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I. ÚVOD 

A História 

Úrodná rovina Trnavskej pahorkatiny oddávna lákala človeka, aby sa tu usadil. Dôležitým faktorom vzniku mesta bola významná poloha na križovatke starých 
obchodných ciest. Územím Trnavy prechádzali dve významné cesty, cesta z českých krajín do Uhorska a cesta zo Stredozemia do Poľska. Na ich križovatke vznikla 
trhová osada. Prvá písomná zmienka o Trnave je z roku 1211. Je to listina ostrihomského arcibiskupa Jána, ktorou daruje časť príjmov miestneho kostola v Trnave 
kanonikom ostrihomskej kapituly. V roku 1238 povýšil uhorský kráľ Belo IV. Trnavu ako prvé zo slovenských miest na slobodné kráľovské mesto. Privilégiom 
podriadil mesto priamo korune a vymedzil mu také práva, ktoré umožňovali rýchly rozvoj mesta. Pôvodné poľnohospodárske centrum sa začalo postupne meniť na 
centrum výroby, obchodu a remesiel. O dôležitom postavení Trnavy svedčí aj skutočnosť, že Trnava bola miestom stretnutí kráľov. V stredoveku bola Trnava už 
významným mestom s rozsiahlou gotickou architektúrou, sakrálnou i svetskou. Z tohto obdobia pochádzajú Kostol sv. Mikuláša, Kostol sv. Heleny a kláštorné komplexy 
(františkánsky, klariský a dominikánsky).  

 

16. storočie:  

Po tureckej okupácii strednej časti Uhorska sa do Trnavy prisťahovalo maďarské obyvateľstvo. V roku 1543, po obsadení Ostrihomu Turkami, sa do Trnavy presídlilo 
ostrihomské arcibiskupstvo a kapitula. Trnava sa stala kultúrnym a náboženským centrom krajiny. Príchod ostrihomskej kapituly zasiahol aj do trnavskej kultúrnej sféry. 
Starú mestskú školu zlúčil arcibiskup Mikuláš Oláh s kapitulskou školou a v roku 1544 vydal jej slávne stanovy. V roku 1561 pozval do Trnavy jezuitov, od ktorých 
očakával rozvoj školstva v meste. Arcibiskup Mikuláš Oláh otvoril v roku 1566 seminár a trnavský farár Mikuláš Telegdi založil v Trnave v roku 1577 kníhtlačiareň. 
Renesancia obohatila siluetu mesta o mestskú vežu. Mikuláš Oláh dal postaviť seminár a arcibiskupský palác.  

 

17. storočie V novembri 1635 založil v Trnave kardinál Peter Pázmaň Trnavskú univerzitu, ktorá bola v čase svojho vzniku jedinou uhorskou univerzitou. Svoje 
pôsobenie začala univerzita s dvomi fakultami, fakultou filozofickou a teologickou. V roku 1667 rozšírili univerzitu o právnickú fakultu a v roku 1769 pribudla lekárska 
fakulta. Trnavská univerzita mala podľa želania zakladateľa slúžiť všetkým národnostiam žijúcim v Uhorsku. Vyučovacím jazykom bola latinčina. Univerzita mala 
vlastnú tlačiareň, knižnicu, archív, lekáreň, astronomické observatórium, botanickú záhradu i bohatú zbierku hudobnín. V roku 1777 bola univerzita presťahovaná do 
Budína a Trnava stratila prioritu významného univerzitného sídla. O necelé polstoročie odišiel z Trnavy do Ostrihomu arcibiskup i kapitula.  

 

V 18. storočí pôsobil v Trnave Anton Bernolák, ktorý tu vytvoril hlavný stánok Slovenského učeného tovarišstva. V roku 1824 bola v Trnave postavená župná 
nemocnica. Za aktívnej pomoci trnavských mešťanov bolo v roku 1831 postavené divadlo (v máji 1831 sa začalo so stavbou budovy a na Vianoce bolo prvé 
predstavenie). 

 

Z 19. storočia  pochádzajú aj obe trnavské synagógy, historizujúce stavby s orientálnymi prvkami. Prvá konská železnica v Uhorsku, trať z Bratislavy do Trnavy, bola 
odovzdaná verejnosti v roku 1846. Na parný pohon ju prebudovali v roku 1872. Po železničnom spojení nastal v Trnave očakávaný hospodársky rozmach začínajúci 
výstavbou veľkého cukrovaru, sladovne, zvonolejárne (pozri strana 2) a Coburgových závodov. V roku 1870 založili v Trnave Spolok svätého Vojtecha, ktorý aj v čase 
národnostného útlaku, keď bola zatvorená Matica slovenská, udržiaval národné povedomie Slovákov.  V 19. storočí, ale najmä začiatkom 20.storočia sa mesto začalo 
rozrastať za hradby.  
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          20. storočie 

Hospodársky a sociálny vývoj v období prvej ČSR ovplyvnil aj Trnavu. Vzrástol jej význam ako hospodárskeho a obchodného strediska západného Slovenska so 
širokým poľnohospodárskym zázemím. Poklesla výroba v najväčšom miestnom podniku Coburg. Oproti predvojnovým pomerom však zamestnanosť 
v trnavskom regióne za dvadsať rokov prvej ČSR vzrástla, postavili sa nové a modernizovali sa staršie závody. S počtom obyvateľov sa zvyšovala úmerne aj 
zamestnanosť v obchode, remeslách i doprave. Podiel priemyselnej a remeselnej výroby na celkovej zamestnanosti v Trnave dosiahol v roku 1921 - 39,9% 
a 40% v roku 1940. Z predvojnových podnikov si udržal postavenie cukrovar, najväčší v republike. Cukrovar zamestnával približne 150 stálych a 1 500 
sezónnych robotníkov. Za predmníchovskej ČSR sa stal členom koncernu československých cukrovarov pri Živnostenskej banke v Prahe.  V tomto období sú 
známe firmy, ktoré prosperovali za ČSR : firma Bratia – Fischer (zvonolejkáreň, pozri strana 1), Figaro (výroba cukroviniek), 3 sladovne (Diamantova, 
Sesslerova – Prvá trnavská sladovňa a Treumannova), octáreň Rudolfa Winterberga, tehelne atď. Významný prínos pre hospodárstvo mala výroba elektriny. 
Západoslovenské elektrárne v roku 1922 prevzali a rozšírili elektráreň v Coburgu, potom mestskou radou uzavreli zmluvu na 50 rokov. Medzi významné odvetvia 
hospodárstva v medzivojnovom období patrilo v meste poľnohospodárstvo, hlavne pestovanie obilia, sladovníckeho jačmeňa, kukurice i cukrovej repy. 

 

1948-1960  

Rozvoj hospodárstva mesta si nevyhnutne vyžiadal zmeny v organizácií peňažníctva. V roku 1948 boli zlúčené všetky peňažné ústavy pôsobiace v meste (Tatra 
banka, Sedliacka banka, Roľnícka vzájomná pokladnica, Mestská sporiteľňa...). Znárodnený priemysel, do ktorého sa v prvých rokoch investovalo, podstatne 
rozšíril svoju výrobu. Dobré výsledky zaznamenali hlavne podniky Kovosmalt, Vozovka, Figaro, Zornica a Nábytkárske závody. V roku 1958 začala jadrová 
elektráreň Jaslovské Bohunice stavať prvý blok A1, ktorý uviedli do prevádzky v roku 1972. Mesto Trnava bolo majiteľom veľkej rozlohy poľnohospodárskej pôdy. 
V Trnave sa stala v roku 1955 naliehavá otázka bývania a do roku 1960 bolo vybudovaných 1 280 bytových jednotiek. Vďaka rýchlemu rozvoju priemyslu 
nadobudla Trnava charakter významného priemyselného centra. Pracovalo tu 22 priemyselných podnikov, ktoré zamestnávali viac ako 50 % zarobkovočinných 
obyvateľov  mesta. V 60. rokoch sa začali budovať  dva veľké závody – Skloplast (výroba sklených vlákien ako suroviny pre sklolamináty a výrobky z nich) 
a strojárske Šmeralove závody. 

 

Od 1970 najnovšie dejiny Trnavy 

Charakteristickým znakom československej ekonomiky bolo úsilie o intenzifikáciu a automatizáciu výroby, o dosiahnutie vyššej efektívnosti. V marci 1980 bol na 
sieť napojený druhý blok jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a v polovici osemdesiatych rokov ďalšie dva bloky. Trnava sa stala dôležitým 
energetickým uzlom. Trnavské automobilové závody zmenili program svojej výroby. Inováciou výroby automobilu Š 1203 rozšírili výrobnú kapacitu a na trh uviedli 
novú sériu úžitkového vozidla typu Tatra 815 Agro. V  TAZ pracovalo 5 000 zamestnancov. Trnava pokračuje v ceste hospodárskeho rozvoja. 

 
Vývoj okresu Trnava 
História okresu Trnava siaha až do 19. storočia, pretože už v tom období bolo mesto Trnava sídlom slúžnovského okresu striedavo začleneného do 
Bratislavskej alebo Hornonitrianskej župy. Akékoľvek zmeny správneho usporiadania nastali na území Slovenska od 19. storočia až dodnes, nedotkli sa 
postavenia mesta Trnava ako sídla okresu. 
V roku 1922 sa udiala iba formálna zmena tým, že slúžnovský úrad bol nahradený okresným úradom. 
V období II. svetovej vojny došlo k zmenám hraníc okresov a ich sídiel, ale Trnava aj v tomto období zostala sídlom okresu. V roku 1945 sa usporiadanie 
okresov vracia k stavu, ktorý bol na území Slovenska k 30.9.1938 a ruší sa administratívne členenie územia Slovenska na župy. 
V období od roku 1948 do roku 1960 bolo územie Slovenska rozčlenené na 6 krajov, pričom okres Trnava bol zaradený do Bratislavského kraja. 
Od roku 1960 do roku 1990 patril okres Trnava do Západoslovenského kraja, ktorý bol v roku 1960 na území Slovenska vytvorený spolu s krajom 
Stredoslovenským a Východoslovenským. Výnimkou bolo obdobie rokov 1969 - 1971, kedy bolo členenie územia Slovenska na kraje zrušené. 
Aj v období od roku 1990 do roku 1996 bolo územie SR administratívne členené iba na okresy. 
V roku 1996 bolo na území Slovenska zriadených osem krajov, pričom Trnava sa stala sídlom Trnavského kraja. 
Zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy v SR upravuje Nariadenie vlády č. 258/1996 Z.z.. 
Od 16.12.2001 je mesto Trnava nielen sídlom okresu a kraja, ale i novokonštituovaného vyššieho územného celku - Trnavského samosprávneho kraja. 
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B  Poloha 

Mesto Trnava leží na kraji Západoslovenskej nížiny, vo vzdialenosti asi 50 km od Bratislavy, hlavného mesta SR. Mestom prechádza diaľnica a hlavný železničný 
koridor spájajúci  západ a východ SR. Vzdialenosť k významnému európskemu mestu Viedeň je 95 km. 

Mesto Trnava zohráva dôležitú úlohu sekundárneho jadra tzv. Stredoeurópskeho regiónu. Stredoeurópsky región je súčasťou európskeho produkčného 
trojuholníka Paríž - Berlín - Viedeň, ktorý tvorí základňu európskeho hospodárstva s : 

 

 najvyšším energetickým výkonom 

 najvyššou produkciou priemyslu 

 najvyššou produkciou poľnohospodárstva (na 1 ha pôdy) 

 najvyššou spotrebou na hlavu v Európe 

 najkvalitnejšou sociálnou a technickou infraštruktúrou 

 najmodernejšími technológiami vo svete a v Európe 

 vysoko rozvinutou dopravou. 

 

Východnej časti takto vymedzeného európskeho produkčného trojuholníka sa tangenciálne dotýka Stredoeurópsky región. Pretože tu existujú dva výrazné 
priestorové póly rozvoja v územnej polohe významných európskych križovatiek, jeho význam sa zväčšuje v súvislosti s nárastom vzťahov Východ - Západ. 

 

Z hľadiska dotvorenia súčasnej a vytvorenia budúcej priestorovej štruktúry je Stredoeurópsky región veľký bipolárny región s výrazným radiálno-okružným 
systémom  osídlenia miest I. a II. kategórie. Hlavné póly Stredoeurópskeho regiónu dotvárajú centrá Viedeň a Bratislava (primárne jadrá), sekundárne jadrá I. a 
II. kategórie sú umiestnené na hlavnom okružnom systéme, ktorý je radiálami spojený s hlavnými pólmi. 

Trnava je jadrom I. kategórie, medzi ktorými sú okrem nej St. Polten, Znojmo, Sopron, W. Neustadt, Eisenstadt. Jadrá druhej kategórie sú Břeclav, Krems, 
Hollabrun, Mosonmagyaróvár, Dunajská Streda a Galanta. 

 

Slovenskú časť tohto Stredoeurópskeho regiónu podľa doterajšieho administratívneho členenia tvoria mestá v okolí Bratislavy a okresy súčasného Trnavského 
kraja (Trnava, Hlohovec, Piešťany, Skalica, Senica, Malacky, Pezinok, Senec, Galanta, Šaľa, Dunajská Streda) - to znamená podľa výsledkov a prognóz 
urbanizácie dva subregióny (na slovenskej úrovni regióny) – Bratislavský, Nitriansky a Trnavský. Na vymedzenie týchto subregiónov (regiónov) bude mať v 
blízkej budúcnosti vplyv i pripravovaná opätovná územnosprávna reorganizácia Slovenska, ktorá bude pravdepodobne upresnená a definitívne sformovaná až v 
nasledujúcich rokoch. 

Trnavský región a jeho jadrové územie mesto Trnava leží na jednej z hlavných urbanizačných osí Slovenska: sever - juh, ktorý je tvorený považským pásovým 
osídlením od Žiliny smerom na Bratislavu. Túto hlavnú urbanizačnú os križuje os vedľajšia, ktorá je jednou z dôležitých spojníc Slovenska s Moravou (Českou 
republikou). Miestom stretávania týchto dvoch urbanizačných osí je mesto Trnava a jeho záujmové územie.  
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C Mesto a okolie, rozloha mesta, jeho urbanistická štruktúra, vývoj 

 

Trnava si počas svojho rozvoja až do súčasnosti zachovala charakter kompaktného bodového mesta s pomerne jednoznačne rozmiestnenými funkciami. 
Ťažiskom sídla je polyfunkčné centrum, ktoré vytvára historické jadro vymedzené hradbami na jeho východnej a západnej strane. Bezprostredne naň nadväzujú 
výrazné obytné územia s prevažne hromadnou bytovou výstavbou. Obytné plochy sa nachádzajú i v severovýchodnej a júhozápadnej časti mesta. Špecifické 
podmienky pre bývanie poskytuje miestna časť Modranka s charakterom vidieckeho osídlenia. 

 

Mesto Trnava je sídlom Trnavského kraja a okresu Trnava. Po voľbách, ktoré sa budú konať 1. 12. 2001 bude mesto Trnava sídlom Trnavského samosprávneho 
kraja.  

Trnavský kraj  4 148     km
2
    (okresy Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica) 

okres Trnava     741    km
2
 

mesto Trnava       71, 5 km
2
 

 

 

graf I.1 Okresy Trnavského kraja podľa rozlohy: 
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           Graf I.2. Rozloha mesta Trnava v m²:  

 

 Graf I.3. Druhy pozemkov v meste Trnava 

 

mesto Trnava

k.ú.Trnava

k.ú.Modranka

2 orná pôda
4 vinice, 5 záhrady, 6 ovocné sady, 7 trvalé trávnaté plochy, 10 lesná pôda
11 vodné plochy
13 zastavané plochy a nádvoria
14 ostatné plochy
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95,06

192,13

357,38

115,44
321,54

130,52

84,48

84,86

185,02

Mestská časť 1-Staré mesto Mestská časť 2 -Vozovka

Mestská časť 3 - Tulipán Meská časť 4 - Prednádražie

Mestská časť 5 - Špíglsál Mestská časť 6 - Kopánka

Mestská časť 7 - Vodáreň Mestská časť 8 - Hlboká

Mestská časť 9 - Modranka

Z hľadiska vývoja mesta sa najväčšie zmeny týkajúce sa jeho rozlohy udiali v sedemdesiatych rokoch, kedy boli k Trnave postupne pričlenené Hrnčiarovce nad 
Parnou (28. 11. 1971), Modranka (1. 1. 1972) a Biely Kostol  (1. 1. 1974), pričom mesto dosiahlo rozlohu 8 986 ha so zastavaným územím 1 462 ha. Mesto 
Trnava sa členilo na 8 mestských častí (1. Staré Mesto, 2. Kopánka, 3. Hlboká, 4. Tulipán, 5. Nové Mesto,  6. Modranka, 7. Hrnčiarovce nad Parnou, 8. Biely 
Kostol). K 1. 1. 1993 sa od Trnavy odčlenil Biely  Kostol a od 1.1.1994 sa odčlenili aj Hrnčiarovce nad Parnou.  

 

V súčasnosti sa mesto člení na 9 mestských častí, čo je možné vidieť v grafe I. 4. 

 

graf I.4 Rozloha mestských častí mesta Trnava v hektároch (bez osád) 

 

Z urbanistického hľadiska a pre potreby sčítania ľudu sa mesto Trnava v súčasnosti člení  na  45 urbanistických obvodov. Na základe vývoja sa tento počet 
zmenšoval.  Z pôvodných 50 urbanistických obvodov sa odčlenili  Hrnčiarovce i Biely Kostol a v roku 1991 pri sčítaní boli tri obvody zlúčené do jedného. 

 

Na území mesta je Mestská pamiatková rezervácia Trnava s rozlohou 64 ha a ochranné pásmo s rozlohou približne 91 ha. 

 

 

Kultúrne a národné kultúrne pamiatky 144 

Budovy a nádvoria 128 

Hradby     1 

Pomníky, plastiky     8 

Pamätné tabule     9  

Navrhované na zápis   31 budov 

 



 

7 

 

Dôležité materiály pre vývoj  mesta Trnava pre ďalšie obdobie: 

 

 

 

Územno-plánovacia dokumentácia: 

Územný plán veľkého územného celku Trnavský kraj 

 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183 7. 4. 1998 

Územný plán mesta Trnava (predtým Územný plán sídelného útvaru Trnava) 

 všeobecne záväzné nariadenie č. 157 

 uznesenie MZ č. 378 zo dňa 12. 12. 2000  

Územný plán centrálnej mestskej zóny Trnava 

 všeobecne záväzné nariadenie č. 57 v znení noviel 

 uznesenie MZ č. 75 dňa 28. 6. 1994  

Územno-plánovacie podklady: 

 Urbanistické štúdie 

Uznesenie MZ č. 432  z 1. 7. 1997      Kozácka ulica  (IBV)  

Uznesenie MZ č. 473  z 23. 9. 1997    Nobelova ulica (B.V.- sociálne byty) 

Uznesenie MZ č.  69  z 27. 4. 1999     Zátvor II. (B.V.+ IBV + O.V)  

Uznesenie MZ č. 269  z 11.4. 2000     Kopánka - I. etapa (IBV) 

Uznesenie MZ č. 462  z 26. 6. 2001    IBV Kamenný mlyn  

Rozpracované urbanistické štúdie: 

 Javorová ulica (IBV) 

 Cukrová (športovorekreačný areál) 

 Hlavná (riešenie pešej zóny) 

 Urbanistická štúdia zóny priemyselný park Trnava- Medziháj 

Ostatné: 

 Koncepcia mesta Trnava  

 uznesenie MZ č. 178  z 12. 12. 1995  
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II. OBYVATEĽSTVO 

A Základné údaje o obyvateľstve 

Mesto Trnava plní funkciu administratívno-správneho, hospodárskeho, kultúrneho a vedecko-výskumného centra okresu a Trnavského kraja. 

