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Úvod 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2014-2020 s výhľadom do roku 

2030 (ďalej ako PHSR) je kľúčový strednodobý dokument, ktorý usmerňuje ďalší rozvoj mesta hlavne 

v oblasti hospodárskej a sociálnej.  

Predkladaný dokument je zaktualizovanou verziou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mesta Trnava na obdobie rokov 2007-2013 s výhľadom do roku 2020, ktorý bol vytvorený v rámci 

procesu participatívneho strategického plánovania za účasti predstaviteľov verejného a súkromného 

sektora v rokoch 2005-2006.  

Začiatkom roka 2014 sa Mesto Trnava rozhodlo uskutočniť aktualizáciu spomínaného dokumentu. 

Práce boli zahájené analytickou fázou, v ktorej bol zaktualizovaný Profil mesta Trnava a bola tiež 

spracovaná Problémová analýza mesta, ktorá identifikovala hlavné problémy a potenciály kľúčové 

pre ďalší rozvoj mesta Trnava. V júli a auguste 2014 prebehli dve pracovné stretnutia, ktoré boli 

zamerané na aktualizáciu zámerov a cieľov do roku 2020. PHSR mesta Trnava obsahuje                                       

16 priorít/zámerov a celkom 48 opatrení/cieľov.  

Návrhy uvedené v predkladanom dokumente vychádzajú z dohody rozhodujúcich predstaviteľov 

života mesta o strategickej vízii a prioritných oblastiach rozvoja. Zahŕňa strednodobé priority 

(zámery) rozvoja mesta, ale aj konkrétne opatrenia (projekty), ktorých realizácia prispeje k napĺňaniu 

daných priorít a k dosiahnutiu strategickej vízie. 
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Strategická vízia mesta Trnava 

TRNAVA BUDE NEPREHLIADNUTEĽNOU REGIONÁLNOU 

METROPOLOU, ROZVÍJAJÚCOU SVOJE DUCHOVNÉ, KULTÚRNE                

A AKADEMICKÉ TRADÍCIE. MESTO BUDE POSKYTOVAŤ ZÁZEMIE         

PRE KVALITNÝ ŽIVOT OBYVATEĽOV, ROZVOJ TALENTOV, 

VYNIKAJÚCE PROSTREDIE PRE ÚSPEŠNÉ PODNIKANIE, 

INVESTOVANIE A BUDE PRÍŤAŽLIVÉ PRE NÁVŠTEVNÍKOV. 

Strategická vízia je motto, ktoré určuje základný smer ďalšieho rozvoja mesta Trnava v nasledujúcich 

rokoch až do roku 2020. Vízia je súhrnným textom, ktorý popisuje situáciu, ku ktorej realizácia PHSR 

prispeje. Vízia predstavuje východisko pre akčné plány v jednotlivých prioritných oblastiach.  

Návrh znenia vízie vnikol v procese participatívneho plánovania rozvoja mesta v roku 2006                     

a pri súčasnej aktualizácii PHSR v roku 2014 sa pracovná skupina zhodla, že formulácia naďalej 

zohľadňuje potreby mesta Trnava.   
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Mapa PHSR mesta Trnava 
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AKČNÉ PLÁNY 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava je postavený na princípe 

koncentrácie úsilia do prioritných oblastí rozvoja a na výbere takých aktivít a projektov,                      

ktoré čo najefektívnejšie prispejú k rozvoju miestnej ekonomiky a zvyšovaniu kvality             

života v meste.  

 

PHSR mesta Trnava je rozčlenený na celkom 4 prioritné oblasti: 

Prioritná oblasť A  Ľudské zdroje a podnikateľské prostredie 

Prioritná oblasť B Doprava a technická infraštruktúra 

Prioritná oblasť C Mestské životné prostredie a podmienky pre voľný čas 

Prioritná oblasť D  Verejné služby a občan 
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Prioritná oblasť A: Ľudské zdroje a podnikateľské prostredie 

Strategický cieľ: 

 vytvoriť vhodné prostredie pre rozvoj moderných a inovatívnych odvetví s dôrazom na znalostnú 

ekonomiku, zvyšovať kvalitu vzdelávania v prepojení na požiadavky rýchlo sa rozvíjajúcej 

ekonomiky. 

Zámer/priorita A. 1: Zosúladenie ponuky vzdelávania a potrieb trhu práce 

Spoločným pôsobením vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľov, za aktívnej podpory miestnej                 

a regionálnej samosprávy zlepšiť prípravu pracovnej sily pre potreby trhu práce a umožniť ľuďom 

celoživotný odborný a kvalitatívny rast. 

 
Cieľ/opatrenia A.1.1: Skvalitnenie predprimárneho vzdelávania 

Zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania pre všetky deti vo veku od 3 do 5 rokov                              

a perspektívne vytváranie podmienok na rozvoj technických, remeselných a jazykových zručností. 

Typové aktivity/výstupy: 

 zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania, pre všetky deti vo veku od 3 do 5 rokov; 

 vytváranie podmienok na rozvoj technických, remeselných a jazykových zručností; 

 nové možnosti zriadenia materských škôl ako súčasti základných škôl. 
 
