavu lesíka Štrky, ktorého revitalizácia sa bude v rámci projektu LUMAT 

realizovať ako pilotná investícia.  

Pohľad na uvedenú lokalitu zo 

západnej strany od vodného toku 

Trnávka. 

 

 

 

 

 

 

 

Problémom uvedenej lokality sú 

okrem iného aj suché, invázne 

a rizikové dreviny v havarijnom 

stave a rozptýlené divoké skládky 

komunálneho a stavebného 

odpadu. 
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Cieľové skupiny projektu:  

Laická a odborná verejnosť mesta Trnava a širšieho okolia, ako aj obyvatelia Trnavského regiónu. 

Projektový tím Mesta Trnava: 

Na úrovni Mesta Trnava zabezpečuje realizáciu projektu projektový tím zložený zo zamestnancov 

Mestského úradu v Trnave: 

Projektový manažér: Mgr. Zuzana Luptáková, Útvar projektového manažmentu  

Koordinátor odborných aktivít:  Ing. arch. Tomáš Guniš, Odbor územného rozvoja a koncepcií 

Odborný expert pre ekológiu a životné 

prostredie: 

Ing. Jarmila Garaiová, Odbor územného rozvoja a koncepcií 

Finančný manažér: Ing. Petra Bergerová, Odbor ekonomický 

Pracovník pre verejné obstarávanie: Ing. Miroslav Lalík, Útvar verejného obstarávania 

Pracovník pre investíciu: Ing. Jana Miklovičová, Odbor investičnej výstavby  

Pracovník pre mzdovú agendu: Mgr. Vlasta Mišíková, Odbor ekonomický 

Manažér komunikácie: Mgr. Veronika Majtánová, Kancelária primátora 

 

Informácie o projekte LUMAT: 

Pre ďalšie informácie o projekte LUMAT môžete kontaktovať projektového manažéra, Mgr. Zuzanu 

Luptákovú, 033/32 36 143 zuzana.luptakova@trnava.sk  alebo  

navštívte webovú stránku projektu http://www.interreg-central.eu/Content.Node/LUMAT.html  
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