V období r. 1970 - 1991 sídlo Trnava zaznamenalo dynamický nárast počtu obyvateľov. Priemerný ročný prírastok dosiahol 1 164 obyvateľov, pričom v etape r. 1970-
1980 bol priemerný ročný prírastok 1 529 obyvateľov a v etape r. 1981 - 1991 cca 799 obyvateľov. Pozitívny vývoj vyplývajúci z priaznivej vekovej skladby obyvateľstva 
sa však v uplynulom desaťročí podstatne zmenil, keď priemerný ročný prírastok v prvej polovici klesol na cca 281 obyvateľov a v druhej polovici dokonca na 94 
obyvateľov. 

Tento proces má však celospoločenský a celoslovenský charakter, ktorý vyplýva i zo zmeny vekovej štruktúry obyvateľstva a z nových modelov demografického 
chovania mladej generácie po roku 1989. Zostávajúce mestá bývalého Trnavského okresu Hlohovec a Piešťany dosiahli v posledných rokoch klesajúci vývoj 
obyvateľstva, ktorý v prípade podrobnejšej demografickej analýzy môže nadobudnúť kritický priebeh. Na stanovenie presnejšej projekcie vývoja obyvateľstva bude 
potrebné získať podrobnejšie údaje zo sčítania obyvateľstva, ktoré sa uskutočnilo v máji 2001. 

 

Možeme konštatovať, že rast obyvateľstva prirodzeným prírastkom bude minimálny, to znamená, že demografický rozvoj mesta Trnava by bolo možné zabezpečiť 
zvýšenou migráciou obyvateľov. Dnes a najmä v krátkej budúcnosti sa stanú dominantnými ekonomické a sociálne dôvody migrácie. Dá sa však očakávať, že zníženie 
životnej úrovne, strata zamestnania, zdražovanie bytov a podstatná stagnácia novej bytovej výstavby budú dôvodom obmedzenia rozsahu migrácie vidieckeho 
obyvateľstva do miest v rámci vlastného okresu a taktiež mimo územia okresu, v dôsledku čoho by sa mala podstatne spomaliť, resp. zastaviť klesajúca tendencia vo 
vývoji počtu obyvateľov v okolitých vidieckych sídlach. 

 

Tab. I.1 Hustota obyvateľov v meste Trnava a v SR na km² (1.11.1980, 3.3.1991 vrátane Bieleho Kostola a Hrnčiaroviec nad Parnou) 

Územie Dátum sčítania Rok 

  1. 3. 1961  1. 12. 1970  1. 11. 1980  3. 3. 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Trnava 421 504 710 796 981 981 979 976 976 974 

SR 85 93 102 107,5 109,4 109,6 109,8 109,9 110,0 110,0 
Zdroj: KSŠÚ Trnava, 2001 

 

Tab. I.2 Podiel mesta na počte obyvateľov okresu Trnava 

  Pozn. Demografia je v roku 1995 vyrátaná podľa nového územno –právneho členenia  

            1. 11. 1980, 3. 3. 1991 vrátane Bieleho Kostola a Hrnčiaroviec nad Parnou 

 

Dátum sčítania Rok 

 1.3.1961  1.12.1970  1.11.1980  3.3.1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

19,8 22,0 28,1 30,7 55,6 55,5 55,5 55,3 55,2 55,1 

Zdroj: KSŠÚ Trnava, 2001 



 

9 

 

 

graf I.5 Vývoj počtu obyvateľov 

 

 

Počet obyvateľov mesta Trnava 37978 45465 60750 68737 70191 70202 70045 69844 68802 69681 70286
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sčítanie 

25/26.5.2001

 

Zdroj: KSŠÚ Trnava, r.2001, územný plán mesta - demografia 

 

Predpokladaný vývoj počtu obyvateľov v meste Trnava do r. 2020.  Vývojový scenár možno formulovať v dvoch variantoch: 

 

Variant A:  

Vychádza z minimalizujúcich predpokladov silne ovplyvnených prebiehajúcou recesiou národného hospodárstva a obmedzenou bytovou výstavbou, čo sa prejavuje na 
znížení rozsahu migrácie do mesta.  

Variant A uvažuje s počtom 81 540 obyvateľov. 

 

Variant B:  

Ráta s rýchlejším oživením hospodárskych činností ku koncu 1. etapy rozvoja (v súvislosti so  začleňovaním Slovenska do európskych integračných procesov), a tým aj 
s ich aktívnejším vplyvom na demografický vývoj. Predpokladanú veľkosť v návrhovom období je potrebné stanoviť tak, aby vytvárala dostatočný priestor a funkčné 
rezervy pre harmonický rozvoj mesta a očakávané zvýšenie podnikateľských záujmov obyvateľstva mesta i regionálnych a mimoregionálnych podnikateľských 
subjektov.  

Variant B uvažuje s počtom 83 050 obyvateľov. 
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Graf I.6 Vývoj obyvateľstva do roku 2020, varianty A, B 

Prepokladaný vývoj počtu obyvateľov do roku 2020
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Zdroj: Územný plán mesta Trnava  (aktualizácia počtu obyvateľov podľa sčítania 25/26. 5. 2001)  
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 B Analýza obyvateľstva 

1. Prírastkové tendencie, pôrodnosť/ úmrtnosť 

 

Vývoj počtu obyvateľov v meste Trnava mal (podľa ŠÚ) do roku 1994-1995 stúpajúcu tendenciu. V uvedených rokoch sa od mesta odčlenili časti obce Biely Kostol a 
Hrnčiarovce nad Parnou. 

Za posledných 5 rokov je prirodzený aj celkový prírastok klesajúci. Počet vysťahovaných osôb z nášho mesta je väčší ako počet prisťahovaných. Viditeľne znižujúci sa 
je aj počet živo narodených detí. Na základe štatistických údajov z posledných rokov možno s istotou očakávať ďalší pokles počtu obyvateľov. Počet zomrelých 
občanov prevažuje nad počtom živo narodených detí, ďalej narastá počet občanov v produktívnom (15-54) a poproduktívnom (55+) veku (pozri strana 14 a TAB. II. 4). 

V budúcnosti sa dá očakávať narušenie populačnej rovnováhy, čo môže mať vážne následky pre ďalší sociálny a aj ekonomický rozvoj mesta a celého regiónu. 

 

 

Tab. II.1 Vývoj počtu obyvateľov mesta Trnava a Slovenskej republiky v r. 1961 - 2001 

Územie Dátum sčítania Rok 

  1.3.1961  1.12.1970  1.11.1980  3.3.1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 26.5.2001 

Trnava - mesto  31 616 38 840   70 191 70 202 70 045 69 844 69 802 69 681  

Modranka  2 689 2 836          

Trnava+M. 34 305 41 676   70 191 70 202 70 045 69 844 69 802 69 681  

B.Kostol 1 116 1 192   1 085 1 089 1 091     

Hrnčiarovce nad 
Parnou 

2 557 2 597   1 996 2 007 2 047     

Trnava 37 978
1) 

45 465
1) 

64 062
1) 

71 783 70 191
2) 

70 202
2) 

70 045
2) 

69 844
2) 

69 802
2) 

69 681
2)  70 286  

SR 4 174 046 4 537 290 4 991 168 5 274 335 5 367 790 5 378 932 5 387 650 5 393 382 5 398 657 5 402 547 5 379 455 

 

Zdroj: KSŠÚ Trnava, 2001 

 

1) údaje sú prepočítané na územnú štruktúru v roku 1991 (Trnava mesto vrátane: Biely Kostol, Hrnčiarovce nad Parnou, Modranka) 

2) údaje za mesto Trnava sú vrátane Modranky bez obcí: Hrnčiarovce nad Parnou, Biely Kostol 

 

Pozn. k 1. 3. 1961 a  1. 12. 1970 nebol Biely Kostol, Hrnčiarovce a Modranka súčasťou Trnavy.
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Tab. II.2 Pohyb obyvateľstva mesta Trnava v r. 1991 – 2000 

Ukazovateľ 1991  1995  1996  1997  1998  1999  2000  

 abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

Živonarodení 984 13,7 743 10,6 657 9,4 637 9,1 636 9,1 618 8,8 588 8,4 

Zomrelí 561 7,8 548 7,8 526 7,5 570 8,1 550 7,9 549 7,8 533 7,6 

Prirodzený prírastok (úbytok) 423 5,9 195 2,8 131 1,9 67 1,0 86 1,2 69 1,0 55 0,8 

Prisťahovalí 1075 15,0 728 10,4 672 9,6 645 9,2 681 9,7 696 10,0 659 9,5 

Vysťahovalí 1162 16,2 749 10,7 792 11,3 869 12,4 968 13,8 807 11,6 835 12,0 

Saldo migrácie -87 -1,2 -21 -0,3 -120 -1,7 -224 -3,2 -287 -4,1 -111 -1,6 -176 -2,5 

Celkový prírastok (úbytok) 336 4,7 174 2,5 11 0,2 -157 -2,2 -201 -2,9 -42 -0,6 -121 -1,7 
Zdroj: KSŠÚ Trnava, 2001 (rok 1991 vrátane Bieleho Kostola a Hrnčiaroviec nad Parnou) 

 

 

Tab. II.3 Pohyb obyvateľstva Slovenskej republiky v r. 1991 – 2000 

Ukazovateľ 1991  1995  1996  1997  1998  1999  2000  

 abs. rel. abs. rel. abs. Rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

Živonarodení 78 569 14,9 61 427 11,4 60 123 11,2 59 111 11,0 57 582 10,7 56 223 10,4 55 151 10,2 

Zomrelí 54 618 10,3 52 686 9,8 51 236 9,5 52 124 9,7 53 156 9,9 52 402 9,7 52 724 9,8 

Prirodzený prírastok (úbytok) 23 951 4,6 8 741 1,6 8 887 1,7 6 987 1,3 4 426 0,8 3 821 0,7 2 427 0,4 

Prisťahovalí 9076 1,7 3055 0,6 2 477 0,5 2303 0,4 2052 0,4 2 072 0,4 2 274 0,4 

Vysťahovalí 8861 1,7 213 0,0 222 0,1 572 0,1 746 0,1 618 0,1 811 0,1 

Saldo migrácie 215 0,0 2 842 0,6 2 255 0,4 1 731 0,3 1 306 0,3 1 454 0,3 1 463 0,3 

Celkový prírastok (úbytok) 24166 4,6 11 583 2,2 11 142 2,1 8 718 1,6 5 732 1,1 5 275 1,0 3 890 0,7 
Zdroj: KSŠÚ Trnava, 2001 (rok 1991 vrátane Bieleho Kostola a Hrnčiaroviec nad Parnou) 

 

 

V priebehu 90. rokov začala Trnava strácať obyvateľov, čo bolo spôsobené dvoma procesmi - zmenou prirodzeného prírastku aj migráciou. Prirodzený prírastok sa 
znižoval v priebehu celých 90. rokov, ale bol stále vyšší, ako je priemer Slovenskej republiky. Zníženie počtu obyvateľov bolo okrem oddelenia dvoch obcí spôsobené 
migračnými stratami. Aj keď pokles počtu obyvateľov vysťahovaním v  90. rokoch pretrvával, celkový počet sťahujúcich sa obyvateľov (vyjadrený migračným obratom) 
sa znižoval. Je veľmi pravdepodobné, že to bolo spôsobené najmä problémami na trhu s bytmi. 
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Graf II.1. Prirodzený prírastok v meste Trnava a v SR, jeho porovnanie podľa tabuliek II.4 a II.5 

2 . Vekové charakteristiky obyvateľstva 

Graf II.2. Strom života mesta Trnava  
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 Tab. II.4 Veková štruktúra obyvateľstva mesta Trnava v r. 1991 – 2001 

 Index stárnutia –je počet osôb poproduktívneho veku (muži +60 a ženy +55 rokov, pozri strana 11 a tab. II. 4) pripadajúci na 100 osôb v predproduktívnom veku 
(0-14 rokov) 

Vek Počet  (údaje sú za ženy a mužov spolu) % 

 1991 1995 2000 26.5.2001 1991 1995 2000  26.5. 2001 

Muži 0 - 14 (predproduktívny) 9 481 7 885 6 194 11 859 * 27,00 23,08 18,31 16,9 * 

Ženy 0 - 14 (predproduktívny) 8 965 7 540 5 898  24,28 20,93 16,45  

Muži 15 - 59 (produktívny) 22 390 23 010 24 100 24 174 63,76 67,35 71,25 67,7 * 

Ženy 15 - 54 (produktívny) 23 156 22 133 22 887 22 961 62,70 61,44 63,83  

Muži 60+ (poproduktívny) 3 247 3 271 3 530 3 436 9,24 9,57 10,44 14,8 * 

Ženy 55+ (poproduktívny) 4 807 6 352 7 072 6 983 13,02 17,63 19,72  

Index starnutia - muži 34,25 41,5 56,99      

Index starnutia - ženy 53,62 84,2 119,91      

Priemerný vek - muži 30,70 32,0 34,24      

Priemerný vek - ženy 33,10 34,5 36,80      

Zdroj: KSŠÚ Trnava, 2001 (rok 1991 vrátane Bieleho Kostola a Hrnčiaroviec nad Parnou) 

            

Tab. II.5 Veková štruktúra obyvateľstva Slovenskej republiky v r. 1991 - 2001 

Vek Počet % 

 1991 1995 2000 26. 5. 2001 1991 1995 2000 

Muži 0 - 14 (predproduktívny) 664 672 610 853 530 209 1 015 493 * 25,73 23,37 20,19 

Ženy 0 - 14 (predproduktívny) 636 802 584 435 506 216  23,47 21,22 18,23 

Muži 15 - 59 (produktívny) 1 595 139 1 674 682 1 763 886 1 741 919 61,75 64,07 67,17 

Ženy 15 - 54 (produktívny) 1 481 272 1 556 086 1 625 943 1607 312 54,61 56,50 58,56 

Muži vek 60+ (poproduktívny) 323 419 328 177 331 966 327 458 12,52 12,56 12,64 

Ženy  vek 55+ (poproduktívny) 594 573 613 557 644 327 639 749 21,92 22,28 23,21 

Index starnutia – muži 48,7 53,7 62,61     

Index starnutia – ženy 93,4 105,0 127,28     

Priemerný vek – muži 32,2 33,0 34,40     

Priemerný vek – ženy 35,1 36,0 37,48     

Zdroj: KSŠÚ Trnava, 2001 
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Z uvedených tabuliek vyplýva, že sa zmenila veková štruktúra medzi rokmi 1991 a 2000. Populácia v meste Trnava je stále mladšia, ako je priemer v SR (porovnanie 
v indexe starnutia), ale v roku 2000 má už v predproduktívnom veku Trnava nižší podiel populácie než SR. V tejto skutočnosti sa odráža premena demografického 
chovania, ktoré je v Trnave podobné súčasným západoeurópskym modelom, zatiaľ čo v SR ako celku sa nový model presadzuje oneskorene a s rôznym účinkom na 
rôznych územiach. Detailnejší pohľad na vekovú štruktúru viď graf II. 2. Strom života. 

 

3 . Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva 

 

Tab. II.6 Obyvateľstvo podľa najvyššieho dokončeného stupňa školského vzdelania (SĽDB k 3. 3. 1991) 

 Mesto Trnava SR - Relatívne údaje 
podľa pohlavia Školské vzdelanie Absolútne údaje 

 
Relatívne údaje podľa pohlavia Relatívne údaje z celku 

 Muži /Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

Základné 15 950 37,9 62,1 8,42 13,8 38,5 61,5 

Učňovské (SOU bez maturity) 13 440 62,6 37,4 11,73 7,00   

Stredné (bez maturity) 2 027 40,2 59,8 1,14 1,69 62,7 37,3 

Úplné stredné odborné učňovské 12 676 45,2 54,8 7,97 9,70   

Úplné stredné všeobecné 2 616 36,5 63,5 1,32 2,32 43,2 56,8 

Vyššie 150 58,7 41,3 0,12 0,09   

Vysokoškolské 5 405 55,2 44,8 4,15 3,37 58,3 41,7 

Ostatné bez udania školského vzdelania 528 53,8 46,2 0,40 0,34   

Ostatné bez školského vzdelania 145 41,5 58,5 0,08 0,11 43,5 56,5 

Deti a žiaci do 15 rokov 18 856 51,2 48,8 13,44 12,82 51,1 48,9 

Zdroj: KSŠÚ Trnava, 2001 (vrátane Bielho Kostola a Hrnčiaroviec nad Parnou)  

 

Z hľadiska vzdelanosti v meste Trnava v kategórii obyvateľov so základným vzdelaním prevažujú ženy a so zvyšujúcim sa vzdelaním rastie počet mužov, pričom 
v Trnave je podiel  predsa len o niečo vyrovnanejší ako v SR. 
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Graf II.3. Vzdelanostná štruktúra obyvateľov mesta zo sčítania ľudu 1991 

 

 

4. Rozdelenie obyvateľov podľa pohlavia 

 

Tab. II.7 Vývoj počtu obyvateľov podľa pohlavia mesta Trnava a Slovenskej republiky  v r. 1995 - 2000 

 Rok 

Územie 1995  1996  1997  1998  1999  2000  26.5.2001  

 muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

Trnava  
34 166 

 
36 025 

 
34 138 

 
36 064 

 
34 048 

 
35 997 

 
33 897 

 
35 947 

 
33 868 

 
35 934 

 
33 824 

 
35 857 

 
34 082 

 
36 204 

SR  
2613712 

 
2754078 

 
2618434 

 
2760498 

 
2622005 

 
2765645 

 
2623692 

 
2769690 

 
2625126 

 
2773531 

 
2626061 

 
2776486 

 
2 612 515 

 
2 766 940 

Zdroj: KSŠÚ Trnava, 2001 

 

 

 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva mesta Trnava -1991
základné vzdelanie

stredné bez maturity

stredné s maturitou

vyššie a
vysokoškolské

deti a žiaci do 15 rokov

bez vzdelania



 

17 

 

III. DOMÁCNOSTI A BÝVANIE 

 

V meste Trnava (vrátane Bieleho Kostola a Hrnčiaroviec nad Parnou sa na základe sčítania k 3. 3. 1991 nachádzalo 22 522 trvalo obývaných bytov, z toho v rodinných 
domoch 4 937 a 590 bytov neobývaných. Byty, ktoré sa nachádzali v bytových domoch, boli predovšetkým nájomné vo vlastníctve mesta, bytového družstva a 
podnikov. 