Cieľ/opatrenie A.1.2: Skvalitnenie primárneho vzdelávania  

Zvyšovať kvalitu primárneho vzdelávania, rozvíjať kľúčové znalosti a zručnosti žiakov a podporovať 

tiež profesijný rozvoj pedagogických pracovníkov škôl. 

Typové aktivity/výstupy: 

• rozvoj technických a prírodovedných zručností žiakov a prepojenie teoretického a praktického 

vzdelávania; 

• podpora nadaných žiakov, 

• rozvoj jazykových zručností žiakov; 

• environmentálna výchova ako súčasť vzdelávacích programov škôl; 

• oceňovanie výborných študentov. 

 

Cieľ/opatrenie A.1.3:  Skvalitnenie inkluzívneho vzdelávania  

Rozvíjať rovné príležitosti a podmienky pre inkluzívne vzdelávanie v materských a základných školách, 

včítane ďalšieho vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti špeciálneho a inkluzívneho 

vzdelávania.   

Typové aktivity/výstupy: 

 vytváranie podmienok pre zavádzanie inkluzívnej výchovy a vzdelávania v materských                   
a základných školách; 

 ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti špeciálneho vzdelávania, včítane 
prvkov inkluzívneho vzdelávania; 

 posilnenie materiálneho zabezpečenia  výučby metodicko-didaktickými pomôckami. 
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Cieľ/opatrenie A.1.4:  Obnova a vybavenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej    

pôsobnosti mesta 

Mesto bude trvale udržovať a modernizovať technický stav vzdelávacej infraštruktúry (materské                 

a základné školy, školské zariadenia), ktorá je v majetku mesta Trnava, včítane vybavenia. 

Typové aktivity/výstupy:  

• doplnenie vybavenia MŠ a ZŠ zohľadňujúce potreby moderných metód výučby (modernizácia 

a obstarávanie materiálno-technického vybavenie škôl a školských zariadení); 

• modernizácia a vybudovanie odborných učební technického, prírodovedného a jazykového 

zamerania a školských knižníc; 

• stavebno-technické úpravy a vybavenie materských a základných škôl pre inkluzívne 

vzdelávanie. 

 
Cieľ/opatrenie A.1.5:  Rozvoj ďalšieho vzdelávania 

Vytvoriť kvalitnú ponuku vzdelávacích programov, ktoré budú reflektovať požiadavky trhu práce                

a budú tiež zamerané na rozvoj vedomostí a zručností potrebných na podnikanie. 

Typové aktivity/výstupy:  

• škola ako centrum celoživotného vzdelávania. 

 
Zámer/priorita A. 2:  Malé a stredné podnikanie (MSP) 

Diverzifikovať miestnu ekonomiku prostredníctvom vzniku a rozvoja malých a stredných firiem 

zameraných na odbory s vyššou pridanou hodnotou a posilňovaním domáceho podnikateľského 

sektora.  

 
Cieľ/opatrenie A.2.1:  Stimuly pre MSP  

Vytvoriť stimuly pre malých a stredných podnikateľov - v oblasti nehnuteľností, informačnej podpory, 

asistencie, vzdelávania, atď.  

Typové aktivity/výstupy:  

 spracovať zásady podpory podnikania v Trnave v oblasti nehnuteľností, informačnej podpory, 

asistencie, vzdelávania, atď.; 

 zavedenie servisných služieb pre investorov a podnikateľov v rámci činností MsÚ;  

 pomoc Mesta vo forme bezplatného alebo za výhodné sadzby poskytovaného prenájmu 

miestností, techniky, pomoc s propagáciou a podobne. 

Cieľ/opatrenie A.2.2:  Plochy a objekty pre MSP  

Mesto si zmapuje ponuku nevyužívaných objektov a voľných plôch vhodných pre tento typ 

investorov, zváži možnosti ich využitia a zaistí ich ponuku. 

Typové aktivity/výstupy: 

  plochy v ÚPD  mesta vyčlenené pre tento typ investorov - ponuka voľných priestorov 

v majetku mesta pre vytipované formy podnikania MSP; 

 ponuka nevyužívaných objektov v rámci analýzy  „brownfieldov“ na území mesta. 
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Cieľ/opatrenie A.2.3:  Súčinnosť medzi MSP  

Podpora vzniku a rozvoja klastrov a iných kooperačných zoskupení na rozvoj spolupráce MSP 

v rôznych oblastiach - vytváranie väzieb medzi podnikmi. 

Typové aktivity/výstupy: 

  podpora klastrov, obchodno-priemyselných komôr  a združení malých a stredných 

podnikateľov. 

 
Zámer/priorita A.3:  Starostlivosť o existujúcich a nových investorov 

Cielene zameranými aktivitami Mesta a v úzkej spolupráci s ďalšími subjektmi v meste a kraji                    

sa starať o existujúce aj novo prichádzajúce firmy na území mesta. 

 
Cieľ/opatrenie A.3.1:  Investície do odvetví a činností s vyššou pridanou hodnotou  

Mesto bude v spolupráci s ďalšími aktérmi z verejnej a akademickej sféry vytvárať podmienky                     

pre investície do výskumu, vývoja a výroby s vyššou pridanou hodnotou.  