 

V roku 1992 bolo dokončených 36 bytov na ulici T. Tekela 25 - 27 a 88 bytov, Na hlinách 24 - 27, ktoré boli rozostavané v rámci KBV a pridelené občanom do nájmu. V 
roku 1993 bol prijatý zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, podľa ktorého sa nájomné byty odpredávajú oprávneným nájomcom do osobného vlastníctva. 
Doteraz bolo prevedených do osobného vlastníctva 5 011 bytov (k 30. 09. 2001) z celkového počtu 7 517, čo predstavuje 66, 6 %. Priemerná cena bytu je 22 500 Sk a 
s pozemkom 27 800 Sk. Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava prijalo k tomuto zákonu všeobecne záväzné nariadenie č. 85, ktoré hovorí, že mesto si ponechá vo 
vlastníctve 10 % bytov pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľov. V skutočnosti sa vyčlenilo 274 bytov, ktoré mesto neodpredáva, ale v naliehavých prípadoch, resp. na 
základe rozsudkov súdu prideľuje občanom mesta. V r. 1994 mesto dokončilo 32 bytov, ktoré boli občanom odpredané do osobného vlastníctva. Ostatné uvoľnené byty 
boli do r. 1998 prideľované žiadateľom, ktorí si pridelené byty opravovali na vlastné náklady, pretože to boli staršie byty vyžadujúce si rozsiahlejšie opravy. Správa 
mestského majetku v roku 1997 začala s výstavbou podkrovných bytov na jestvujúcich nájomných domoch. Doteraz bolo postavených  128 bytov, rozostavaných je 22, 
nezačatých 14 bytov. Vzhľadom na bytovú situáciu v Trnave prijalo mestské zastupiteľstvo  v roku 1998 postup - Nakladanie s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava, v 
zmysle ktorého sa uvoľnené byty predovšetkým odpredávajú v jednokolovom ponukovom konaní, okrem 274 bytov, ktoré boli vyčlenené pre sociálne slabšie vrstvy 
obyvateľstva. 

Správa mestského majetku v súčasnosti spravuje 8 198 bytov, z toho je 4 367 vo vlastníctve fyzických osôb. Bytové družstvo v Trnave spravuje 10 195 nájomných 
bytov a 271 bytov vo vlastníctve fyzických osôb. Priemerný mesačný nájom bytov nachádzajúcich sa v Správe mestského majetku je približne 2000 Sk a v správe 
Bytového družstva v Trnave asi  2 164 Sk. Ostatné byty sú v správe menších správcovských organizácií, resp. jednotlivé domy si spravujú byty samostatne. Byty, ktoré 
boli v r. 1991 podnikové, boli prevodom odpredané oprávneným nájomcom do osobného vlastníctva. Nedoriešených zostáva 390 bytov podniku TAZ Trnava, ktoré 
zatiaľ nemožno odpredať, kvôli nedoriešeným vlastníckym vzťahom. Mesto Trnava v súčasnosti disponuje so 195 malometrážnymi bytmi. Sú to byty osobitného 
určenia, ktoré sú vyčlenené pre dôchodcov. Na dočasné bývanie obyvateľov mesta máme k dispozícii 3 mestské ubytovne, a to na Kollárovej ulici č. 24, Coburgovej 
ulici č. 24 a Coburgovej ulici č. 27 s celkovým počtom 208 izieb. V ubytovni na Coburgovej ulici 24 sa nachádza útulok pre 20 bezdomovcov. Pre imobilných občanov, 
ktorí vyžadujú celodennú starostlivosť je zriadené Stredisko opatrovateľskej služby na Hospodárskej ul. s kapacitou 32 lôžok. V decembri 2001 mesto odovzdalo 60 
bytových jednotiek pre mladé rodiny. V dome sú aj štyri byty pre ťažko zdravotne postihnutých občanov. V novembri 2001 mesto začalo s výstavbou 20 nájomných 
bytov na Františkánskej ulici, ktoré by mali byť dostavané  do konca roka 2002. 

V meste Trnava od r. 1991 do 25. 5. 2001 pribudlo 954 nových bytov. V súčasnosti je v meste Trnava  na základe výsledokv sčítania k 26. 5. 2001 - 23 484 bytov, 
z toho 1 132 neobývaných. 
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1. Počet bytov a počet domácností 
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Graf III.1 Vývoj bytového fondu mesta Trnava                  

 Zdroj: KSŠÚ Trnava, údaje MIS 
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Graf III.2 Prírastky bytov za obdobie 1991 - 25.5.2001                  

Zdroj: údaje MIS (na základe kolaudačných rozhodnutí, rozhodnutí o zmene užívania) 

Tab. III.1 Vývoj bytového a domového fondu mesta Trnava a v SR v r. 1961 – 2001 

        Pozn.  1.11. 1980 a  3. 3. 1991 vrátane Bieleho Kostola a Hrnčiaroviec nad Parnou 

  MESTO TRNAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 Dátum sčítania Dátum sčítania 

 01.03.1961 01.12.1970 01.11.1980 03.03.1991 26.5.2001 03.03.1991 26.5.2001 

Trvalo obývané domy celkom 4 757 5 238 6 100 6 091 5 353 864 357 862 274 

    Z toho  rodinné domy  4 537 4 810 4 745 4020 794822 792 555 

      Rodinné domy v %  86,6 78,9 77,9 75,1 92,0 91,9  

Trvalo obývané byty celkom 9 522 12 033 19 093 22 522 22  352 1 617 828 1 665 536 

    Z toho v rodinných domoch  5 049 5 205 4 937  4 266 811 440 820 042 

      V rodinných domoch v %  42,0 27,3 21,9 19,09 50,2  49,2  

Počet bytov na 100 obyvateľov  26,5 29,8 31,4 30,8 31,0 30,96 
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Tab. III.2 Vývoj počtu bytov mesta Trnava v r. 1961 - 1991, reťazový index 

 1970/1961 1980/1970 1991/1980 2001/1991 

Trvalo obývané domy celkom 110,1 116,5 99,9 87,9 

    Z toho v rodinných domoch  106,0 98,7 84,72 
Zdroj: KSŠÚ Trnava, r. 2001 

 

Tab. III.3 Počet domácností a priemerná veľkosť bytov meste Trnava v r. 1961 - 1991 

 Mesto Trnava Mesto Trnava  SR 

 01. 11. 1980 03. 03.1991 26. 05. 2001 03. 03. 1991 

Obytná plocha bytov 807 866 976 597   -  

Počet  hospodáriacich domácností spolu 20 615 23 946   - 1 778 396 

Počet cenzových domácností úhrnom 21 071 24 397   - 1 832 484 

Priemerný počet:     

m2 obytnej plochy na 1 byt 42,31 43,4 48,0 47,3 

m2 celkovej plochy na 1 byt 65,09 66,2     - 72,8 

m2 obytnej plochy na 1 osobu 12,7 13,6 15,5 14,6 

Obytných miestností nad 8 m2 na 1 byt  2,59 2,72 2,86 2,85 

 

Zdroj: KSŠÚ Trnava, r. 2001  (1. 11. 1980,. 3. 3. 1991 vrátane Bieleho Kostola a Hrnčiaroviec nad Parnou) 

 

 

 Cenzové domácnosti – najmenšie sociálne kolektívy osôb bývajúcich v 1 byte, konštruované v rámci 1 hospodáriacej domácnosti podľa príbuzenského 
alebo iného vzťahu jednotlivých osôb zapísaných na sčítacom hárku, ich základom je pojem rodiny 

 

 Samostatne hospodáriaca domácnosť – tvoria osoby spoločne bývajúce a hospodáriace t.j. tie, ktoré hradia spoločne hlavné výdavky domácnosti 
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2. Príjmy a výdaje domácností 

Tab. III.5 Peňažné príjmy a výdavky domácností v Trnavskom kraji a v SR  
 

 
Peňažné príjmy 

Trnavský 
kraj 

SR 

 Sk Sk 

Hrubé peňažné príjmy úhrnom - HPP 6 843 7 235 

HPP zo zamestnania mimo poľnohospod. 4 428 4 778 

HPP zo zamestnania v poľnohospodárstve 556 322 

HPP z vlastného súkromného podnikania 212 289 

Sociálne príjmy spolu 1 167 1 163 

v tom dôchodky spolu 850 832 

  nemocenské dávky 62 72 

  ostatné sociálne príjmy 255 259 

Príjmy z majetku 134 168 

Vybrané pôžičky 23 210 

v tom bezhotovostné pôžičky 0 81 

          pôžičky na dom a byt 0 72 

          úvery a ostatné pôžičky 23 57 

Iné peňažné príjmy 323 306 

          peňažné dary 62 74 

          ostatné príjmy 260 223 

Čisté peňažné príjmy úhrnom - CPP 5 858 6 241 

CPP z pracovnej činnosti 4 212 4 394 

sociálne príjmy 1 167 1 163 

iné peňažné príjmy 480 864 

Vybrané úspory 1 047 1 396 

Naturálne príjmy 304 281 

Zdroj: Údaje z KSŠÚ Trnava, 2001 

(Zdroje sú za 2. štvrťrok 2001, uvedené na 1 člena domácnosti za 
mesiac) 

 

 
Peňažné výdavky 

Trnavský 
kraj 

SR 

 Sk Sk 

Hrubé peňažné výdavky úhrnom - HPV 6 435 7 155 

HPV za potraviny a nealkoholické nápoje 1 512 1 510 

v tom výdavky za potraviny 1 361 1 365 

                       za nealkoholické nápoje 150 145 

HPV za alkoholické nápoje a Tabak 181 178 

HPV za odievanie a obuv 407 459 

HPV za bývanie, vodu, el., plyn a iné palivá 961 968 

HPV za nábytok, byt. vybav. a údržbu bytu  235 274 

HPV za zdravie  74 89 

HPV za dopravu 430 654 

HPV za spoje 182 188 

HPV za rekreáciu a kultúru 391 411 

HPV za vzdelanie 21 24 

HPV za hotely, kaviarne a reštaurácie 276 344 

HPV za rozličné tovary a služby 394 446 

Ostatné hrubé výdavky 1 372 1 610 

z toho daň z príjmu 378 385 

            povinné platby poisťovniam 607 558 

            splatené pôžičky 110 230 

Čisté peňažné výdavky úhrnom - CPV 5 450 6 160 

v tom spotrebné výdavky 5 062 5 545 

  v tom tovary krátkodobej spotreby 2 964 2 958 

            tovary strednodobej spotreby 667 732 

            tovary dlhodobej spotreby 230 422 

            služby 1 202 1 432 

ostatné výdavky 388 615 

  z toho  splatené pôžičky 110 230 

Saldo vkladov a vybraných úspor 313 63 

Vklady 1 360 1 458 

Naturálne výdavky 85 98 
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I napriek skutočnosti, že Trnava sa nachádza v blízkosti hlavného mesta SR a je historickým, spoločenským a kultúrnym centrom Trnavského regiónu, sú príjmy 
domácností nížšie v porovnaní s priemerom SR. Na druhej strane výdavkov, domácnosti v meste Trnava pomerne viac šetria a vkladajú svoje úspory, než je 
priemer SR. 

 

3. Štruktúra bytového fondu 

Tab. III.6 Vlastnícka štruktúra bytov v bytových domoch mesta Trnava v r. 1991 

Vlastník bytu Počet bytov 
   v 1991 

v %  Počet bytov 
v 2001 

Správa mestského majetku – Mesto Trnava 7 114 40,7  3 187 

Iná štátna organizácia (podnik, úrad, ústav) 2 748 15,7  

Stavebné bytové družstvo 7 473 42,7 10 195 

Ľudové bytové družstvo 10 0,1  

Poľnohospodárske družstvo 41 0,2  

Iná družstevná organizácia 15 0,1 475 

Súkromná osoba - Slovenský občan 89 0,5  9 613 

Spolu 17 490  100 23 470 

Zdroj: KSŠÚ Trnava, 2001 

 

 

4. Odpredaj bytov a ceny bytov 

 

Mesto Trnava odpredáva byty formou jednokolového ponukového konania, pričom východisková cena bytu je stanovená ako dvojnásobok ceny určenej 
znaleckým posudkom. Záujemcovia o kúpu bytu dávajú svoje ponuky v zapečatených obálkach. Majetková komisia vyhodnocuje ponuky. Mestské zastupiteľstvo  
po odporučení majetkovej komisie schvaľuje  predaj tomu, kto dal najvyššiu ponuku, ak splnil všetky podmienky ponukového konania. Ceny, za aké sa jednotlivé 
byty odpredajú, sú približne trhové ceny. 

 

V roku 1998 mesto odpredalo formou ponukového konania 6 bytov, z toho 4 jednoizbové, 1 dvojizbový a 1 garsónku. V roku 1999 bolo odpredaných touto 
formou 18 bytov, z toho 10 jednoizbových, 5 garsóniek , 2 dvojizbové a 1 trojizbový byt. V roku 2000 bolo odpredaných 15 bytov, z toho 3 garsónky, 2 dvojizbové 
a ostatné jednoizbové byty. V roku 2001 bol schválený odpredaj 11 bytov (nie sú ešte uzavreté všetky zmluvy), z toho 3 garsónky, 3 dvojizbové a 5 
jednoizbových bytov. 
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Tab. III.8 Priemerné trhové ceny bytov  v ponukových konaniach mesta 

 rok 1998 1999 2000 2001 

Priemerná trhová cena bytu Sk 424 500 401 314 371 567 387 726 

Priemerná trhová cena bytu Sk/m
2
 13 167 12 216 10 748 10 821 

Priemerná výmera bytu m
2
 34, 56 35, 39 34, 84 36, 94 

 Zdroj: Mesto Trnava, úsek mestského majetku 2001 

 

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 572/ 98 bol 31. 3. 1998 schválený postup - Nakladanie s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava. Niektoré byty sú obývané 
ľuďmi bez nájomnej zmluvy, ktorí sa nasťahovali do bytu po predchádzajúcom nájomcovi bez súhlasu vlastníka bytu - mesta Trnava. V prípade, že užívatelia 
bytu podali žiadosť o odkúpenie do 5. 12. 1996 a ku dňu 23. 9. 1997 nebola doriešená zamietnutím žiadosti resp. súhlasom na nájom bytu na dobu neurčitú, rieši 
sa ponukou na odkúpenie bytu za určenú kúpnu cenu (dvojnásobok  ceny určenej znaleckým posudkom) - tento proces sa nazýva legalizácia.  
 

Mesto Trnava realizuje na základe odporučenia bytovej a majetkovej komisie po schválení mestským zastupiteľstvom odpredaj bytov formou legalizácie, kde je 
cena bytu stanovená ako dvojnásobok ceny určenej znaleckým posudkom zaokrúhlená na tisícky hore.  V roku 1999 boli legalizované 3 byty, v roku 2000 sedem 
bytov. 

 

Tab. III.9 Priemerné trhové ceny bytov pri legalizácii: 

 Rok 1999 2000 

Priemerná trhová cena bytu Sk 290 667 260 857 

Priemerná trhová cena bytu Sk/m2 7 824 7 078 

Priemerná výmera bytu m2 36,88 37,13 

Zdroj: Mesto Trnava, úsek mestského majetku 2001 

 

Mesto Trnava realizovalo výstavbu bytových objektov v lokalite Na hlinách : 

 V 35 b. j.  bola priemerná cena bytu 13 632,-Sk/m² 

 V 31 b. j. bola priemerná cena bytu 17 859,- Sk./m² 

 

Na základe telefonických zisťovaní v 3 realitných kanceláriách v Trnave možno konštatovať, že je ťažké určiť priemernú trhovú cenu bytu. Je ovplyvnená 
mnohými faktormi, ako sú napr. vek, vybavenie, lokalita. Najhoršie sa predávajú byty na sídlisku Linčianska. Na základe odhadov pracovníkov realitných 
kancelárií sa priemerná cena bytu pohybuje v rozpätí 10 000 až 14 000 Sk/m². 
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5. Scenár vývoja bytovej výstavby 

 V etape spracovania Územného  plánu mesta Trnava sa sústreďovala pozornosť na vybranie vhodných lokalít  pre bytovú výstavbu vo výhľadovom období, 
v  súlade s vývojom počtu  a veľkostí cenzových domácností. V tejto súvislosti je  treba zdôrazniť, že vývoj počtu cenzových domácností prebieha rýchlejšie ako 
vývoj celkového počtu obyvateľov, a to v dôsledku stáleho znižovania priemernej veľkosti cenzovej domácnosti. 

Sociálna  diferenciácia  obyvateľstva  spôsobuje rozdielne nároky na štandard bývania,  preto je nevyhnutné počítať so širšou škálou druhov bývania. Jedným z  
faktorov podmieňujúcich potrebu  novej bytovej výstavby a ovplyvňujúcich stav bytového fondu v sídelných štruktúrach je vývoj hodnôt koeficientov obývanosti 
bytov. 

Návrh vývoja koeficientov obývanosti bytov sleduje pokračujúcu tendenciu postupného znižovania počtu obyvateľov na jeden trvale obývaný byt, pre stanovenie 
ktorého sú určujúce úvahy o vývoji priemernej veľkosti cenzovej domácnosti v náväznosti na vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva, na  rast  neúplných  cenzových  
domácností a domácností jednotlivcov. 

Územný plán uvažuje s minimálnymi asanáciami v jednotlivých urbanistických  obvodoch mesta (od 0 do 30 b.j. ročne). Vôbec neuvažuje s celoplošnými 
rozsiahlymi asanáciami vzhľadom na súčasný kvalitný stav bytového fondu a potrebu zvýšenia rozsahu  modernizácie,  regenerácie,  opráv a údržby  súčasného 
bytového fondu. Predpokladaná  náhrada za  odpad bytového fondu je  zahrnutá v uvedených  prírastkoch bytov v jednotlivých časových etapách. Urbanistickým 
zámerom je v  maximálnej miere zachovať pôvodné stavebné štruktúry s kvalitným stavebným fondom, ktoré charakterizuje  permanentné zhodnocovanie  
bytového fondu formou obnovy, rekonštrukcie a pod.  

 

Rozvojové plochy bývania 
 
Ozn.     Lokalita                       Predpokl.rozsah      Etapa        Formy bývania 
A.1        Kopánka                            500 b.j.                 1.- 2.              RD 
A.2        Vodáreň                             200 + ZŠ              1       BD 
A.3        Zátvor II                           1000 b.j.                 1.-2.           BD 
A.4        Zátvor II                             150 b.j.                 1           RD 
A.5        Prúdy - a                            600 b.j.                 1.-2.   BD 
A.6        Prúdy - b                            230 b.j.                 3       RD 
A.7        Prúdy - c                          1200 b.j.                 1, 3                 BD 
A.8        Prúdy - d                            230 b.j.                 3      RD 
A.9        Prúdy - e                          1100 b.j.                 1,3     BD 
A.10      Prúdy - f                            300 b.j.                  3       RD 
A.11      Kamenný mlyn                  250 b.j.                 1.-2.       RD 
                                                         60 b.j.                  1      BD 
A.12      Modranka Javorová          200 b.j.                  1                    RD 
A.13      Modranka ČOV                 150 b.j.                  1.-2.               RD 
A.14      Nad Kamenným mlynom   340 b.j.                 1 .         RD  
A.15      Medziháje                                                       1                   špecifické sociálne byty 
 

Spolu                                           6 510 b. j. + Medziháje 
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Grafy III.4 Vývoj bytovej výstavby v období rokov 2001-2020 

Zdroj: Územný plán  mesta Trnava 
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Predpokladaný vývoj bytovej výstavby je vyhodnotený v zmysle ÚPN mesta Trnava. Úpravou Ú 2001/01 bol však  zmenený  rozvoj bytovej výstavby, a to 
presunom  časti lokality Prúdy až do 3. etapy, čo neumožní dosiahnuť predpokladaný prírastok bytov do roku 2020.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

27 

6. Priestory a objekty na podnikanie 

 

Nebytové priestory vo vlastníctve mesta Trnava sú v správe jednotlivých správcov – v tabuľke je prehľad o stave k  31. 12. 1999 a  4. 10. 2001 na základe údajov 
správcovských organizácií. 

 

Tab. III.10  Prehľad nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava  

Rok 1999 2001 
Nebytové 
Priestory 

Plocha /m²/ Počet  
objektov 

Počet 
priestorov 

Plocha 
/m²/ 

Počet 
objektov 

Počet 
priestorov 

Objekty 
v centrálnej 

mestskej zóne 

SkaŠZ 17 725, 51 13 46 17 899, 12 14 47 4 

SSS 2 935, 70 6 32 2 935, 70 6 32 0 

SMM 50 908, 89 64 222 47 223, 61 55 - 26 

Spolu 71570, 10 83 300 68058, 43 75 - 30 

Zdroj: Mesto Trnava 

 

Nie všetky nebytové priestory vo vlastníctve mesta Trnava sa v súčasnosti využívajú na podnikanie. Asi 8 % priestorov v správe Správy kultúrnych a športových 
zariadení (SkaŠZ) sa využíva pre administratívnu činnosť SKaŠZ, politických strán a iných nepodnikateľských subjektov. Približne 26% nebytových priestorov 
v správe Strediska sociálnej starostlivosti (SSS) je využívaná nepodnikateľskými subjektami (Trnavská univerzita, Krajský úrad v Trnave, Únia nevidiacich a i). 
Časť z týchto priestorov nie je v súčasnosti pre nezáujem využívaná (časť bývalej MŠ na Spartakovskej ulici 10).  

Približne 6% plochy nebytových priestorov spadajúcich pod Správu mestského majetku (SMM) tvoria garáže. Jeden objekt na podnikanie sa nachádza 
v Piešťanoch. 

 

SMM neuviedla k 4. 10. 2001 počet nebytových priestorov, ale len počet objektov na podnikanie. V prípade potreby budú upresnené aj priestory. Niektoré 
spoločné priestory v obytných domoch boli preklasifikované na nebytové priestory a využívajú sa na podnikanie, ale mesto je len spoluvlastníkom s podielom 
zodpovedajúcim počtu neodpredaných bytov, ktorý sa znižuje.    

 Podľa údajov MIS – výkazu o dani z nehnuteľnosti sú v meste Trnava evidované priemyselné objekty a ostatné objekty na podnikanie vo vlastníctve, resp. 
prenájme daňovníkov. 

 

Tab. III.11  Prehľad objektov na podnikanie v meste Trnava 

 

K 31. 12. 2000 k 4. 10. 2001 

 Počet Výmera /m²/ Počet Výmera /m²/ 

Priemys. objekty 282 1 042 222 371 1 223 178 

Objekty podnik. 1 041 847 231 1 182 931 605 

Spolu 1 323 1 889 453 1 553 2 154 783 

Zdroj: Mesto Trnava, Úsek mestského majetku 2001 
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IV.  TRH PRÁCE 

A Zamestnanosť 

V okrese Trnava došlo k miernemu zníženiu zamestnanosti. V strojárstve a elektrotechnike bol zaznamenaný rast zamestnanosti (okrem podniku TAZ) podobne 
ako v celej republike. Stabilnými subjektami v zamestnanosti sú predovšetkým veľké podniky hlavne so zahraničnou účasťou, ako Sony, Sachs, Punch Products, 
Swedwood, Skloplast, ale i novovzniknuté podniky ako Invensys, Boge, AJ – Producter a v obchodnej oblasti Tesco a Kaufland. 

Z pohľadu novovzniknutých priemyselných spoločností, alebo inštitúcií v nevýrobnej sfére sa zamestnanosť výrazne nezvýšila, pretože vytvorenie niekoľko 
desiatok pracovných miest bolo kompenzované prepúšťaním v spoločnostiach, ktoré modernizovali svoju výrobu a zavádzali nové technológie do výroby. 

 

Tab. IV.1 Štruktúra zamestnanosti v členení podľa OKEČ - odvetvová klasifikácia ekonomických činností okresu Trnava 

Kategória ekonomickej činnosti 
(počet zamestnancov v odvetví) 

1996 
 

počet                % 

1997 
 

počet                 % 

1998 
 

počet             % 

1999 
 

počet                % 

2000 
 
počet                % 

Poľnohospodárstvo 903 2,4 902 3,2 781 2,1 809 2,2 2 246 7,73 

Priemysel 11 480 31,1 9 918 35,5 13 092 35,7 13 242 35,6 10 389 35,80 

Stavebníctvo 2000 5,4 2 210 7,9 2 742 7,5 2 865 7,7 1 084 3,73 

Doprava, skladovanie, pošta 824 2,2 822 2,9 1 045 2,8 952 2,6 1 007 3,47 

Obchod 3 246 8,8 3 184 11,4 6 121 16,7 6 240 16,8 1 925 6,63 

Ostatné odvetvia 18 150 49,1 10 653 38,1 12 802 34,9 12 838 34,6 12 378 42.64 

SPOLU: 36 939 100,0 27 977 100,0 36 668 100,0 37 145 100,0 29 029 100 

  Zdroj: KSŠÚ Trnava 

 

Tab. IV.2 Štruktúra zamestnanosti v členení podľa OKEČ SR: 

Kategória ekonomickej činnosti (v %) Rok 1996 1997 1998 1999 2000 

Poľnohospodárstvo 8,4 8,5 8,2 7,2  

Priemysel 25,2 30,0 28,7 28,5  

Stavebníctvo 4,2 7,4 7,4 6,9  

Doprava, skladovanie, pošta 6,4 7,6 7,5 7,6  

Obchod 3,5 13,6 14,2 15,1  

Školstvo 8,6 8,8 9,0 9,1  

Zdravotníctvo 5,6 6,4 6,6 6,8  

Ostatné odvetvia 38,0 17,8 18,3 18,8  

SPOLU v  % 100,0 100,0 100,0 100,0  

Zdroj: KSŠÚ Trnava 
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Tab. IV.3 Vývoj zamestnanosti podľa sektorov ekonomickej činnosti mesta Trnava: 

Zdroj: KSŠÚ Trnava 

                                                                                                                                     Graf IV.1 Zamestnanosť mesta Trnava podľa sektorov ekonomickej činnosti 
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Zdroj: KSŠÚ Trnava 

Pokles terciálneho sektora v roku 1997 nemá pravdepodobne zvláštne opodstatnenie. Môže byť spôsobený metodickými vplyvmi zisťovania. 

 

 

Tab. IV.4 Vývoj zamestnanosti podľa sektorov ekonomickej činnosti SR  

Sektor ekonomickej činnosti 1996 1997 1998 1999 

Primárny 170 812 172 414 165 812 142 676 

v % 8,4 8,5 8,2 7,2 

Sekundárny 599 841 758 398 735 097 703 567 

v % 29,4 37,4 43,3 43,2 

Terciálny 1 265 789 1 098 335 1 131 200 1 141 944 

v % 62,2 54,1 55,6 57,3 

SPOLU: 2 036 442 2 029 147 2 032 109 1 988 187 

Sektor ekonomickej 
činnosti 

1996 1997 1998 1999 

Primárny 903 902 809 781 

 V % 2,4 3,2 2,2 2,1 

 Sekundárny 13 480 12 128 16 107 15 834 

V % 36,5 43,4 43,3 43,2 

Terciálny 22 556 14 947 20 229 20 053 

V % 61,1 53,4 54,5 54,7 

SPOLU: 36 939 27 977 37 145 36 668 
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graf IV.2 Odvetvová štruktúra podľa počtu zamestnancov za okres Trnava k 31.12. 2000 

B Príjmy 

 

Medziročný rast priemernej nominálnej mzdy na jedného zamestnanca v roku 2000 stúpol v okrese Trnava oproti roku 1999 o 7, 87 %. Najvyššie mzdy 
zaznamenávajú v okrese sektor peňažníctva a poisťovníctva, sektor predaja a prenájmu nehnuteľností a sektor verejnej správy. Priemerné nominálne mzdy vo 
väčšine ekonomických činností v okrese Trnava sú vyššie ako priemerné mzdy na Slovensku. 

Tab. IV.5 Priemerné mesačné mzdy v okrese Trnava s počtom zamestnancov 20 a viac  a v SR (1997-2000) 

 

Kategória ekonomickej činnosti 
 činnosti (OKEČ) 

1997 
OKRES 

1997 
SR 

1998 
OKRES 

1998 
SR 

1999 
OKRES 

1999 
SR 

2000 
OKRES 

2000 
SR  Trnava SR Trnava SR Trnava SR Trnava SR 

         

PRIEMERNÁ MZDA (Sk/mesiac) 9 994 9 526 10 784 10 394 11 576 11 159 12 565 12 115 

Poľnohospodárstvo 8 991 7 450 9 251 8 022 9 583   8 645 10 542 9 478 

Priemysel 10 892 9 608 11 523 10 447 12 577 11 419 14 175 12 793 

Stavebníctvo 10 040 10 043 10 296 10 651 11 239 10 897 12 335 12 071 

veľkoobchod, maloobchod 9 826 10 053 11 231 11 334 11 908 12 340 12 871 13 668 

hotely, reštaurácie 9 135 7 883 - 8 478 7 650   9 214 - 10 060 

doprava, skladovanie 8 771 10 174 10 029 11 261 10 590 12 310 11 329 13 369 

peňažníctvo, poisťovníctvo - 18 104 - 19 672 - 20 306 47 540 22 666 

nehnuteľnosti, výskum 15 762 11 007 18 134 12 236 18 490 13 233 19 209 14 192 

verejná správa, obrana.. 11 246 11 536 12 823 12 692 13 065 13 347 14 257 14 101 

Školstvo 8 535 8 185 9 265 8 686 9 513 8 948 10 123 9 585 

Zdravotníctvo 8 238 8 545 8 644 8 914 8 985 9 055 9 070 9 320 

ostatné verejné, soc. služby 6 623 7 565 8 396 9 085 9 293 10 102 9 118 9 123 

Zdroj: KSŠÚ Trnava, 2001 
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C Profesijná štruktúra nezamestnaného obyvateľstva v okrese Trnava 

Trnavský región je poľnohospodársko-priemyselnou oblasťou. V evidencii na NÚP OÚP v Trnave preto dominujú uchádzači o zamestnanie z tejto oblasti. Podľa 
klasifikácie zamestnaní (ďalej len KZAM)  boli v rokoch 1997- 2001  uchádzači o zamestnanie  na NÚP OÚP  v Trnave  v počte podľa tabuľky: 

 

Tab. IV.6 Profesijná štruktúra nezamestnaného obyvateľstva v okrese 

Štruktúra podľa profesie (členenie KZAM) 1997 1998 1999 2000 k 30.6. 

2001 

1 vedúci a riadiaci pracovník 14 17 30 26 29 
2 vedec, odborník, duševná práca 153 232 368 321 304 
3 tech., zdravotnícky a pedag. pracovník 490 544 915 833 814 
4 úradník (nižší admin. pracovník) 137 147 282 257 284 
5 prevádzkový pracovník v službách a obchode 647 715 940 892 1 001 
6 kvalifik. robotník v poľnoh. lesníctve  55 46 20 62 58 
7 remeselník, vo výrobe, spracovaní, opravy 644 753 1 227 1 035 875 
8 obsluha strojov a zariadení 221 235 392 345 342 
9  pomocník a nekvalifikovaný pracovník 1 754 1 867 2 270 2 026 2 166 
01 bez pracovného zaradenia 2 170 2 130 2 712 2 582 3 056 
SPOLU 6 285 6 686 9 224 8  379 8 929 

  Zdroj: NÚP OÚP Trnava, 2001 

 

Graf  IV.3 Štruktúra nezamestnaných v okrese Trnava podľa členenia KZAM (Klasifikácia zamestnaní) 
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D Nezamestnanosť 

Koncom roku 2001 bola priemerná miera nezamestnanosti v okrese 12, 71%. Oproti predchádzajúcemu roku (2000) vzrástla o 0,91%. Tento vývoj bol spôsobený 
nepriaznivým stavom ekonomických možností a  podmienok občanov na trhu práce, ako aj zmenou platnej legislatívy. 

 

          graf IV.2 Miera nezamestnanosti v rokoch 1997-2001 

 

Tab. IV.7 Miera nezamestnanosti v rokoch 1997 – 2001( v %) 

Miera 

nezam

estnan

osti 

1997 1998 1999 2000 k 31.12. 2001 

Okres  9,51  9,65 13,98 12,08 12, 71 

Kraj 11,48 12,51 16,28 14,89 15,30 

SR 12,48 15,62 19,18 17,88 19, 00 

Zdroj: NÚP OÚP Trnava, 2002 

 

 

          graf IV.3  Počet evidovaných nezamestnaných na 1 voľné pracovné miesto 

 

 

Tab. IV.8 Počet evidovaných nezamestnaných na 1 voľné pracovné miesto 

Rok 1997 1998 1999 2000 k 30. 6. 2001 

Okres 21,67 21,03 54,9 69,25 58,36 

Kraj 20,00 29,00 71,25 70,14 59,31 

SR 18,00 38,56 93,75 84,05 42,15 

 

Zdroj informácií: NÚP OÚP Trnava, 2001 

 

 

 

 

 

Počet evidovaných nezamestnaných k 30.6.2001 bol 8 929, z toho 1 955 poberateľov podpory v nezamestnanosti. Z celkového počtu evidovaných 
nezamestnaných je 4 424 žien. 
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Tab. IV.9 Štruktúra nezamestnaných podľa úrovne vzdelanosti okresu Trnava 

                                                                                                                                                            Graf IV. 4 Vzdelanostná štruktúra nezamestnaných okresu 

Zdroj informácií: NÚP OÚP Trnava, 2001 

                                                                                                                                                                                     graf IV.5 Veková štruktúra nezamestnaných                                                                                                                                                     
Tab. IV.10 Veková štruktúra nezamestnaného obyvateľstva v okrese Trnava       

Vek 
nezamestnanýc
h 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

k 30. 6.     

  2001 

do 19 rokov 1 141 1 147 1 320 1 126 1 291 

20-24 rokov 984 1 261 1 795 1 695 1 965 

25-29 780 791 1 059 1 001 1 020 

30-34 792 738    938 829 825 

35-39 708 735    977 789 840 

40-44 687 682 1 033 907 911 

45-49 634 705 1 111 994 952 

50-54 394 431    726 739 809 

 55-59 157 185    257 292 313 

60 a viac rokov 8 11        8 7 3 

SPOLU  6 285 6 686 9 224 8 379 8 929 

Zdroj informácií: NÚP OÚP Trnava, 2001 

Vzdelanostná štruktúra 1997 1998 1999 2000 k 30.6.2001 

Vedecká výchova 0 0 2 1 3 

Vysokoškolské 124 162 295 294 456 

Vyššie vzdelanie 11 22 26 41 50 

Úplné stredné odb. s mat. 1 145 1 282 1 803 1 678 1 742 

Úplné stredné všeob. s maturitou 256 287 348 325 316 

Úplné stredné s mat. 529 557 874 765 984 

Stredné odborné bez maturity 353 360 455 342 290 

Vyučenie 2222 2 360 3 416 3 125 3 228 

Úplné základné 1 636 1 651 1999 1797 1 853 

Nedokončené  základné 9 5 6 11 7 

SPOLU 6 285 6 686 9 224 8 379 8 929 
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Z uvedenej tabuľky vyplýva, že najväčší počet nezamestnaných tvorí obyvateľstvo medzi 19 - 24 rokom, čo sú študenti končiaci strednú školu. Problém 
zamestnať mladých ľudí je značný, pretože v súčasnej dobe končia na stredných školách tzv. populačné ročníky. Táto skutočnosť sa znásobuje tým, že štruktúra 
učebných odborov a osnov stredných škôl zväčša nezodpovedá potrebám zamestnávateľov. 

 

                                 

Tab. IV.11  Počet nezamestnaných v okrese podľa dĺžky evidencie                                                      Graf IV.6 Nezamestnanosť podľa dĺžky evidencie 

Zdroj: NÚP OÚP Trnava 

 

 

Tab. IV.12  Porovnanie vývoja nezamestnanosti v okrese Trnava a v SR, 1995-2001, relatívne údaje 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Podiel robotníkov medzi 
uchádzačmi o zamestnanie 

Okres - - 52,8% 54,1% 53,3% 52,0% 49,7% 

SR 46,78% 46,48% 47,19% 49,03% 47,99% 46,25% 45,19% 

Podiel nezamestnaných nad 6 
mesiacov 

Okres - - 52,8% 48,8% 54,1% 58,1% 54,8% 

SR 59,31% - - - 64,89% 62,19% 68,09% 

Podiel rizikových vekových 
skupín (19-24, 50+) 

Okres - - 27,0% 26,5% 25,0% 25,8% 27,0% 

SR - - - - - - - 

Podiel absolventov škôl Okres - - 8,4% 9,0% 8,6% 7,9% 9,0% 

SR 14,75% 13,7% 7,33% 7,23% 3,91% 6,17% 6,01% 

Podiel žien Okres - - 53,9% 50,1% 47,4% 49,1% 49,5% 

SR 52,53% 52,53% 50,87% 46,85% 44,12% 45,71% 46,83% 
Zdroj: Mesto Trnava 

 

Dĺžka 
nezamestnanosti 

1997 1998 1999 2000 k 30.6.2001 

0 – 3 mesiace 1 582 1 915 2 491 2 128 2 299 

3-6 1 382 1 508 1 741 1 385 1 737 

6-9 750 866 1 321 974 1 053 

9-12 507 451 916 736 770 

12 –24 980 1 000 1 601 1 897 1 677 

24 a viac 1084 946 1 154 1 259 1 393 
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E Dochádzajúci a odchádzajúci za prácou 

Okres Trnava tvorí stred Trnavského kraja. Patrí medzi najhustejšie osídlené územia v rámci kraja aj Slovenska. Okresné a zároveň krajské mesto Trnava má 
veľmi dobrú polohu na dochádzanie za prácou z obcí do Trnavy i do Bratislavy. 