Typové aktivity/výstupy:  

 mestský priemyselný a technologický park (MPaTP); 

 poskytovanie infraštruktúry pre podnikateľské subjekty (MPaTP) prioritne zamerané                        

na „high-tech“; 

 vypracovanie investičných stimulov Mesta Trnavy pre investorov s vyššou pridanou hodnotou 

(VZN o podpore a úľavách pre vybraných investorov); 

 marketingová pro-investorská stratégia mesta a marketingové materiály – aktualizácia 

Profilu mesta, Manuálu pre podnikateľov. 

 
Cieľ/opatrenie A.3.2:  Partnerstvo verejného a súkromného sektora 

Mesto Trnava bude rozvíjať a zdokonaľovať spoluprácu medzi verejnou sférou, podnikateľskými 

subjektmi a akademickou sférou v meste.  

Typové aktivity/výstupy:  

 pravidelné stretnutia s významnými zamestnávateľmi a ďalšími inštitúciami (akademická 

sféra, verejné inštitúcie, atď.) v meste - „okrúhle stoly“ nad spoločnými témami - rokovania   

so zástupcami miestnych podnikov; 

 združovanie investícií pre rozvoj mesta (PPP/Public Private Partnership projekty); 

 pravidelne každoročne organizované stretnutie s vedeniami podnikov a predstaviteľmi Mesta 

(napr. novoročná recepcia);  

 neformálne pravidelné stretnutia predstaviteľov Mesta s veľkými zamestnávateľmi 

a investormi (pravidelné obedy, večere a iné spoločenské stretnutia pre cca 20 až 30 osôb,               

1 x mesačne). Organizované nielen Mestom, ale striedavo aj podnikmi – Podnikateľský klub.  
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Cieľ/opatrenie A.3.3:  Postinvestičná starostlivosť o kľúčové podniky 

Mesto vytvorí systém pravidelnej komunikácie s podnikmi, ktoré sú kľúčové pre miestnu ekonomiku, 

 zamestnanosť a miestnych subdodávateľov (strategic aftercare). Cieľom opatrenia je stabilizácia 

a podpora rastu takýchto firiem v Trnave. 

Typové aktivity/výstupy: 

 program návštev reprezentantov Mesta vo vybraných podnikoch (cca 1x ročne); 

 nadviazanie formálnych/operatívnych vzťahov na úrovni stredného manažmentu; 

 stanovenie tém/oblastí na spoluprácu a riešenie praktických otázok/problémov; 

 zapojenie mesta do „Aftercare“ programu  agentúry SARIO (ak je to možné). 

 
Zámer/priorita A.4:  Podpora kreatívneho priemyslu  

Na základe identifikovaných potrieb budú vytvárané podmienky pre rozvoj kultúrneho 

a kreatívneho priemyslu v meste a v jeho funkčnom území. 

 
Cieľ/opatrenie A.4.1:  Potenciál v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu 

Mesto si zmapuje možnosti rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu, identifikuje kľúčové potreby 

a vytipuje hlavné smery/nástroje podpory v tejto oblasti.  

Typové aktivity/výstupy: 

 koncepcia podpory kreatívneho priemyslu v meste a jeho funkčnom území. 

 
Cieľ/opatrenie A.4.2:  Objekty pre rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu 

Mesto bude ponúkať plochy, objekty, infraštruktúru pre podnikateľské subjekty prioritne zamerané 

na kultúrny a kreatívny priemysel. 

Typové aktivity/výstupy: 

 oprava historickej pamiatky vo vlastníctve mesta a jej ponúknutie na využitie pre aktivity 

kultúrneho a kreatívneho priemyslu. 
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Prioritná oblasť B:  Doprava a technická infraštruktúra 

Strategický cieľ: 

 budovať dopravný systém a technickú infraštruktúru optimálne slúžiace životu mesta. 

Zámer/priorita B. 1: Dobudovanie vonkajšieho dopravného okruhu 

Iniciatívami mesta podporovať prípravu a urýchľovať realizáciu vonkajšieho dopravného                   

okruhu mesta. 

 

Cieľ/opatrenie B.1.1: Južný obchvat 

Mesto v spolupráci s ďalšími dotknutými kľúčovými subjektmi zaistí prebudovanie okružnej 

križovatky a realizáciu výstavby južného obchvatu.  

Typové aktivity/výstupy: 

 prebudovanie okružnej križovatky; 

 budovanie južného obchvatu. 
 

Cieľ/opatrenia B.1.2: Západné dopravné prepojenie  

Mesto v spolupráci so všetkými dotknutými subjektmi zaistí spracovanie projektovej dokumentácie              

a zabezpečí prípravné práce pre realizáciu západného dopravného prepojenia. 

Typové aktivity/výstupy: 

 vypracovanie projektovej dokumentácie; 

 zabezpečenie prípravných prác na realizáciu. 

 
Zámer/priorita B. 2: Kvalitná a bezpečná doprava v meste 

Dobre koordinovanými aktivitami zlepšovať kvalitu dopravnej infraštruktúry za účelom zlepšenia 

prejazdnosti a zvýšenia bezpečnosti dopravy; zároveň znižovať negatívne vplyvy dopravy na život 

obyvateľov. 