 

Tab. IV. 13  Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2000 v meste Trnava .  

Územie Ekonomicky aktívne 

obyvateľstvo k 31.12. 2000 

z toho odchádzajúci za prácou mimo obce 

počet v % 

Trnava 33 374 6 847 18, 3 

Zdroj informácií: KSŠÚ Trnava 

 

Počet obyvateľov mesta Trnava      70 286  (k 26. 5. 2001) 

Počet ekonomicky aktívnych obyvateľov mesta    36 731  (k 26. 5. 2001) ......  52, 26 % 

Priemerná hrubá mesačná mzda v okrese:                    13 159 (za I. – III. štrvrťrok 2001)     

 

  

F  Rozpočet mesta Trnava na rok 2002 

 

Rozpočet mesta  je základný dokument, ktorým sa riadi finančné hospodárenie mesta. Rozpočet mesta Trnava na rok 2002 bol  schválený  uznesením MZ č. 565 

dňa 11. decembra 2001 . 

                                                                                                                                    

 

            Rozpočet         (v tis. Sk) 
 
Spolu 
 

 
Bežné 

 
Kapitálové 

 Príjmy 490 650 295 550 195 100 

 Výdavky 490 650  266 668 223 982 
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1. PRÍJMY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A/  Vlastné príjmy                                                     
338 050 tis. Sk 

 

 Miestne dane a poplatky 135 490 tis. Sk 

  Výnosy z majetku mesta   37 140 tis. Sk 

 Prevody z mimorozpočtových fondov   35 420 tis. Sk  

 Podielové dane  130 000 tis. Sk 

B/  Cudzie zdroje                                                            152 600  tis. Sk 

 Zdroje z Európskej únie 3 620 tis. Sk 

 Dotácie zo štátnych fondov a ministerstiev   18 000 tis. Sk 

 Podporné programy štátu – návratné  15 970 tis. Sk  

 Komerčné úvery 114  510 tis.Sk 

 Príspevok od Národného úradu práce 500 tis. Sk 

Podiel vlastných a cudzích zdrojov príjmov v 

rozpočte mesta Trnava na rok 2002

Cudzie zdroje

31,1%

Vlastné zdroje

68,9%

Zdroje príjmov mesta Trnava v roku 2002

Výnosy z 

majetku mesta 

(bez predaja 

majetku)

5,1%

Prevody z 

mimorozpočto-

vých fondov

7%

Predaj majetku 

mesta

2,4%

Vládne granty 

návratné

2,0%

Vládne granty 

nenávratné

3,8%

Podielové dane  

zo ŠR SR

26,5%

Miestne dane a 

poplatky

27,6%

Komerčné úvery

24,6%

Zdroje z EÚ

0,7%
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A/  VLASTNÉ PRÍJMY 

 Miestne dane a poplatky 

 
Z miestnych daní a poplatkov je v roku 2002 očakávaný príjem 135 490 tis. Sk.  
Rozhodujúci príjem je za platby dane z nehnuteľností (71 500 tis. Sk) . Je to štátna daň, ktorej správcom je mesto a výťažok z nej je v plnom rozsahu príjmom 
mesta. 
Dane za špecifické služby – z predaja alkoholických a tabakových výrobkov, za užívanie verejného priestranstva, za psa, z reklamy, za zábavné hracie 
prístroje, zo vstupného, za ubytovacie kapacity a za znečisťovanie ovzdušia a  poplatok za zber, prepravu a zneškodňovania komunálneho odpadu, sú od 
obyvateľov vyberané na základe zákonov č.544/1990 Zb.,  309/1991 Zb. , 401/1998 Z.z  a 223/2001 v zmysle v MZ schválených všeobecne schválených 
nariadení mesta (VZN č.149,156 a 172). 
Správne poplatky predstavujú v rozhodujúcom objeme poplatok za povolenie prevádzkovania výherných prístrojov na území mesta. 
V skupine miestnych daní a poplatkov je zaradený i príjem z poplatku za uloženie odpadu, ktorý platia pôvodcovia odpadu a príjem z pokút uložených 
mestskou políciou, resp. Okresným úradom v Trnave. 
 

 Výnosy z majetku mesta  
 
V celkovom objeme výnosov z majetku mesta sú najväčšími položkami príjmy za predaj a prenájom majetku mesta,  ktorý je realizovaný vo väzbe na 
schválené uznesenia MZ. Ďalšou objemovo dôležitou položkou je príjem za uloženie komunálneho odpadu na skládke KO na Zavarskej ceste. 
Do kategórie výnosov z majetku mesta patrí tiež príjem z finančného hospodárenia , t.j. príjem, ktorý mesto Trnava predpokladá získať z   úročenia voľných 
finančných prostriedkov a ostatné príjmy, ktoré nie sú zaradené v ostatných príjmových položkách. 
 

 Prevody z mimorozpočtových fondov                
 
Na prekrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami mesta je plánovaný prevod z Rezervného fondu v čiastke 4 420 tis. Sk.  
Na financovanie rekonštrukcií a opráv miestnych komunikácií, budovanie parkovísk a na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia je v rozpočte 
počítané s prevodom finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania v čiastke 31 000 tis. Sk. 
 

 Podielové dane zo ŠR SR 
 
Podielové dane sú plánované v čiastke 130 000 tis. Sk. Sú to finančné prostriedky, ktoré mestá a obce získavajú zo štátneho rozpočtu prerozdelením 
republikového výnosu dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov, dane z právnických osôb a cestnej dane. 
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B/  CUDZIE ZDROJE 

 

 Zdroje z európskej únie                                                                3 620 tis. Sk                                                                                        
       V rámci Enviromentálnej grantovej schémy  získalo mesto Trnava v roku 2001 príspevok  z fondu Phare v celkovej 3 620 tis. Sk.  
 

 Dotácie zo štátnych fondov a ministerstiev                                 18 000 tis. Sk 
      Dotácie zo štátnych fondov a ministerstiev sú  poskytované na základe predkladaných projektov, ktoré musia spĺňať požadované kritériá. 
 
       V roku 2002  je počítané s dotáciami : 
 

 Zo Štátneho fondu rozvoja bývania na stavbu jedného bezbariérového bytu pre ťažko zdravotne postihnutých občanov. 
 Z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na financovanie stavby nájomných bytov na Františkánskej ulici  
 Z Ministerstva školstva SR na rekonštrukciu atletického štadióna Slávia 

 

 Nekomerčné úvery                                                                           9 590 tis. Sk 
      Nekomerčný úver (zvýhodnená úroková sadzba )  získalo mesto zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR na výstavbu nájomných bytov na Františkánskej ulici  
 

 Úver na kanalizáciu Modranka                                                     6 380 tis. Sk 
Úver bol v MZ schválený už v roku 2000. Vzhľadom k tomu, že  financovanie kanalizácie Modranka  bolo doteraz realizované z iných zdrojov, čerpanie 

úveru sa časovo posunulo do roku 2002. 

 

 Úverový rámec na investičné akcie mesta                                 114 510 tis. Sk            
Celé financovanie investičných akcií mesta je v rozpočte na rok 2002 zabezpečené z dotačných prostriedkov (zdroje Európskej únie a dotácie štátnych 
fondov a ministerstiev), a z nekomerčných a komerčných úverov.  Popri už v roku 2000 schválenom komerčnom úvere na kanalizáciu Modranka (viď 
predchádzajúca položka) bol pri schvaľovaní rozpočtu mesta Trnava na rok 2002 schválený úverový rámec vo výške 114 510 tis. Sk. 
 

 Príspevok od Národného úradu práce                                          500 tis. Sk 
 

     Príspevok je mestu poskytnutý pre pracovníkov, ktorí vykonávajú pre mesto verejno-prospešné práce .  
 

2.  VÝDAVKY 

 
Celkové výdavky mesta Trnava na rok 2002 sú plánované vo výške 490 650 tis. Sk 
a sú rozčlenené do štyroch hlavných kategórií : I. Výdavky na samosprávu , II. Peňažné operácie, III. Granty, IV. Výdavky na príspevkové organizácie mesta.                                                                                           
Výdavky na samosprávu predstavujú takmer 82 % celkových výdavkov rozpočtu mesta.  
V podrobnejšom členení sú výdavky podľa jednotlivých položiek nasledovné (v tis. Sk) : 
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Objemovo najväčšími položkami výdavkov na samosprávu sú výdavky na verejno-prospešné služby a výdavky na investičné akcie mesta. 
 
 

IIII..      PPeeňňaažžnnéé  ooppeerráácciiee  3311  335500  ttiiss..  SSkk  

 
V rozpočte na peňažné operácie je zahrnutá dlhová služba a vytváranie účelovej finančnej rezervy na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky 
komunálneho odpadu v zmysle zákona č. 222/2001. 
 

 Dlhová služba 27 450 tis. Sk 

 Účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a  
      monitorovanie skládky 

3 900 tis. Sk 

 
 

II..    VVýýddaavvkkyy  nnaa  ssaammoosspprráávvuu 440000  994400  ttiiss..  

SSkk  

 Kultúra   11 260 

 Jednorazové dávky a charitatívna podpora     2 000 

 Medzinárodné vzťahy     650 

 Výdavky na propagáciu mesta v médiách     1 900 

 Obradné siene        150 

 Štatutárni zástupcovia mesta, útvar hlav.kontrolóra, poslanci    8 880 

 Správa MsÚ 46 860 

 Mestský informačný systém 8 000 

 Mestská televízia 1 940 

 Majetkové výdavky 3 700 

 Výdavky súvisiace s právnym zastupovaním mesta 620 

 Mestská polícia 20 500 

 Investorská a inžinierska činnosť 1 180 

 Požiarna ochrana a civilná ochrana 950 

 Verejno-prospešné služby 139 950 

 Investičné akcie mesta 152 400 

Štruktúra výdavkov na samosprávu 

Kultúra,šport, 

soc.dávky,médiá,

medzinár.vzťahy

4% Správa Msú

12%

Výdavky na 

investičné akcie 

mesta

38%

Ostatné výdavky 

na samosprávu

6%

Mestská polícia

5%

Výdavky na 

verejno-

prospešné služby

35%

Štruktúra  výdavkov mesta Trnava v roku 2002

Peňažné 

operácie

6,4%

Granty

0,4%

Výdavky na 

príspevkové 

organizácie

11,5%

Výdavky na 

samosprávu

81,7%
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IIIIII..  GGrraannttyy  22  000000  ttiiss..  SSkk  

 
Výdavky na dotácie a dary pre neziskové organizácie, špeciálne skupiny občanov, mládeže, športovcov a jednotlivcov v súlade so schváleným všeobecno-
záväzným nariadením mesta. 
 

IIVV..    VVýýddaavvkkyy  nnaa  pprrííssppeevvkkoovvéé  oorrggaanniizzáácciiee  5566  336600  ttiiss..  SSkk  

 
Mesto Trnava je zriaďovateľom troch príspevkových organizácií . Finančný príspevok je v rozpočte mesta Trnava na rok  2002 plánovaný pre  Stredisko sociálnej 
starostlivosti a Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava. Správa mestského majetku má v rámci svojho rozpočtu výdavky pokryté vlastnými 
príjmami. 
 
                                                                                                                  

 Stredisko sociálnej starostlivosti 37 000 tis. Sk 

 Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 19 360 tis. Sk 

 Správa mestského majetku            0 Sk 
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V. ŠTRUKTÚRA A VÝVOJ EKONOMIKY 

A Stručná analýza ekonomických sektorov 

 

Tab. V.1 Počet malých a stredných podnikov  mesta Trnava v r. 1997 – 2001 

 1997 1998 1999 2000 2001 

počet % počet počet  % Počet % počet % 

poľnohospodárstvo 108 2,2 112 2,1 130 2,0     

priemysel a stavebníctvo 1 131 23,5 1 210 22,4 1 391 21,2     

výrobné služby 74 1,5 82 1,5 100 1,5     

spotrebné služby 3 084 64,1 3 500 65,0 4 337 66,3     

verejná správa a verejné 
služby 

419 8,7 483 9,0 588 9,0     

 

Zdroj: KSŠÚ Trnava 

Najvýraznejší počet malých a stredných podnikov zaznamenáva Trnava v odvetví spotrebných služieb, v priemysle a stavebníctve. 

 

Tab. V.2 Počet zamestnávateľov podľa počtu zamestnancov  mesta Trnava v r. 1997 – 2001 

Kategória 1997  1998  1999  2000  2001  

 Počet % počet % počet % počet % počet % 

do 19 3 186 63,0 3 720 65,9 4 646 68,1 4 412 69,2   

20 - 49 69 1,4 73 1,3 113 1,7 65 1,0   

50 - 99 58 1,1 69 1,2 118 1,7 63 1,0   

100 - 199 30 0,6 32 0,6 49 0,7 35 0,5   

200 - 499 17 0,3 19 0,3 24 0,4 13 0,2   

500 + 10 0,2 11 0,2 13 0,2 12 0,2   

neuvedené 1 691 33,4 1 725 30,5 1 860 27,2 1 783 27,9   

spolu 5 061 100,0 5 649 100,0 6 823 100,0 6 383 100,0   
 

Zdroj: KSŠÚ Trnava, 2001 
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Tab V.3 .Počet subjektov podľa právnej formy mesta Trnava(1997 – 2001) 

Rok 1997  1998  1999  2000  2001  

 počet % počet % počet % počet % počet % 

právne subjekty spolu 5 061 100,0 5 649 100,0 6 823 100,0 6 383 100,0   

  v tom:            

  právnické osoby 1 029 20,3 1 178 20,9 1 631 23,9 1 208 18,9   

  fyzické osoby 4 032 79,7 4 471 79,1 5 192 76,1 5 175 81,1   

    v tom:           

    - živnostníci 3 738 92,7 4 161 93,1 4 866 93,7 4 847 93,7   

    - slobodné povolania 223 5,5 238 5,3 248 4,8 251 4,8   

    - SHR 71 1,8 72 1,6 78 1,5 77 1,5   
 

Zdroj: KSŠÚ Trnava 

 

Región Trnava dosahuje úroveň 44 %  priemeru  HDP na obyvateľa štátov Európskej únie. Je poľnohospodársko - priemyselnou oblasťou. Štruktúra 
priemyselných podnikov je rozmanitá. Trnava má rozvinutý predovšetkým strojársky a kovospracujúci, elektrotechnický, energetický, chemický a potravinársky 
priemysel. Všetky tieto odvetvia sa rozvíjajú a majú predpoklady ďalej rásť.  

Najvýznamnejším priemyselným centrom stále zostáva pôvodná priemyselná zóna v juhozápadnej prímestskej časti Trnavy. Ostatné významné podniky sú 
situované v južnej a severnej prímestskej časti. Mesto Trnava venuje pozornosť rozvoju priemyselných parkov v lokalitách Medziháj a Zeleneč, ako 
perspektívnym územiam pre podnikanie v  regióne.  
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B Finančníctvo a bankovníctvo 

Tab. V.4  Banky a poisťovne v okrese Trnava 

Banky V TRNAVE: Poisťovne V TRNAVE: 
Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka expozitúry Slovenská poisťovňa, a.s. pobočka zastupiteľstvá 

Ľudová banka, a.s. - ERGO, a.s. pobočka 

Istrobanka, a.s. 
pobočka 

Kooperatíva, a.s. kancelária 
reprezentácie 

Poľnobanka, a.s. filiálka zastupiteľstvo Nationale  Nederlanden, a.s. pobočka 

Prvá komunálna banka, a.s. krajská pobočka OTČINA, a.s.  /od 12.02.2001 UNIQA/ pobočka 

Tatra banka, a.s. pobočka QBE - Slovenská investičná poisťovňa, a.s. obchodné zastupiteľstvo 

Národná banka Slovenska expozitúra ALLIANZ, a.s. zákaznícke stredisko 

Devín banka, a.s. - AMSLICO, a.s. agentúra 

Investičná a rozvojová banka, a.s. 
pobočka 

Česká poisťovňa - Slovensko, a.s. agentúra 
obch. miesto 

Poštová banka, a.s. obchodné miesto Komunálna poisťovňa, a.s. pracovisko 

Československá obchodná banka, a.s. zahraničná pobočka Hasičská poisťovňa, a.s. - 

Slovenská sporiteľňa, a.s. krajská pobočka 
mestská pobočka filiálky 

UNION, a.s. 
pobočka 

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. krajská pobočka 
obchodné zastúpenie 

Univerzálna banková poisťovňa, a.s. 
obchodné zastupiteľstvo 

Stavebná sporiteľňa - 
VÚB Wüstenrot, a.s. 

oblastné zastúpenie 
Kontinuita - Slovenská životná poisťovňa, 
a.s. 

krajská kancelária 

ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s. 
- 

 
Prvá československá poisťovňa, a.s. 

kancelária 

 
 

 
1. Garantovaná, a.s. 

pobočka 

 
 

 
Poisťovňa TATRA, a.s. 

pobočka 

 
 

 
Generali Poisťovňa, a.s. 
 

obchodné zastúpenie 

Zdroj: KSŠÚ Trnava, 2001 
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C Ekonomická situácia mesta Trnava 

 

Slovenská ratingová agentúra priraďuje mestu Trnava nasledovné hodnotenie: 

 dlhodobý korunový rating    BBB+ (stabilný výhľad)........ A- 

 dlhodobý devízový rating     BB+  (stabilný výhľad).........BBB+ 

 krátkodobý rating                  S2+ 

Slovenská ratingová agentúra, a.s. určuje riziko štátu na základe rozhodnutia najvýznamnejších svetových agentúr a preto na svojej škále posunula dlhodobý 
rating štátu na BBB+ so stabilným výhľadom v cudzej mene a na A- so stabilným výhľadom v domácej mene. Nakoľko domáce spoločnosti spravidla nemôžu 
mať vyšší rating ako štát, zvýšením ratingu SR sa "pole pôsobnosti" pre ich hodnotenie rozšírilo.  

Priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v slovenských korunách A- (stabilný výhľad) zodpovedá úrovni ratingového hodnotenia štátu (A-, 
pozitívny výhľad). V kategórii transakcií v cudzích menách bolo mestu Trnava taktiež priradené dlhodobé ratingové hodnotenie BBB+ (stabilný výhľad) na úrovni 
rizika Slovenskej republiky (BBB+, pozitívny výhľad). Krátkodobé ratingové hodnotenie mesta Trnava S2+, čo je najlepšie možné krátkodobé ratingové 
hodnotenie pre subjekty  dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie A-. 

 

Zdôvodnenie: 

Krajské mesto Trnava leží len 45 km od hlavného mesta SR, Bratislavy. Z hľadiska veľkosti patrí Trnave siedme miesto na Slovensku. Počet obyvateľov 
dosahuje takmer 70 000. Blízkosť medzinárodného letiska v Bratislave, diaľničný ťah západ – východ a frekventovaná železničná trať svedčí o veľmi výhodnej 
geografickej polohe mesta, z čoho profituje pomerne silné zastúpenie priemyselných podnikov v trnavskom okrese. Nezamestnanosť v regióne je hlboko pod 
celoslovenským priemerom. 

 

Vo finančnej oblasti je silnou stránkou Trnavy jasne definovaná koncepcia vo všetkých kľúčových oblastiach. Pomerne vysoká úroveň finančného riadenia vnáša 
do vývoja finančných ukazovateľov vysokú stabilitu. Mesto stabilne vykazuje prebytky hospodárenia ku koncu bežného roka. Jasná filozofia pri nakladaní 
s majetkom obce, prehľadná koncepcia rozvoja mesta a detailné plánovanie cash flow sú zárukou systematického plánovania rozpočtov, ktoré rešpektuje 
možnosti mesta. Pri financovaní je zásadou krytie bežných výdavkov bežnými príjmami. Napriek zvyšujúcemu sa objemu daňových pohľadávok, konštatujeme 
dobrú stabilitu pri získavaní mimorozpočtových zdrojov financovania, ako aj diverzifikáciu rizika pri ich získavaní a pozitívne vnímame aktivity mesta v oblasti 
účasti v grantových a podporných programoch (tak domácich ako aj zahraničných). 

Štruktúrou pomeru vlastných zdrojov a cudzích zdrojov dosahuje Mesto Trnava len 2, 93 % -nú mieru zadĺženia. Podstatná časť majetku je tvorená hmotnými 
aktívami. Celkovú likviditu mesta Trnavy hodnotíme pozitívne. Disponibilný objem peňažných prostriedkov zvýšený o pohľadávky v lehote splatnosti predstavuje 
objem 79, 81 mil. Sk, čím sú záväzky mesta kryté na 81, 78% a krátkodobé záväzky sú 6-krát nižšie ako uvedený objem rýchlo likvidných prostriedkov viac ako 
dvojnásobne. Je nízka pravdepodobnosť, že by nastali problémy  v schopnosti mesta splácať svoje záväzky. 

Konštatujeme tiež veľmi dobrú pripravenosť mesta na prevzatie kompetencií a zodpovedností vyplývajúcich z pripravovanej reformy verejnej správy. Vnímame 
však vysokú citlivosť otázky ponímania vlastných zdrojov obcí, kedy podielové dane nebudú považované za vlastné zdroje obcí a môže nastať sťažený prístup 
obcí ku komerčným úverom – z pohľadu veriteľov sa zvýši relatívna zadĺženosť municipálnych subjektov. 

Horeuvedené faktory spolu s jasnou koncepciou finančného riadenia a pomerne nízkou citlivosťou hospodárenia na politické cykly radia mesto Trnava medzi 
najmenej rizikové municipality na Slovensku. 

 

Zdroj: Ratingová agentúra, november 2001    
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VI.  VÝZNAMNÉ PODNIKY V MESTE TRNAVA 

Tab. VI.1 Zoznam a popis významných podnikov  v meste Trnava 

 

Názov organizácie Adresa Druh činnosti Právna 

 forma 

Počet zamestnancov 

 

ŽOS 

Koniarekova 19 

Trnava 917 21 

Oprava a modernizácia nákladných a osobných 
železničných vozňov 

 

a. s. 

 

1 330 

 

Skloplast Trnava 

Strojarenská 1 

Trnava 917 01 

Výroba sklenených vlákien a predaj sklolaminátových 
výrobkov z nich 

 

a. s. 

 

1 280 

 

SONY Slovakia 

Trstínska cesta 8 

Trnava  917 01 

Výroba televíznych prijímačov a komponentov v závode 
Trnava 

 

s. r. o. 

 

1 202 

 

Sachs Slovakia 

Strojárenská 2 

Trnava 917 01 

Výroba a opravy spojok a hydrodynamických meničov pre 
všetky typy motorových vozidiel 

 

a. s. 

 

742 

 

JEDNOTA  

Trojičné námestie 9 

Trnava 917 00 

Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť, potravinárska 
výroba a spracovanie nakúpených surovín 

 

s. d. 

 

580  

Swedwood 
Slovakia, o. z. 
SPARTAN Trnava 

Nitrianska 4 

Trnava 918 30 

Výroba a predaj drevotrieskového dyhovaného nábytku 
pre obchodnú sieť IKEA 

 

s. r. o. 

 

560 

I.D.C. Holding 
Figaro 

Mesačná 2 

Trnava 917 01 

Výroba a predaj cukroviniek a trvanlivého pečiva  

a. s. 

 

491 

Punch Products 
Trnava 

Vlárska 28 

Trnava 917 01 

Dodávky komponentov pre spotrebnú a priemyselnú 
elektroniku 

 

s. r. o. 

 

480 

Tesco stores SR Veterná 40 

Trnava 917 02 

Veľko - a maloobchodná činnosť, predaj potravinárskych 
a priemyselných tovarov 

 

a. s. 

 

450 

Zlievareň Trnava Coburgova 48 

Trnava 917 01 

Výroba liatinových produktov  

s. r. o. 

 

410 

BOGE Slovakia Strojárenská 2 

Trnava 917 02 

Výroba gumokovových dielov a systémov tlmenia nárazov  

a. s. 

 

370 

 

Menzolit – Fibron 

Satrojárenská 1, 
Trnava 917 01 

Výroba a spracovanie duroplastov s. r. o. 360 

 

Trnavská 
spoločnosť 

 

Šrobárova 5 

Trnava 917 72 

 

Výroba rafinovaného cukru 

 

a. s. 

 

305 
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Semat 

Zelenečská 28 

Trnava 917 80 

Výroba apredaj osív a sadív, obchodná činnosť v poľnoh. 
a potravinárstve  

 

a. s. 

 

290 

Slovenská autobus. 
Doprava (SAD) 

Nitrianska 5 

Trnava 917 54 

Zabezpečenie autobusovej prepravy osôb  

š. p. 

 

290 

Tatrachema Bulharská 40 

Trnava 917 76 

Výroba a predaj chemických a čistiacich prostriedkov  

v. d. 

 

280 

Sibamac Nám. J. Herdu 

Trnava 917 00 

Stavebná činnosť  

a. s. 

 

280 

Západoslovenská 
energetika  

Ružindolská 12 

Trnava 918 57 

Distribúcia elektrickej energie a zabezp. energetických 
služieb 

 

a. s. 

 

220 

AJ - Produkter Bulharská 42, 
Trnava 917 01 

Výroba kovového nábytku  

a. s. 

 

195 

Sempol Holding Trstínska c. 3/675 

Trnava 918 44 

Výroba apredaj osív a sadív, obchodná činnosť 
v poľnohosp. a potravinárstve 

 

a. s. 

 

170 

Tamilk Trstínska c. 2 

Trnava 917 02 

Výroba a predaj mlieka a mliečnych výrobkov  

a. s. 

 

156 

Trnavská nákladná 
automob. doprava 

Nitrianska 5 

Trnava 917 54 

Zabezpečenie nákladnej automobilovej dopravy  

a. s. 

 

162 

Agrostav 

 

Priamyselná  4, 
Trnava 

Dopravné, pozemné stavby, výstavby občianskych 
a bytových stavieb 

  

150 

TOMA Priemyselná 10 

Trnava 917 01 

Strojárenská výroba lisov a zariadení   

140 

Danone I. Krasku 31 

Modranka, Trnava  

Výroba a predaj mliečnych výrobkov  

s. r. o. 

 

110 

Esperia (Pivovar 
Horden) 

Orešianska 11 

Trnava 918 59 

Výroba piva  

a. s. 

 

100 

Elektronika 
Slovensko 

Chovateľská 2 

Trnava 917 00 

Výroba elektronických komponentov  

a. s. 

 

94 

Vitana Slovensko Chovateľská 1 

Trnava 917 01 

Výroba a predaj potravinárskych výrobkov  

s. r. o. 

 

65 

GIM Sladovnícka 15 

Trnava 917 01 

Výroba a predaj pivovarského sladu  

s. r. o. 

 

60 

 

Zdroj: Interné údaje mesta Trnava, december 2001 
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Uvedených 30 firiem na území Trnavy zamestnáva viac ako 11 tisíc obyvateľov mesta Trnava a okolitých obcí, čo je asi 1/3 všetkých ekonomicky 
aktívnych obyvateľov mesta. 

 

VII. VEREJNÉ ZARIADENIA A INFRAŠTRUKTÚRA 

A Vzdelávacie zariadenia 

Podklady do tabuliek o stave vzdelávania a školstva v meste sú čerpané zo zdrojov štatistického úradu a odborov školstva na Okresnom a Krajskom úrade v 
Trnave, bez zahrnutia MŠ a vzdelávacích inštitúcií doplnkového výchovno-vzdelávacieho procesu (ZUŠ, jazykové školy, doškoľovacie a rekvalifikačné kurzy a 
pod.).  

Trnava pokračuje vo svojej tradícii „mesta vzdelanosti“ od vzniku Trnavskej univerzity (1635-1777) až po súčasnosť. Príkladom je štatistický údaj o počte 
absolventov VŠ, SŠ a ZŠ v roku 2000: spolu 5269, z toho 2654 absolventov stredných škôl (počet za 3 gymnáziá, 6 stredných odborných škôl, 5 
stredných odborných učilíšť s maturitou i výučným listom) a 1673 absolventov vysokých škôl (za jednotlivé fakulty 3 univerzít).  

 

Sedemdesiat -tisícové krajské mesto Trnava disponuje dobrou vedomostnou skladbou absolventov stredných a vysokých škôl a vytvára dobrý predpoklad 
ďalšieho rozvoja Trnavy a jej regiónu v oblasti priemyslu, služieb, zdravotníctva, potravinárstva, školstva atď. 

 Ako vyplýva z tabuliek, najvyšší počet absolventov stredných škôl dosahujú priemyselné odbory - prevažne strojárske odbory a tiež elektrotechnické : 
Združená stredná priemyselná škola v Trnave, SOU strojárske a SOU energetické ako aj Gymnázium Jána Hollého, Stredná zdravotnícká škola v Trnave a 
Obchodná akadémia so sídlom v Trnave.  

 

Tab. VII.1 Vysoké školy mesta Trnava – počet absolventov a žiakov v rokoch 1997 - 2001 

Názov VŠ  1997 
absolventov 

1997 

študenti 

1998 

absolventi 

1998 

študenti 

1999 

absolventi 

1999 

študenti 

2000 

absolventi 

2000 

študenti 

2001 

absolventi 

2001 

študenti  

Materiálovo 
technologická fakulta 
STU 

375 3 570 557 3 305 686 3 206 475 3 125 599 3 081 

Trnavská univerzita 

 

234 2 417 336 3 051 693 3 675 720 4 350 844 4 939 

Univerzita sv. Cyrila 
a Metóda 

  - 435    - 702    - 1 500 75 2 111 230 2 002 
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1. Materiálovo-technologická fakulta STU v Trnave 

 odbor priemyselná technológia 

 odbor technické materiály 

 odbor priemyselná ekológia 

                                                                                                                                        Graf VII.1 Štruktúra absolventov škôl v školskom roku 2000/2001 

    3.   Univerzita sv. Cyrila a Metoda 

        Fakulta prírodných vied 

 Fakulta masmediálnej komunikácie 

 Filozofická fakulta 

 

Centrá voľného času  

 Kalokagatia – centrum zamerané na výtvarné, literárne, tanečné, spevácke a športové aktivity   

 Skautské zbory (2)  

 Združenie Saleziánskej mládeže DOMKA, združenie Laura a Tulipánci  – práca s deťmi a mládežou na báze kresťanského svetonázoru 

 Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a mládeže 

Neštátne vzdelávacie inštitúcie 

 Akadémia vzdelávania (doškoľovacie a rekvalifikačné kurzy ako colný deklarant, výpočtová technika..., výuka jazykov) 

 Bea English Studio a M- Vzdelávacie centrum (jazykové kurzy) 

Počet absolventov jednotlivých škôl v šk. 

roku 2000/2001 v Trnave

27%

8%

26%

39%

SOŠ

Gymnáziá

SOU

VŠ

 odbor aplikovaná informatika a informačné 
systémy 

 odbor priemyselný manažment 

  

 

2. Trnavská univerzita 

 Fakulta humanistiky 

 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

 Právnická fakulta 

 Teologická fakulta 

 Pedagogická fakulta 
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Tab. VII.2 Stredné školy v Trnave - počty žiakov a absolventov 

Názov školy 1997 1998 1999 2000 2001 

žiaci absolventi žiaci absolventi žiaci absolven
ti 

žiaci absolvent
i 

žiaci absolv
enti Stredné odborné školy 

 SPOLU 3957 942 3895 892 3852 1085 3563 969 3471 1181 

 - obchodná akadémia 722 132 685 165 662 172 602 174 588 169 

 - poľnohospodárska 397 82 394 91 369 88 272 101 279 111 

 - dievčenská (bl. Laury) 354 85 348 54 296 138 314 76 368 117 

 - združená priemyselná 726 182 695 156 782 240 684 182 613 226 

 - dopravná 754 222 761 162 741 169 661 174 650 183 

 - stavebná 485 93 450 116 440 112 391 111 384 127 

 - zdravotnícka 529 166 562 148 562 167 639 161 689 208 

Gymnáziá 

 SPOLU 1914 407 1996 400 2085 398 1965 343 2073 345 

 - Jána Hollého (všeobecné) 947 169 1004 166 1075 159 1006 172 1027 169 

 - Športové 455 107 467 97 465 139 405 106 475 97 

  - Arcibiskupské gymnázium           

 - Angely Merici (cirkevné) 512 131 507 137 545 100 554 65 571 79 

Stredné odborné učilištia 

 SPOLU 3379 997 2874 1105 3483 1508 2940 1172 2909 1128 

 - SOU (Bottova) – zaniklo 
v roku 1997 

– 184 – – – – – – – – 

 - strojárske 522 106 534 162 582 220 416/78* 160/36* 389/41* 186/43* 

 - železničné 438 93 445 101 442 101 320 186 359 127 

 - stavebné 470 156 432 195 460 160 366/76* 135 366/43* 148/25* 

 - SZSD (služby) 906 259 478 283 1014 634 672/157* 126/123* 713/110* 240/85* 

 - energetické 1043 199 985 362 985 393 765/90* 355/58* 820/68* 258/16* 

STREDNÉ ŠKOLY SPOLU 9250 2346 8675 2347 9420 2991 8468 2484 8453 2654 

         * - večerné štúdium 
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 B Technická infraštruktúra 
 

Mesto Trnava je významným dopravným uzlom cestnej a železničnej dopravy. Cez územie mesta prechádza diaľnica, cesty pre medzinárodnú dopravu, cesty 1., 
2. a 3.triedy ako i železničná trať paneurópskeho tranzitného koridoru. Možnosť napojenia cestnou i železničnou sieťou na medzinárodnú leteckú a vodnú 
dopravu je vo vzdialenosti 50 km. Na území mesta a v jeho tesnej blízkosti je možnosť napojenia na energetické siete elektrickej energie, plynovodu, teplovodu, 
telekomunikácií, pitnej vody, kanalizácie ako i na čistiareň odpadových vôd. V Trnave je vybudovaná skládka komunálneho odpadu. 

 

VODOVOD 

 
Stav vodovodnej siete: 
 
Tab. VII.3 Vodovodná sieť mesta Trnava a Slovenskej republiky v r. 1996 – 2000 

Vodovodná sieť mesta Trnava v r. 1996 – 2000 
Vodovodná sieť Slovenskej 
republiky v r. 1996 - 2000 

Rok 
Počet 

verejných 
vodovodov 

Dĺžka 
vodovodnej 
siete v km 

(bez prípojok) 

Počet 
prípojok 

vodovodnej 
siete 

Počet obyvateľov 
zásobovaných vodou z 
verejných vodovodov 

Spotreba pitnej vody v m
3
  

Počet obyvateľov zásobovaných 
vodou z verejných vodovodov 

spolu 
v %  z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov 

spolu 
z toho pre 

domácnosti 

spolu 
v tisícoch 

osôb 

v %  z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov 

1996 1   66 506 94,74 5 833 887 3 747 356 4 288 79,7 

1997 1   63 655 90,88 5 740 537 3 523 800 4 354 80,9 

1998 1 191,1  66 907 95,79 4 885 000 3 600 000 4 427 82,1 

1999 1   67 025 96,02 5 171 673 3 396 871 4 443 82,3 

2000          

 
 
Prevádzkovateľ – Vlastník vodovodnej siete a vodných zdrojov: 
Obchodné meno: Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. 
Sídlo: Trnavská 32, Bratislava 826 29 
Právna forma: Štátny podnik 
Odštepný závod: Trnava 
Sídlo: Kukučínova 13, Piešťany 
Územná pôsobnosť: okres Hlohovec, Piešťany, Trnava 
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Cena vody: platná od 1.2.2001 
Voda pitná a úžitková pre domácnosti - 11,50 Sk za m

3
 vrátane 10 % DPH 

Voda pitná a úžitková pre ostatných odberateľov - 18,00 Sk za m
3
 +10% DPH (1,80 Sk) 

 

Budovanie rozvodov: 
Podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky (§ 3, vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 154/1978 Zb., z 

27.decembra 1978, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách) je investorom verejných vodovodov ich správca - Západoslovenské vodárne a 

kanalizácie, š.p. 

Investorom stavby vodovodnej prípojky, (podľa vyššie uvedenej vyhlášky) je vlastník pripojovanej nehnuteľnosti. 

V Trnave nemá správca vodovodov a kanalizácie dostatok financií od štátu na budovanie rozvodov (pripravovaná transformácia š.p. na mestá a obce). 

Investorom sa stáva mesto Trnava, prípadne iné spoločnosti, ktoré po dobudovaní rozvody odovzdajú správcovi vodovodov a kanalizácie bezodplatne, prípadne 

za dohodnutú finančnú čiastku. 

 
Zhodnotenie: 
Pre mesto Trnava sú využívané vodné zdroje podzemných vôd, situované na území mesta – Piešťanská ulica, Fľaky, Kamenný mlyn (55 %) a vodné zdroje 

situované mimo územia mesta – Dobrá Voda, Dechtice, Hrnčiarovce nad Parnou, Rakovice (45 %). Z vodných zdrojov je voda privádzaná systémom tlakových 

vodovodných potrubí k jednotlivým odberateľom na území mesta. Zásoby vody sú akumulované vo vodojeme Piešťanská ulica 1400 m
3
 a vo vodojeme Zvončín 2 

x 5000 m
3
.  