Cieľ/opatrenie B.2.1:  Politika verejnej hromadnej dopravy 

V spolupráci s verejnými, súkromnými a ďalšími inštitúciami zefektívniť a zatraktívniť verejnú  

dopravu  v meste a jeho funkčnom území s dôrazom na kvalitu (kultúra/komfort) a rýchlosť včítane 

informačného systému. 

Typové aktivity/výstupy:  

 PR MHD – zatraktívnenie MHD resp. VHD pre obyvateľov mesta; 

 zavedenie integrovaného dopravného systému Trnavského samosprávneho kraja - spoločný 

koncept riešenia regionálnej verejnej dopravy; 

 zefektívnenie a zrýchlenie VHD;  

 zriadenie zastávkových informačných systémov; 

 zavádzanie opatrení preferencie VHD (preferenčné pruhy, preferencia vozidiel v križovatkách); 

 zavádzanie doplnkových služieb VHD (preprava bicyklov, internetové pripojenie, atď.).  
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Cieľ/opatrenie B.2.2:  Odstraňovanie dopravných závad a riešenie kritických miest                                

na pozemných komunikáciách 

Mesto spolu so správcami a vlastníkmi ciest vyššieho rádu vytvorí funkčný mechanizmus spolupráce, 

pomocou ktorého začnú realizovať opatrenia na zvyšovanie plynulosti dopravy elimináciou kritických 

križovatiek a šírkovo nevyhovujúcich komunikácií. 

Typové aktivity/výstupy:  

 rekonštrukcie miestnych komunikácií, cyklotrás a chodníkov a ich zariadení; 

 odstraňovanie kolíznych úsekov (bodových chýb), kde to podmienky umožňujú; 

 zmierňovanie kolízií na úsekoch, kde nie je možné chyby odstrániť.  

 
Cieľ/opatrenie B.2.3:  Statická doprava a parkovacia politika mesta 

Riešiť organizáciu parkovania v súlade s parkovacou politikou Mesta Trnava a zaistiť tak dostatok 
parkovacích miest v jednotlivých lokalitách mesta prostredníctvom výberu najvhodnejších riešení. 

Typové aktivity/výstupy:  

 dopracovanie koncepcie parkovacej politiky na území celého mesta (sídliská a mestské časti) 

ako podklad pre projekty humanizácie sídlisk; 

 podpora realizácie viacpodlažných parkovacích systémov; 

 prepojenie parkovacích systémov na verejnú hromadnú dopravu; 

 rekonštrukcia, výstavba a zriaďovanie záchytných parkovísk systémov Park&Ride, Bike&Ride, 

a prestupných terminálov Kiss&Ride. 

 
Cieľ/opatrenie B.2.4:  Posilňovanie cyklistickej dopravy   

Mesto bude systematicky pokračovať v rozvoji cyklistickej dopravy úpravou, prepojením a doplnením 

siete komunikácií pre cyklodopravu a zabezpečením potrebného zázemia pre cyklodopravu včítane 

mobiliáru pre cyklistov. 

Typové aktivity/výstupy:  

 výstavba a značenie kvalitnej a bezpečnej cyklistickej infraštruktúry s napojením 

priemyselných areálov, rekreačných zón;  

 obojsmerne sprejazdnenie jednosmerných ulíc pre cyklistov; 

 zriaďovanie bezpečných parkovísk pre bicykle a nabíjacích staníc pre elektrobicykle; 

 umiestňovanie bezpečných cyklostojanov k potenciálnym zdrojom a cieľom ciest                      

(úrady, školy, nemocnice, pošty, atď.); 

 podpora zavádzania systému požičovne mestských bicyklov (bike sharing). 
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Zámer/priorita B. 3:  Technická infraštruktúra 

Systematicky spolupracovať s majiteľmi a prevádzkovateľmi sietí na území mesta, pri modernizácii 

a budovaní technickej infraštruktúry.   

Cieľ/opatrenie B.3.1: Koordinácia investičných aktivít s majiteľmi a prevádzkovateľmi 

inžinierskych sietí na území mesta  

Mesto v rámci schválených rozpočtových prostriedkov bude predstavovať majiteľom                                      

a prevádzkovateľom inžinierskych sietí mestské investičné akcie, s cieľom hľadania možností 

realizácie spoločných investičných aktivít a zvýšenia ich efektívnosti. 

Typové aktivity/výstupy: 

•  koordinované plánovanie a realizácia investičných aktivít.  
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Prioritná oblasť C: Mestské životné prostredie                         

a podmienky pre voľný čas 

Strategický cieľ: 

 ponúkať kvalitné životné prostredie a  atraktívne príležitosti pre život obyvateľov mesta.  

Zámer/priorita C. 1:  Životné prostredie 

V spolupráci so všetkými zainteresovanými subjektmi venovať zvýšenú pozornosť takým krajinným 

a urbánnym úpravám, ktoré znížia degradáciu pôd, zvýšia retenčnú schopnosť územia, zmenšia 

intenzitu znečistenia a rozšíria možnosti aktívneho oddychu a krátkodobej rekreácie. 

 
Cieľ/opatrenie C.1.1: Budovanie nových krajinných prvkov na území mesta     

Mesto bude pripravovať a realizovať aktivity za účelom rozvoja vhodnej urbánnej zelene a budovania 

nových krajinných prvkov (lesoparky, parky), ktoré zvýšia diverzitu územia mesta Trnava. 