Zvýšenie spotreby vody je možné pokryť z vodného zdroja Rakovice, ktorý má dostatočnú kapacitu. Pre zvýšenie kapacity akumulácie vôd pre sídelný útvar (SÚ) 

Trnava je potrebné dobudovať nové vodojemy v lokalite Zvončín.  

Vodovodná sieť je vybudovaná dostatočne. S pribúdajúcimi aktivitami (výroba/bývanie/služby) je potrebné zabezpečiť zvýšenie spotreby vody skapacitnením 

jestvujúcich vodovodov najmä pre mestskú časť Modranka (možnosť spoluinvestície vybudovania vodovodu aj pre DANONE s.r.o., Ivana Krasku 31, Trnava, 

miestna časť Modranka a obec Zeleneč) a s plánovaným rozvojom mesta (v zmysle Územného plánu mesta Trnava) i vo všetkých novobudovaných lokalitách. 

Jestvujúca vodovodná sieť je v niektorých úsekoch zastaralá a v nevyhovujúcej malej dimenzii. Tieto úseky je potrebné postupne rekonštruovať.  

 
Zdroj údajov: 
Územný plán mesta Trnava, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave, Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p.; www.zsvakpy.sk, 
www.orsk.sk 
 

 

 

http://www.zsvakpy.sk/
http://www.orsk.sk/
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KANALIZÁCIA 

 
Stav kanalizačnej siete: 
 
Tab. VII.4 Kanalizačná sieť mesta Trnava a Slovenskej republiky v r. 1996 – 2000 

Kanalizačná sieť mesta Trnava v r. 1996 – 2000 
Kanalizačná sieť Slovenskej 
republiky v r. 1996 – 2000 

Obdobie 
Dĺžka kanalizačnej 

siete v km (bez 
prípojok) 

Počet prípojok 
kanalizačnej siete 

Počet obyvateľov bývajúcich v domoch, 
napojených na kanalizačnú sieť 

Počet mestských a 
obecných ČOV 
napojených na 

kanalizačnú sieť 

Počet obyvateľov bývajúcich 
v domoch, napojených na 

kanalizačnú sieť 

spolu 
v %  z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov 

spolu 
v tisícoch 

osôb 

v %  z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov 

1996 97,8 3 489 60 350 85,97 1 2 853 53,0 

1997 98,0 3 498 60 800 86,80 1 2 891 53,7 

1998 98,2 3 513 64 445 92,27 1 2 938 54,5 

1999 98,2 3 522 64 485 92,38 1 2 953 54,7 

2000        

 
 
Stav čistiarne odpadových vôd (ČOV): 
 
Tab. VII.5 Čistiareň odpadových vôd mesta Trnava v r. 1996 – 2000 

Čistiareň odpadových vôd mesta Trnava v r. 1996 – 2000 

Obdobie 
Celkové množstvo odvádzaných a čistených odpadových vôd v m

3
.rok

-1
 

Látkové 
znečistenie na La 

BSK5 v t.rok
-1

 

Počet ekvivalentných obyvateľov 

pri 0,054 kg pri 0,06 kg 
spolu splaškových priemyslových dažďových 

1996        

1997        

1998 8 169 000 3 490 000 4 212 000 494 000    

1999        

2000        

Kapacita 9 274 650    3 713,88 188 426 169 583 

 Plán.stav do r.2020 13 000 000    5 721,00 290 278 261 250 
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Prevádzkovateľ – Vlastník kanalizačnej siete a ČOV: 

Obchodné meno: Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. 

Sídlo: Trnavská 32, Bratislava 826 29 

Právna forma: Štátny podnik 

Odštepný závod: Trnava 

Sídlo: Kukučínova 13, Piešťany 

Územná pôsobnosť: okres Hlohovec, Piešťany, Trnava 

 

Cena odkanalizovania: platná od 1.2.2001 

Voda odvedená z domácnosti (stočné) - 7,50 Sk za m
3
 vrátane 10% DPH 

Voda odvedená od ostatných odberateľov - 13,00 Sk +10% DPH (1,30 Sk) 

 

Budovanie rozvodov: 

Podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky (§ 3, vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 154/1978 Zb., z 
27.decembra 1978, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách) je investorom verejnej kanalizácie ich správca - Západoslovenské vodárne a kanalizácie, 
š.p. 

 

Investorom stavby prípojky kanalizácie, (podľa vyššie uvedenej vyhlášky) je vlastník pripojovanej nehnuteľnosti. 

V Trnave nemá správca vodovodov a kanalizácie dostatok financií od štátu na budovanie rozvodov (pripravovaná transformácia š.p. na mestá a obce). 
Investorom sa stáva mesto Trnava, prípadne iné spoločnosti, ktoré po dobudovaní rozvody odovzdajú správcovi vodovodov a kanalizácie bezodplatne, prípadne 
za dohodnutú finančnú čiastku. 

 

Zhodnotenie: 

Kanalizáciu v meste Trnava tvorí jednotná stoková sieť s 20 odľahčovacími komorami, na odvádzanie splaškových, priemyslových a dažďových vôd do čistiarne 
odpadových vôd. Na stokovú sieť mesta sú pripojené i stokové siete na odvádzanie splaškových vôd z okolitých obcí, združenia Trnavsko. Mechanicko-
biologická čistiareň odpadových vôd Trnava-Zeleneč, je situovaná južne od mesta Trnava, na území obce Zeleneč. ČOV pozostáva z technického a biologického 
stupňa s anaeróbnym spracovaním kalu. V prevádzke je od r.1996. V súčasnosti je využívaná na 75 %. Zvýšenie kapacity ČOV je možné zabezpečiť 
rekonštrukciou jestvujúcej ČOV Trnava-Zeleneč. 

Vybudovanie siete kanalizácie mierne zaostáva za vodovodnou sieťou. Kanalizáciu je potrebné dobudovať v jestvujúcich výrobných obvodoch mesta situovaných 
v severnej časti SÚ a v mestskej časti Modranka. Pre výstavbu kanalizácie v lokalite Modranka je vydané právoplatné stavebné povolenie, finančné prostriedky 
budú čerpané s fondu PHARE i z vlastných zdrojov. Začiatok realizácie je plánovaný na rok 2001. S budovaním nových lokalít sa kontinuálne buduje i sieť 
kanalizácie. Problémom kanalizačnej siete je odvádzanie dažďových vôd spolu so splaškami (najmä v územiach vzdialených od recipientu), ktoré spôsobuje 
v niektorých úsekoch nedostatočnú kapacitu siete, vyžaduje prevádzku odľahčovacích komôr, pre odvedenie časti vody do recipientu. Niektoré úseky kanalizácie 
v celkovej dĺžke 5316 m, sú poddimenzované a vyžadujú rekonštrukciu, spojenú i s budovaním dažďových nádrží. Na posúdenie jednotlivých úsekov kanalizácie 
sa spracúva štúdia: Trnava – rekonštrukcia kanalizácie a posúdenie ČOV. Na rekonštrukciu niektorých úsekov kanalizácie je taktiež vydané právoplatné 
stavebné povolenie. Odvádzanie dažďových vôd z nových lokalít sa rieši budovaním dažďových nádrží na zadržiavanie dažďových vôd a ich regulované 
vypúšťanie do kanalizačnej siete. V tomto trende sa bude zrejme pokračovať a dôjde k budovaniu takýchto nádrží i bez ich vypúšťania do kanalizácie, ale 
s využitím napr.na polievanie a podobné aktivity. Pre dobudovanie a rekonštrukciu ďalších úsekov kanalizácie vstúpilo mesto Trnava do združenia Trnavsko, 
ktorého členmi sa stali obce okresu Trnava a prevádzkovateľ rozvodov vodovodu a kanalizácie, š.p. Západoslovenské vodárne a kanalizácie. Úlohou združenia 
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je vypracovanie a realizácia projektu odkanalizovania obcí okresu Trnava a mesta Trnava do ČOV Trnava v Zelenči spojenú s rekonštrukciou ČOV, zo zdrojov 
fondu ISPA a z vlastných zdrojov. 

 

Zdroj údajov: 

Územný plán mesta Trnava, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave, Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p.; www.zsvakpy.sk, 
www.orsk.sk 

 

ELEKTRICKÁ ENERGIA 

 

Stav siete elektrickej energie: 

V čase spracovania nedodané. 

 

Prevádzkovateľ – Vlastník rozvodov elektrickej energie a TS: 

Obchodné meno: Západoslovenská energetika a.s. 

Sídlo: Čulenova 6, Bratislava 816 47 

Právna forma: a.s. 

Oblastný závod: Trnava 

Sídlo: Ružindolská 12, Trnava 

Územná pôsobnosť: okres Hlohovec, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Senica, Skalica, Trenčín, Trnava 

 

Cena elektrickej energie: platná od 1.11.2001 

Pre domácnosti je sadzba rozdelená výškou stáleho mesačného poplatku, podľa ročnej výšky spotreby a podľa použitia elektrickej energie na vykurovanie - 
rozdelenie podľa počtu obytných miestností a veľkosti ističa.  

Cena za 1 kW.h sa pohybuje od 0,60 Sk do 4,00 Sk, podľa druhu tarify. 

Pre podnikateľov a iné subjekty je sadzba rozdelená podľa veľkosti napätia pripojenej siete: 

NN – cena za 1 kWh od 1,10 Sk do 4,70 Sk; VN – cena za 1 kWh od 1,00 Sk do 6,60 Sk; VVN – cena za 1 kWh od 0,90 Sk do 1,97 Sk. 

 

Budovanie rozvodov: 

Podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky (Zákon č.70/1998 Z.z. z 11.februára 1998, o energetike) je investorom verejného rozvodu elektrickej energie držiteľ 
licencie udelenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví - momentálne len Západoslovenská energetická závody,  a. s. 

Investorom stavby prípojky elektrickej energie, (podľa vyššie uvedeného zákona) je ten, v prospech koho bude vybudovaná, s výnimkou elektrickej vzdušnej 
domovej prípojky nízkeho napätia, pre stavby slúžiace na trvalé bývanie, s jedným prívodom do dĺžky 30 m, od miesta  odbočenia z verejného rozvodu, ktorá sa 
zriaďuje na náklady dodávateľa elektriny. 

V Trnave nemá dodávateľ elektrickej energie dostatok financií od štátu na budovanie rozvodov, preto je ich budovanie v obmedzenom množstve. Investorom sa 
väčšinou stáva mesto Trnava, prípadne iné spoločnosti, ktoré po dobudovaní rozvody odovzdajú dodávateľovi elektrickej energie za dohodnutú finančnú čiastku. 

 

http://www.zsvakpy.sk/
http://www.orsk.sk/
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Zhodnotenie: 

Mesto je zásobované elektrickou energiou po 110 kV vedeniach zo 400 kV/220 kV/110 kV transformovne situovanej na území obce Križovany nad Dudváhom. 
Transformáciu 110 kV/22 kV zabezpečujú 4 transformovne (z toho 1 pre potreby elektrickej trakcie železníc SR) s inštalovaným výkonom transformátorov 236 
MVA (max. 74 MW), situované na území mesta a v jeho dotyku. Na transformovne je pripojených cca 155 transformačných staníc (TS) 22 kV/0,4 kV s celkovým 
inštalovaným výkonom 148 115 kVA. Zvýšenie odberu elektrickej energie je možné pokryť z jestvujúcich transformovní. 

Zdroj údajov: 

Územný plán mesta Trnava, Západoslovenské energetické závody, š.p.; www.zse.sk, www.orsk.sk 

 

TEPLOVOD 

 

Stav teplovodnej siete: 

V čase spracovania nedodané. 

 

Prevádzkovateľ – Vlastník základného zdroja tepla: 

Obchodné meno: Slovenské elektrárne, a.s. v skratke: SE, a.s. 

Sídlo: Hraničná 12, Bratislava 827 36 

Právna forma: Akciová spoločnosť 

Odštepný závod: Atómové elektrárne Bohunice 

Sídlo: Jaslovské Bohunice 919 31 

 

Prevádzkovateľ – Vlastník rozvodov tepla a záložného zdroja tepla: 

Obchodné meno: Trnavská teplárenská a.s. 

Právna forma: a.s. 

Sídlo: Coburgova 84, Trnava 

Územná pôsobnosť: mesto Trnava 

 

Cena tepla: 

Zo záložného zdroja: 237 Sk/GJ (para), 199 Sk/GJ (horúca voda). 

Z odovzdávacích staníc tepla: 331 Sk/GJ (para), 312 Sk/GJ (horúca voda). 

 

Budovanie rozvodov: 

Podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky (Zákon č.70/1998 Z.z. z 11.februára 1998, o energetike) je investorom verejného rozvodu tepla držiteľ licencie 
udelenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví- v Trnave Trnavská teplárenská a. s. Investorom stavby prípojky tepla (sekundárny rozvod) je ten, v prospech 
koho bude vybudovaná. 

V Trnave je investorom verejného rozvodu tepla š.p. Trnavská teplárenská. 

http://www.zse.sk/
http://www.orsk.sk/
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Zhodnotenie: 

Teplo je zabezpečené sústavou centralizovaného zásobovania teplom na báze diaľkovej dodávky tepla, diaľkovým horúcovodom 2 x DN 700, z Atómových 
elektrární Bohunice (AEBO), s kapacitou 240 MW tep. a záložným zdrojom tepla v areáli Trnavskej teplárenskej, a. s.. Horúcovodný napájač je vyťažený na cca 
65 %. Miestna teplovodná sieť je prevažne horúcovodná 130

 o
C/70 

o
C, zvyšok tvorí parná sústava 240 

o
C; 1,2 MPa. K odberateľom je teplo dodávané 

prostredníctvom odovzdávacích staníc tepla a sekundárnych rozvodov. Po ukončení prevádzky AEBO bude potrebné realizovať náhradný základný zdroj tepla 
pre mesto Trnava, a ďalšie mestá a obce, napojené na tento zdroj. Umiestnenie základného zdroja bude závisieť od spôsobu ukončenia prevádzky AEBO 
(ukončenie bez ďalšej prevádzky, ďalšia prevádzka paroplynovým cyklom a pod.) 

 

Zdroj údajov: 

Územný plán mesta Trnava, Západoslovenské energetické závody, š.p.; www.zse.sk, www.orsk.sk 

 

PLYNOVOD 

 
Stav plynovodnej siete: 
 
Tab. VII.6 Plynovodná sieť mesta Trnava v r. 1996 – 2000 

Plynovodná sieť mesta Trnava v r. 1996 – 2000 

Obdobie 
Dĺžka rozvodnej 
siete plynovodu 

v km (bez prípojok) 

Počet prípojok 
rozvodnej siete 

plynovodu 

Počet odberateľov 
plynu, pripojených 
na rozvodnú sieť 
plynovodu, spolu 

Spotreba plynu v 
tisícoch m

3
 

Z toho maloodber  
v tisícoch m

3
 

1996 150,3 3 855 21 606   

1997 150,3 3 855 21 606   

1998 108,7 3 351 21 830   

1999 109,4 3 451 21 936 33 443 24 667 

2000 98,9 3 390 22 052   

 
 
Prevádzkovateľ – Vlastník plynovodnej siete a RS plynu: 

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 

Sídlo: Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 825 11 

Právna forma: Akciová spoločnosť 

Odštepný závod: Nové Mesto nad Váhom 

http://www.zse.sk/
http://www.orsk.sk/
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Sídlo: Ľ. Podjavorinskej 10, Nové Mesto nad Váhom 915 83 

Územná pôsobnosť: okres Hlohovec, Malacky, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Senica, Skalica, Trenčín, Trnava 

 

Cena plynu: platná od 1.2.2001 

Pre domácnosti je sadzba rozdelená výškou stáleho mesačného poplatku, podľa ročnej výšky spotreby. 

Maximálna cena za 1 m
3
 sa pohybuje od 4,40 Sk do 7,40 Sk, vrátane DPH. 

Pre podnikateľov a iné subjekty je sadzba rozdelená podľa veľkosti ročného odberu, druhu priemyselnej činnosti a výšky tlaku odoberaného plynu. 

Maximálna cena za 1 m
3
 sa pohybuje od 0,48 Sk do 4,75 Sk, bez DPH. 

 

Budovanie rozvodov: 

Podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky (Zákon č.70/1998 Z.z. z 11.februára 1998, o energetike) je investorom verejného rozvodu plynu držiteľ licencie 
udelenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví - momentálne len Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

Odberné plynové zariadenia zriaďujú a prevádzkujú odberatelia plynu na vlastné náklady. 

Náklady na zriadenie plynovodnej prípojky (podľa vyššie uvedeného zákona) uhrádza ten, v čí prospech sa zriadila, ak sa dodávateľ plynu a odberateľ plynu 
nedohodnú inak. 

V Trnave dodávateľ plynu každoročne vykonáva rekonštrukcie zastaralých rozvodov plynovodu na vlastné náklady. Taktiež financuje časť výstavby nových 
rozvodov. Investorom v nových lokalitách sa stávajú aj iné spoločnosti, ktoré po dobudovaní rozvody odovzdajú dodávateľovi plynu za dohodnutú finančnú 
čiastku. 

 

Zhodnotenie: 

Distribúcia zemného plynu pre odberateľov v Trnave sa uskutočňuje z vysokotlakového (VTL) „Považského“ plynovodu DN 300; PN 2,5 MPa; prostredníctvom 6 
verejných regulačných staníc plynu s celkovým výkonom 49 400 m

3
/hod. Výrobné a poľnohospodárske podniky odoberajú zemný plyn prostredníctvom vlastných 

regulačných staníc plynu. Miestna plynovodná sieť je prevádzkovaná v dvoch tlakových hladinách – strednotlaková a nízkotlaková s dimenziou hlavných ťahov 
DN 300, DN 200, DN 150 a DN 100. Kapacita regulačných staníc (RS) plynu a VTL plynovodu DN 300; PN 2,5 MPa v meste Trnava je dostatočná. 

 

 

Porovnanie nákladov na vykurovanie: 

V súvislosti so zvyšovaním cien palív a energií predkladáme (SPP a.s.) orientačné porovnanie nákladov na vykurovanie domácností so stanovenou ročnou 
spotrebou energie na vykurovanie. Porovnanie nákladov podľa jednotlivých druhov palív a energií je spracované v cenách platných k 1.2.2001. Ako s každým 
porovnaním aj s týmto je možné polemizovať, nakoľko ceny niektorých palív sú rôzne v rôznych lokalitách Slovenska. Týka sa to hlavne cien uhlia a cien tepla 
z centrálnych zdrojov. 