Typové aktivity/výstupy:  

• adaptácia prostredníctvom vody,  pôdy,  ovzdušia 

 spracovanie manažmentu dažďových vôd na území mesta,  

 spracovanie strategickej hlukovej mapy mesta, akčný plán protihlukových opatrení; 

• adaptácia prostredníctvom zelenej infraštruktúry 

 adaptačná stratégia a dlhodobý plán ozelenenia mesta (prerokovávanie otázok zelene 

s občanmi, majetkovoprávne vysporiadavanie území vyčlenených územným plánom              

mesta na zeleň; 

• nové rekreačné plochy na území mesta - štúdie uskutočniteľnosti vo vybraných lokalitách 

(Medziháj, Slávia - Štrky, Prúdy - Trnava východ, Modranka); 

• realizácia nových plôch pre aktívny oddych a rekreáciu obyvateľov na území mesta. 

 
Cieľ/opatrenie C.1.2:  Obnova biokoridorov na území mesta  

Mesto postupne pripraví a zrealizuje obnovu biokoridorov, vrátane remízok na katastrálnom území 

mesta, ako ochranu proti prevládajúcim vetrom a s využitím pre cyklotrasu v smere na Malé Karpaty. 

Typové aktivity/výstupy:  

• overovacia štúdia na umiestnenie a formy biokoridorov; 

• komunikácia s vlastníkmi pozemkov; 

• osvetová kampaň o význame obnovy biokoridorov; 

• príprava projektovej dokumentácie. 

 

Cieľ/opatrenie C.1.3:  Revitalizácia areálu Kamenného mlyna 

Mesto bude pokračovať v revitalizácii územia Kamenného mlyna za účelom vybudovania športovej              

a rekreačnej zóny, ktorá bude využívaná obyvateľmi aj návštevníkmi mesta. Realizované aktivity 

povedú k vybudovaniu ponuky pre všetky vekové skupiny a zároveň budú rešpektovať záujmy 
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ochrany prírody. Súčasťou projektu bude tiež výsadba novej zelene pozdĺž vodného toku Parná medzi 

plánovaným satelitom Kočišské a Trnavskými rybníkmi.     

Typové aktivity/výstupy:  

• environmentálne posúdenie využívania územia Kamenný mlyn a jeho širšieho okolia; 

• obnova a modernizácia vybraných objektov v Kamennom mlyne; 

• vybudovanie vybraných rekreačných športových plôch; 

• revitalizácia biotopu - zvyšku lužného lesa pod Kolibou; 

• založenie biotopu na ploche bývalého rybníka; 

• revitalizácia časti biokoridoru pozdĺž toku Parná; 

• založenie lesoparku Kočišské; 

• vybudovanie vybraných športovo-rekreačných plôch v lesoparku Kočišské. 

 
 
Zámer/priorita C. 2: Environmentálne projekty 

Realizovať a podporovať environmentálne aktivity s dôrazom na zvyšovanie environmentálneho 

povedomia obyvateľov a maximálne účelne/ekonomicky využívať odpad.     

 
Cieľ/opatrenie C.2.1:  Odpadové hospodárstvo mesta 

Mesto zefektívni systém nakladania s komunálnym odpadom a bude hľadať nové technologické 
možnosti likvidácia odpadu na území mesta. 

Typové aktivity/výstupy:  

• zvýšenie podielu separovaného odpadu;    

• kvantitatívne a kvalitatívne zlepšenie systému separovaného zberu odpadov; 

• separácia nových komodít; 

• výber a realizácia najvhodnejšej technológie na zhodnotenie biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu. 

 
Cieľ/opatrenie C.2.2: Environmentálna výchova a osveta 

Mesto bude realizovať a podporovať projekty a programy v oblasti environmentálnej výchovy                         
a osvety. 

Typové aktivity/výstupy: 

• propagačná kampaň zameraná na oblasti životného prostredia (napr. predchádzanie vzniku, 

využívanie a triedenie odpadov); 

• interaktívna mapa všetkých stanovíšť kontajnerov na odpady na internetovej stránke mesta; 

• infokampane na zlepšovanie kvality ovzdušia. 
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Zámer/priorita C. 3: Skvalitňovanie prostredia sídlisk 

Iniciovať a aktívne sa zúčastniť realizácie aktivít smerujúcich k vytvoreniu kvalitných podmienok  

na bývanie na sídliskách, včítane predchádzania neprimeranému zahusťovaniu zástavby.     

 

Cieľ/opatrenie C.3.1: Humanizácia obytných súborov  

Mesto bude pokračovať v komplexnej humanizácii prostredia vybraných obytných lokalít, pričom           

pri obnove parteru zaistí a bude chrániť koncentrované plochy verejnej zelene - miniparky, 

oddychové a relaxačné plochy, detské ihriská a pod., s dôrazom na vnútrobloky na sídliskách. 

Typové aktivity/výstupy:  

• obnova parterov vybraných obytných súborov. 

 

Cieľ/opatrenie C.3.2: Obnova/regenerácia bytových domov a ich okolia        

Mesto bude podporovať a v spolupráci s vlastníkmi bytov hľadať externé možnosti financovania 

obnovy bytových domov. Zároveň bude mesto poskytovať technickú pomoc pri úpravách byt. domov. 

Typové aktivity/výstupy:  

• obnova vybraných bytových domov a ich okolia. 

 
Zámer/priorita C.4: Príťažlivé centrum mesta 

V spolupráci so všetkými zainteresovanými subjektmi zvyšovať atraktivitu a príťažlivosť                

centrálnej zóny mesta.     

Cieľ/opatrenia C.4.1: Obnova verejných priestranstiev historického jadra    

Mesto bude pokračovať v obnove jednotlivých verejných priestranstiev (ulice, námestia) v 

historickom jadre mesta komplexným spôsobom (naraz jedno priestranstvo so všetkými potrebnými 

investíciami), vrátane koordinovanej modernizácie sietí technickej infraštruktúry. 

Typové aktivity/výstupy:   

• revitalizácia Ružového parku a Námestia SNP;   

• obnova Trhovej ulice  a Trojičného námestia; 

• obnova Štefánikovej ulice a Tŕnitej ulice; 

• realizácia parčíku Bela IV - Horné Bašty - Rybníková ulica; 

• obnova povrchov, zelene, mobiliáru, inžinierskych sietí. 
 

Cieľ/opatrenie C. 4.2: Zatraktívnenie verejných priestranstiev historického jadra  

Mesto bude v nadväznosti na investičnú obnovu verejných priestranstiev aktívne využívať tieto 

plochy na zvyšovanie prestíže atraktivity mesta a v spolupráci s ďalšími zainteresovanými subjektmi 

pripraví zaujímavé produkty pre rôzne cieľové skupiny. 

Typové aktivity/výstupy:   

•  identifikácia a tvorba produktov/programov/aktivít využívajúcich  mestský hradobný systém 
(opevnenie) a tiež ďalšie obnovené verejné priestranstvá v centre mesta; 

• sprístupnenie mestského opevnenia  pre širokú verejnosť  počas celého roka, využívanie pre 
cestovný ruch. 
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Zámer/priorita C. 5: Voľný čas 

Podporovať zdravý životný štýl obyvateľov a návštevníkov mesta prostredníctvom starostlivosti 

o existujúce zariadenia pre voľný čas, rozširovaním a skvalitňovaním ponuky trávenia voľného  

času na území mesta.     

 
Cieľ/opatrenie C.5.1: Obnova a sprístupnenie areálov škôl verejnosti 

Mesto bude pokračovať v obnove a modernizácii športových areálov/plôch pri základných školách 

a zaistí ich sprístupnenie širokej verejnosti. 

Typové aktivity/výstupy:  

• aktualizácia a spracovanie štúdií využitia areálov škôl; 

• rekonštrukcia areálov škôl – pre športové, relaxačné, environmentálne, náučné a iné využitie; 

• zapojenie škôl do projektov a výziev podporujúcich rozvoj v rámci areálov škôl; 

• sprístupnenie obnovených areálov škôl verejnosti. 

 
Cieľ/opatrenie C.5.2: Obnova a výstavba nových verejných športovísk   

Mesto spracuje program postupnej obnovy a výstavby chýbajúcich športovísk na území mesta                       

a zaháji jeho realizáciu. 

Typové aktivity/výstupy:  

• návrh harmonogramu obnovy športovísk pre skvalitnenie života občanov; 

• prijatie VZN o spôsobe využívania športových zariadení; 

• výstavba novej krytej plavárne.       

 
Cieľ/opatrenie C.5.3:  Obnova a modernizácia zariadení pre kultúru a voľný čas 

Mesto spracuje program postupnej obnovy a modernizácie kultúrnych zariadení a tiež zariadení pre 

voľný čas na území mesta a zaháji jeho realizáciu. 

Typové aktivity/výstupy:  

• obnova existujúcich chátrajúcich objektov za účelom ich využitia vo vzťahu ku kultúre 

a voľnému času; 

• prijatie VZN o spôsobe využívania kultúrnych zariadení. 
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Prioritná oblasť D: Verejné služby a občan 

Strategický cieľ: 

 zabezpečiť ponuku kvalitných verejných služieb, reagujúcich na meniace sa potreby obyvateľov 

mesta. 

Zámer/priorita D.1: Efektívna samospráva 

Udržiavať a rozvíjať otvorené vzťahy s verejnosťou, poskytovať občanom pravdivý a transparentný 

obraz o činnosti samosprávy a zvyšovať profesionalitu a kvalitu ľudských zdrojov vo verejnej 

správe v meste. Mesto bude intenzívne spolupracovať v rámci mestského regiónu a v oblasti 

cestovného ruchu. 

 
Cieľ/opatrenie D.1.1: Otvorená komunikácia s verejnosťou 

Mesto Trnava dobuduje funkčný komunikačný systém, prostredníctvom ktorého bude realizovať 

pravidelnú, systematickú a adresnú komunikáciu a bude zabezpečovať jeho priebežnú modifikáciu 

odzrkadľujúcu komunikačné potreby samosprávy a využívanie nových informačných technológií. 

Typové aktivity/výstupy: 

• rozvoj elektronického poskytovanie služieb samosprávy (e-government). 

 
Cieľ/opatrenie D.1.2: Krízová komunikácia 

Mesto bude priebežne aktualizovať existujúci systém krízovej komunikácie a pravidlá fungovania 

krízového manažmentu počas mimoriadnych udalostí. 

Typové aktivity/výstupy: 

• priebežne informovať občanov o zmenách a aktualizácii v oblasti civilnej ochrany                          
cez komunikačné prostriedky mesta; 

• aktualizácia internej dokumentácie; 
• priebežná spolupráca Mesta s nadriadenými orgánmi krízového štábu. 

 
Cieľ/opatrenie D.1.3: Komunikácia v rámci mestského regiónu 

Mesto Trnava nastaví systém komunikácie s obcami v rámci mestského regiónu pri plánovaní 

budúceho rozvoja a realizácii spoločných projektov. 

Typové aktivity/výstupy: 

• Podpora komunikácie Mesta Trnavy so susediacimi obcami v rámci vytvárania integrovaného 

mestského regiónu (mestského funkčného územia). 

 
Cieľ/opatrenie D.1.4: Komunikácia v oblasti rozvoja cestovného ruchu  

Mesto bude spolupracovať pri koordinácii a implementácii projektov v oblasti rozvoja cestovného 

ruchu. 
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Typové aktivity/výstupy: 

• Podpora pri realizácii aktivít definovaných v Návrhu stratégie rozvoja cestovného ruchu 

v Trnave a okolí. 

 
Cieľ/opatrenie D.1.5:  Efektívny mestský úrad 

Mesto bude pokračovať v rozvoji internej komunikácie a bude systematicky zvyšovať profesionalitu 

zamestnancov prostredníctvom realizácie projektov zameraných na rozvoj ľudských zdrojov                      

na Mestskom úrade v Trnave a v organizáciách zriaďovaných Mestom Trnava.  

Typové aktivity/výstupy: 

• kontinuálny rozvoj obojsmernej komunikácie samosprávy s internými komunikačnými 

partnermi, ktorými sú volení predstavitelia mesta – primátor mesta, zástupcovia primátora, 

členovia Výborov mestských častí, členovia komisií zriadených mestským zastupiteľstvom,  

poslanci mestského zastupiteľstva, ďalej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

a zamestnanci mestského úradu; 

• rozvoj ľudských zdrojov – kontinuálne vzdelávanie zamestnancov mestského úradu. 

 

Zámer/priorita D.2: Sociálne a zdravotné služby poskytované na území mesta Trnava 

Cielenými aktivitami vytvárať materiálne podmienky pre poskytovanie kvalitných a modernými 

formami uskutočňovaných služieb a prispievať k zvýšeniu informovanosti a koordinácii 

poskytovateľov služieb, s cieľom zvýšiť kvalitu a efektivitu služieb poskytovaných na území mesta.  

Systematicky vytvárať podmienky na aktivizáciu a zapojenie do života mesta čo najširšieho 

sociálneho spektra obyvateľov.    

 
Cieľ/opatrenie D.2.1: Modernizácia a budovanie mestských zariadení   

Realizovať aktivity, ktoré zlepšia technické zázemie a vybavenie mestských zariadení poskytujúcich 

sociálne a zdravotné služby.  

Typové aktivity/výstupy:  

• rozšírenie kapacity ZOS Coburgova; 

• obnova a modernizácia budov určených na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

a sociálnych služieb. 

 
Cieľ/opatrenie D.2.2: Kvalita služieb v zariadeniach poskytujúcich sociálne a zdravotné služby  

Mesto bude realizovať aktivity, ktoré budú viesť k zlepšeniu kvality služieb a prípadne k rozšíreniu 

ponuky služieb v mestských zariadeniach poskytujúcich sociálne a zdravotné služby a zároveň bude 

podporovať lokálne projekty ostatných poskytovateľov sociálnych a zdravotných služieb. 

Typové aktivity/výstupy : 

• vzdelávanie v sociálnej oblasti, v oblasti koncepčnej, strategickej a manažérskej  

u pracovníkov v sociálnych službách; 

• rozvoj, zavádzanie a podpora nových nástrojov. 
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Cieľ/opatrenie D.2.3: Podporované bývanie   

Hľadať optimálne riešenie bývania s primeranou mierou podpory, pomoci a starostlivosti pre osoby, 

ktoré sa vzhľadom k veku, zdravotnému stavu a príjmom ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. 

Typové aktivity/výstupy: 

•  zvýšenie počtu malometrážnych bytov. 

 
Cieľ/opatrenie D.2.4.: Vytváranie podmienok pre poskytovateľov sociálnych a zdravotných služieb  

Cielenými aktivitami udržať a koordinovať ponuku sociálnych služieb poskytovaných inými verejnými 

a neziskovými subjektmi, podporovať ich skvalitňovanie a rozvoj na základe zistených potrieb                         

a zároveň zvyšovať povedomie obyvateľov o ponuke sociálnych a zdravotných služieb. 

Typové aktivity/výstupy: 

• Informovanie subjektov o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z dotačných zdrojov 

• systém podpory aktivít neziskových subjektov a ďalších poskytovateľov sociálnych 

a zdravotných služieb.    

 
Cieľ/opatrenie D.2.5: Zapájanie profesijných a záujmových skupín do života mesta                                     

a programov podporujúcich zdravie  

Mesto bude vytvárať priaznivú klímu na činnosť mimovládnych organizácií na území mesta,                     

bude mapovať ich činnosť a potreby a ďalej rozvíjať  vzájomnú spoluprácu. 

Typové aktivity/výstupy: 

• stretnutia zástupcov mesta a mimovládnych organizácií; 

• systémová podpora mimovládnych organizácií v oblasti programov podporujúcich zdravie 

a život mesta. 

 
Cieľ/opatrenia D.2.6: Zapájanie seniorov do spoločenského života  

Stredisko sociálnych starostlivosti v spolupráci s mimovládnym sektorom a dennými centrami rozšíri 

služby pre seniorov, s cieľom využívať ich kapacitu a schopnosti a tým ich aktivizovať a zapájať                         

do života. Stredisko vybuduje a bude koordinovať systém práce dobrovoľníkov. 

Typové aktivity/výstupy: 

• vytváranie podmienok na aktívne zapájanie seniorov do spoločenského života; 

• raz ročne na Veľtrhu seniorov propagovať činnosť jednotlivých denných centier seniorov, 

s cieľom vzbudenia záujmu o ich aktivity a kvalitné využitie času aj u ostatných rovesníkov. 
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Zámer/priorita D.3: Bezbariérová Trnava (Trnava bez bariér) 

V spolupráci s objednávateľmi, poskytovateľmi a užívateľmi vytvárať podmienky na nezávislý 

pohyb občanov s rôznymi handicapmi, realizovať aktivity, ktoré prispejú k eliminácii sociálneho 

vylúčenia a chudoby všetkých občanov a uľahčia osobám so špecifickými potrebami návrat                     

do spoločnosti a na trh práce.  

 
Cieľ/opatrenie D.3.1: Debarierizácia   

Mesto bude zriaďovať bezbariérové prístupy vo verejných objektoch, ktoré má vo vlastníctve                           

a v rámci udeľovania stavebných povolení bude bezbariérovosť vyžadovať aj od ostatných majiteľov 

verejných budov. Ďalej bude naliehať na ostatných majiteľov aj mimo rámec stavebných povolení. 

Typové aktivity/výstupy : 

• pokračovať v budovaní bezbariérových prístupov do verejných objektov a verejných 

priestranstiev. 

 
Cieľ/opatrenie D.3.2: Koordinácia riešenia problematiky špecifických skupín 

Mesto v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a mimovládnymi organizáciami pracujúcimi              

v tejto sfére na území mesta, bude aktívne pristupovať k riešeniu situácie v oblasti problematiky 

špecifických skupín. 

Typové aktivity/výstupy : 

• zapojenie špecifických skupín do zlepšenia životných podmienok predmetného obyvateľstva;  

• nadviazanie spolupráce úradov a špecifických skupín; 

• podpora prípravy a realizácie kvalitných a osvedčených programov pracujúcich s aktívnymi 

užívateľmi drog, minimalizácia negatívnych dôsledkov užívania drog pre širokú verejnosť a 

podpora odborného poradenstva. 

 

Cieľ/opatrenie D.3.3: Aktivizácia tretieho sektora na území mesta na riešenie                     

absentujúcich oblastí 

Mesto bude podporovať mimovládne organizácie v prípade ich aktivizovania a zapájania sa do 

riešenia absentujúcich oblastí.  

Typové aktivity/výstupy : 

• rozšírenie služieb v sociálnej oblasti zabezpečovaných mimovládnym sektorom. 

 

Cieľ/opatrenie D.3.4: Bezpečné prostredie v meste 

Realizovať aktivity a podpornú infraštruktúru, ktorá bude zvyšovať pocit bezpečia obyvateľov, 

prispeje k obmedzeniu a sťaženiu páchania trestnej činnosti.  

Typové aktivity/výstupy: 

• modernizácia a rozširovanie zariadení napomáhajúcich bezpečnosti v meste a v jeho 

funkčnom území; 
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• realizácia aktivít, ktoré zvýšia informovanosť obyvateľov o účinných formách obrany pred 

trestnou činnosťou, zapoja občanov do aktívneho zvyšovania vlastnej bezpečnosti, zvýšia 

pocit bezpečia obyvateľov;  

• efektívna komunikácia medzi všetkými zainteresovanými subjektmi pri riešení krízových 

stavov. 

 

Zámer/priorita D.4: Prorodinne orientované mesto  

Cielenými aktivitami vytvárať priaznivú klímu a podmienky pre rodiny, podporiť rodinu vo výkone 

jej prirodzených funkcií. 

 
Cieľ/opatrenia D.4.1: Rozvoj mestskej rodinnej politiky   

Realizovať aktivity, ktoré budú venovať pozornosť rodine a vytvárať priaznivú „prorodinnú klímu“. 

Mesto chce podporiť a rozvíjať sieť aktivít a opatrení zameraných na rodinu. 

Typové aktivity/výstupy: 

• mapovanie možností aktivít a opatrení na podporu rodiny; 

• realizácia konkrétnych aktivít v rámci rodinne orientovanej politiky. 
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Prílohy 

1. Prehľad možností financovania typových aktivít pomocou operačných 

programov EÚ v programovom období 2014-2020 

2. Problémová analýza mesta Trnava 

3. Profil mesta Trnava 

 