 

Pre objektívne porovnanie výhodnosti jednotlivých vykurovacích systémov je potrebné vykonať výpočet pre konkrétny prípad v konkrétnej lokalite a samozrejme 
zahrnúť investičné náklady nie len na vlastný vykurovací systém, ale aj náklady na vybudovanie plynovej či elektrickej prípojky, úpravu komína pri vykurovaní 
plynom, pri pevných palivách náklady na skladovanie paliva a likvidáciu odpadu a podobne. 
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Tab. VII.7 Ceny energií pre obyvateľstvo k februáru 2001 

Druh energie Jednotky 
Cena za 

jednotku v Sk 
Stály plat v 

Sk/mes. 
Výhrevnosť v 
GJ/jednotku 

Účinnosť zdroja 
v % 

Cena energií v 
Sk/GJ 

Cena energií vrátane stáleho 
platu v Sk/GJ 

Hnedé uhlie t 2 100   17 70 176,47 176,47 

Koks t 5 200   26,95 80 241,19 241,19 

Zemný plyn D2 1000 m3 5 100 46,50 33,84 85 177,30 192,80 

Zemný plyn D3 1000 m3 4 400 146,00 33,84 85 152,97 167,57 

El. energia BP 
sadzba-byt 

MWh 1 000 110,00 3,6 100 277,78 314,44 

El. energia BP 
sadzba-RD 

MWh 1 000 335,00 3,6 100 277,78 311,28 

Propán- do 
zásobníka 

t 29 680 7 500 46,26 85 754,81 817,31 

CZT GJ 420     95 442,11 442,11 

 

 

 

 

 

 

 

Graf  VII.2 Ročné náklady na vykurovanie domácností – porovnanie na stanovenú ročnú spotrebu energie na vykurovanie 
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Tab. VII.8 Ročné náklady na vykurovanie v Sk 

Vykurovaný objekt Ročná spotreba energie v GJ 

Ročné náklady na vykurovanie v Sk 

Hnedé 
uhlie 

Koks 
Zemný plyn 
vrátane stáleho 
platu 

El.energia-BP 
sadzba vrátane 
stáleho platu 

Propán CZT 

byt 36 6 353 8 683 6 941 11 320 0 15 916 

rodinný dom 120 21 176 28 942 20 108 37 353 98 078 53 053 

Poznámky k výpočtu nákladov na vykurovanie: 

Zemný plyn D2 - ročný odber od 201 do 1700 m
3
 

Zemný plyn D3 - ročný odber do 6 500 m
3
 

El. energia BP sadzba - sadzba pre domácnosti s el. priamovýhrevným vykurovaním a el. ohrevom vody, v časti stáleho mesačného poplatku je uvažované s 
ročným limitom v NT 35 MW.h (25 MW.h pre byt). Celá ročná spotreba na vykurovanie je počítaná v NT, t.j. 20 hodín denne. Od stáleho mesačného poplatku je 
odpočítaná čiastka 115,- Sk/mesiac platná pre sadzbu "B". 

Cena koksu z US STEEL-VSŽ vrátane nákladov na dopravu, skladovanie a obchodnú prirážku 
Cena hnedého uhlia z bane Handlová vrátane nákladov na dopravu, skladovanie a obchodnú prirážku 
Cena tepla pre CZT je uvažovaná ako maximálna t.j. 420 Sk/GJ 
Propán - v stálom plate je zahrnutá sadzba 7500 Sk za ročný prenájom zásobníka 

Zdroj údajov: 

Územný plán mesta Trnava, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.; www.spp.sk, www.orsk.sk 

http://www.spp.sk/
http://www.orsk.sk/
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TELEKOMUNIKÁCIE – Jednotná (pevná) telekomunikačná sieť 

Stav jednotnej telekomunikačnej siete: 

Tab. VII.9 Jednotná (pevná) telekomunikačná sieť mesta Trnava a Slovenskej republiky v r. 1996 – 2000 

Telekomunikácie v meste Trnava v r. 1996 – 2000 
Telekomunikácie v Slovenskej republike v r. 1996 - 
2000 

Obdobie 
Počet hlavných telefónnych staníc Počet bytov na jednu 

bytovú telefónnu stanicu 

Počet hlavných telefónnych staníc 

spolu Z toho bytové spolu z toho bytové 

1996 21151 15852 1,46 1246471 920197 

1997 22148 16283 1,42 1391864 1002628 

1998 23289 16661 1,39 1539283 1125950 

1999 23060 17395 1,33 1655380 1228760 

2000 21586 16492    

 

Prevádzkovateľ – Vlastník jednotnej (pevnej) telekomunikačnej siete (JTS) a digitálnej ústredne (DLÚ): 

Obchodné meno: Slovenské telekomunikácie, a.s. 

Sídlo: Námestie slobody 6, Bratislava 817 62 

Právna forma: Akciová spoločnosť 

Odštepný závod: Raditeľstvo telekomunikácií, Západné Slovensko, o.z. skratka: RT ZS, o.z. 

Sídlo: Jarabinkova 1, Bratislava 821 09 

Územná pôsobnosť: Západné Slovensko 

 

Budovanie rozvodov: 

Podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky (Zákon č.195/2000 Z.z. z 19.mája 2000, o telekomunikáciách) je zriaďovateľom a prevádzkovateľom verejnej 
telekomunikačnej siete (pevnej i mobilnej) držiteľ licencie udelenej Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky – pre jednotnú (pevnú) telekomunikačnú sieť 
momentálne len Slovenské telekomunikácie, a.s. (monopol do 31.12.2002). 

Investorom stavby prípojky jednotnej (pevnej) telekomunikačnej siete pre domácnosti je ten, v prospech koho bude vybudovaná, pre podnikateľov a firmy taktiež, 
ak sa prevádzkovateľ JTS a pripájaný užívateľ nedohodnú inak. 

 

 

Zhodnotenie: 

Na území mesta je vybudovaná digitálna telefónna ústredňa, zaradená do uzlového telefónneho obvodu Trnava č.033. Ústredňa je pripojená do siete miestnych 
a diaľkových optických káblov, umožňujúca pripojenie telefónnych liniek v kvalite ISDN i dátových liniek s dostatočnou kapacitou. 

 

Zdroj údajov: 

Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave, Slovenské telekomunikácie, a.s.; www.telecom.sk, www.orsk.sk 

http://www.telecom.sk/
http://www.orsk.sk/
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TELEKOMUNIKÁCIE – Miestna dátová sieť 

 

Stav miestnej dátovej siete: 

V meste Trnava je vybudovaných cca 18 000 prípojok, pokrývajúcich takmer všetky objekty hromadnej bytovej výstavby a časť objektov individuálnej bytovej 
výstavby ako i verejných budov. 

Prevádzkovateľ – Vlastník miestnej dátovej siete (MDS): 

Obchodné meno: TRNAVATEL, spol. s r.o. 

Sídlo: Kollárova č.24, Trnava 917 01 

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Územná pôsobnosť: mesto Trnava 

 

Budovanie rozvodov: 

Investorom miestnej dátovej siete je jej prevádzkovateľ. 

Investorom stavby prípojky MDS pre domácnosti je ten, v prospech koho bude vybudovaná, pre podnikateľov a firmy taktiež, ak sa prevádzkovateľ MDS 
a pripájaný užívateľ nedohodnú inak. 

 

Zhodnotenie: 

Miestna dátová sieť sa začala v Trnave budovať v r.1995. Je to širokopásmová hybridná opticko-koaxiálna telekomunikačná sieť („HFC" - hybrid fiber coax), vo 
frekvenčnom rozsahu 5 až 862 MHz so spätným kanálom vo frekvenčnom pásme 5 až 65 MHz umožňujúcim spätný prenos signálov a dát. Táto sieť je zatiaľ 
využívaná len na šírenie televíznych a rozhlasových signálov. Technické parametre siete sú takmer totožné so sieťou UPC v Českej republike, cez ktorú je 
poskytované pripojenie do siete Internet maximálnou rýchlosťou od užívateľa  256 kb.s-1 a k užívateľovi 320 kb.s-1. Prostredníctvom miestnej dátovej siete 
v Trnave, je šírené i vysielanie Mestskej televízie Trnava (MTT s.r.o.), ktorej vlastníkom a prevádzkovateľom je mesto Trnava (terestriálne vysielanie MTT, 
s pokrytím celého územia mesta, bude zahájené v r.2002). 

 

Zdroj údajov: 

UPC Trnavatel, s.r.o., UPC Slovensko, s.r.o.; www.upc.sk, www.upc.cz, www.orsk.sk 

 

TELEKOMUNIKÁCIE – Ostatné 

Tab. VII.10 Prevádzkovatelia mobilných telekomunikačných sietí 

Prevádzkovatelia mobilných telekomunikačných sietí 

Obchodné meno Sídlo Telekomunikačný systém 

BEEPAGE, s.r.o. Černyševského 1280/31, Bratislava 851 01 Paging POCSAG, FLEX 

EuroTel Bratislava, a.s. Vajnorská 100/A, Bratislava 831 03 NMT 450 MHz, GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz 

Globtel, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava 821 09 GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz 

http://www.upc.sk/
http://www.upc.cz/
http://www.orsk.sk/
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Tab. VII.11 Prevádzkovatelia pevných bezdrôtových telekomunikačných sietí 

Prevádzkovatelia pevných bezdrôtových telekomunikačných sietí 

Obchodné meno Sídlo Telekomunikačný systém 

GiTyCom, a.s. Jilemnického 8, Martin 036 01 
FWA (Fixed Wireless, Access) 26 GHz (do 
septembra 2002 aj v Trnave) 

SWAN, s.r.o. Vajnorská 8/A, Bratislava 831 04 
FWA (Fixed Wireless, Access) 26 GHz (zatiaľ len 
v Bratislave a Banskej Bystrici, do júla 2002 aj 
v Trnave) 

TELENOR TELECOM, a.s. Plynárenská 1, Bratislava 821 09 
FWA (Fixed Wireless, Access) 26 GHz (zatiaľ len 
v Bratislave, do júla 2002 aj v Trnave) 

 

 

Tab. VII.12 Prevádzkovatelia satelitných telekomunikačných sietí 

Prevádzkovatelia satelitných telekomunikačných sietí 

Obchodné meno Sídlo Telekomunikačný systém 

Telenor Slovakia, spol. s r.o. Plynárenská 1, Bratislava 821 09 

Pevné satelitné siete – obojsmerná satelitná komunikácia 
VSAT terminálov (Very Small Aperture Terminal) cez 
družicu Intelsat 707 (1,0°záp.). Mobilné satelitné siete – 
digitálny prenos INMARSAT B, retranslačný prenos 
INMARSAT C, telefónna sieť pre lietadlá INMARSAT 
Aero, satelitný telefón MOBIQ, GAN (Global Area 
Network) cez družicu Intelsat 707 (1,0°záp.) 

 

 

Tab. VII.13 Poskytovatelia pripojenia do siete Internet 

Obchodné meno Sídlo Telekomunikačný systém 

EuroTel Bratislava, a.s. Vajnorská 100/A, Bratislava 831 03 Dial-Up Access, ISDN, pevná linka 

EuroWeb Slovakia, a.s. Račianska 36, Bratislava 831 01 
Dial-Up Access, ISDN, pevná linka, mikrovlnné 
prenosové spojenie 

GlobtelNet, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava 821 09 Dial-Up Access 

KIWWI, s.r.o. Plynárenská 1, Bratislava 821 09 Dial-Up Access, ISDN 

Nextra s.r.o. Plynárenská 1, Bratislava 26, 824 71 
Dial-Up Access, ISDN, pevná linka, mikrovlnné 
prenosové spojenie 

PEEM Slovakia, spol. s r.o. Kollárova 24, Trnava 917 01 
ISDN, pevná linka, tarifikovaná linka, mikrovlnné 
prenosové spojenie 
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Slovanet, a.s. Štefánikova 379/19, Trenčín 911 01 
Dial-Up Access, ISDN, pevná linka, mikrovlnné 
prenosové spojenie,  

Slovenské telekomunikácie, a.s. Námestie slobody 6, Bratislava 817 62 
Dial-Up Access, ISDN, pevná linka, mikrovlnné 
prenosové spojenie, 

Telenor Slovakia, spol. s r.o. Plynárenská 1, Bratislava 821 09 
satelitné pripojenie cez družicu Intelsat 707 
(1,0°záp.) 

ViaPVT, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 821 08 
Dial-Up Access, ISDN, pevná linka, mikrovlnné 
prenosové spojenie 

 
 
 
Tab. VII.14 Prevádzkovatelia šírenia televízneho a rozhlasového signálu 

Prevádzkovatelia šírenia televízneho a rozhlasového signálu 

Obchodné meno Sídlo Telekomunikačný systém 

UPC Slovensko, s.r.o. Továrenská 11, Bratislava 812 61 
MMDS 2,1 – 2,3 GHz, z vysielača Bratislava – 

Kamzík 

SATRO s.r.o. Polianky 9, Bratislava 844 37 

MMDS 2,5 – 2,7 GHz, z vysielača Nitra – Zobor (od 

decembra 2001 aj z vysielača Nové Mesto nad 

Váhom – Veľká Javorina 

UPC Slovensko, s.r.o. Továrenská 11, Bratislava 812 61 cez družicu Astra 1 (19,2° východne) 
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C  Doprava 

1 Všeobecne 

Doprava, ktorú možno zaradiť medzi najstaršie a základné činnosti človeka, má mimoriadny význam pre rozvoj každej spoločnosti, predovšetkým pre 
hospodársky rozvoj. Dopravu je možné všeobecne charakterizovať ako organizovanú a zámerne vykonávanú činnosť slúžiacu k premiestneniu osôb alebo vecí z 
jedného miesta (zdroj) do miesta druhého, ktorým je cieľ cesty. Toto premiestnenie, ktoré je výsledkom dopravnej činnosti, sa nazýva preprava.  

Potreba premiestnenia vzniká vo všetkých fázach vývoja spoločnosti a prakticky neexistujú spoločenské potreby, ktoré by v určitej fáze nezáviseli na doprave. 
Tak ako doprava ovplyvňuje rozvoj spoločnosti, majú tiež spoločenské potreby vplyv na ďalší rozvoj dopravného systému. Doprava je funkciou závislou, 
vyvolanou rozmiestnením základných funkcií a potrebou dopravných väzieb medzi nimi. Vyvoláva ju štruktúra mesta, územia. Doprava však tiež ovplyvňuje 
štruktúru územia. Komunikačná sieť, dopravné prostriedky a ich ponuka majú vplyv na rozmiestnenie jednotlivých funkcií v meste, na ich vzájomné vzťahy a na 
množstvo týchto vzťahov.  

2 Širšie vzťahy 

Trnava ako sídlo okresu a kraja má dobrú polohu z hľadiska cestnej a železničnej dopravy. Nemá síce priamu väzbu na leteckú a vodnú dopravu, ale dostupnosť 
letiska vo Viedni je 95 km (75 min.), v Bratislave je 50 km (40 min.) a v Piešťanoch 35 km (20 min.). Na severovýchodnom okraji mesta je prevádzkované agro- 
letisko s možnosťou využitia pre športové účely a na aerotaxi službu. Väzba na vodnú dopravu je takisto viazaná na Bratislavu – prístav na Dunaji 
s medzinárodnou prevádzkou (50 km) alebo po vybudovaní prístaviska v Seredi (15 km), na splavnom úseku (70 riečnych kilometrov) vážskej vodnej cesty. 

Trnava tvorí dôležitú križovatku nielen vnútroštátnej cestnej siete, ale i ciest európskeho významu. Cez mesto prechádzajú dôležité dopravné trasy – cesta č. 
I/51, ktorá prechádza z Českej republiky na južné Slovensko, známa tiež ako Via Bohemica a zároveň napája mesto na úsek diaľnice D1, ktorá zabezpečuje 
prepojenie miest Bratislava, Trenčín, Žilina. Cesta č. I/61 z Bratislavy na Považie prechádza cez mestoTrnava.  

 

3 Cestná doprava  

3.1 Komunikačná sieť  

Komunikačná kostra mesta je tvorená doterajšími prieťahmi ciest I. a II. triedy, ktoré v pravouhlej štruktúre ohraničujú centrálnu mestskú zónu. Ako už bolo 
uvedené, Trnavou prechádza niekoľko štátnych ciest:  

č. I/51  smer Senica, s pokračovaním do Českej republiky a smer Sereď, s pokračovaním na Štúrovo do Maďarska – dĺžka na území mesta 4,043 km; 

č. I/51Z  záložná komunikácia na území mesta s dĺžkou 3,353 km; 

č. I/61  smer Senec, Bratislava a smer Piešťany, Trenčín – dĺžka na území mesta 4,566 km; 

č. II/504 smer Modra, Pezinok, Bratislava a smer Veľké Kostoľany a Nové Mesto nad  Váhom – dĺžka na území mesta 4,927 km; 

č. II/560 smer Špačince, Dechtice – dĺžka na území mesta 0,096 km; 

č. III/5046 smer Suchá nad Parnou, Smolenice – dĺžka na území mesta 0,680 km; 

č. III/50410 smer Dolná Krupá – dĺžka na území mesta 0,274 km; 

č. III/05131 smer Zavar, Šúrovce – dĺžka na území mesta 1,550 km; 

č. III/06118 smer Sládkovičovo, Galanta – dĺžka na území mesta 0,850 km.  
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Celková dĺžka štátnych ciest, ktoré prechádzajú mestom je 20,339 km. K tejto hodnote možno pripočítať časť obchvatu mesta (cesta č.I/51). 

Základom dopravnej kostry mesta je vnútorný okruh okolo mestského centra. Z tohto okruhu potom pokračujú komunikácie v smere súčasných hlavných trás I. a 
II. triedy a vytvárajú tak radiálno-okružnú sieť. Výhľadovo by mala byť doplnená vonkajším okruhom (čiastočne už postaveným), ktorý by mal prepájať vonkajšie 
smery od I/61 z Bratislavy a Senca po II/ 504 na Modru. Miestne komunikácie sú v správe aj majetkom miest a obcí, cesty I. a II. triedy sú vo vlastníctve štátu, z 
ktorých neskôr, po rozdelení kompetencií na vyššie územné celky, prejdú do ich vlastníctva cesty II. a  III. triedy. 

Sieť miestnych komunikácií na území mesta má dĺžku 89,6 km, z toho v rozdelení podľa cestného zákona je v I. triede 23,2 km, v II. triede 49,8 km a v III. triede 
16,3 km a len 200 m komunikácií z celkovej dĺžky je s povrchom prašným. K tomuto číslu je možné pripočítať ešte 19,014 km vnútrosídliskových komunikácií, 
ktoré sa nedajú kategorizovať podľa cestného zákona ani STN.  

Mesto Trnava je pri pomere rozlohy k počtu obyvateľov a funkcií pomerne kompaktným mestom. Charakter okresného a krajského mesta naviac znásobuje jeho 
význam, čo sa veľmi negatívne odráža na zvyšovaní intenzity a hustoty dopravy na dôležitých úsekoch cestnej siete. Tento stav následne vyvoláva potrebu 
väčších investícií pre jej údržbu a opravu. Pre dokreslenie tohto faktu predkladáme niekoľko údajov o intenzite vozidiel na vybraných profiloch komunikácií 
v meste z roku 1990, 1995 a 2000. 

 

Tab. VII.15  Údaje z celoštátneho sčítania dopravy (za 24 hod.)  

Zdroj: Mesto Trnava, referát dopravy 

     
ROK 
1990    

ROK 
1995    

ROK 
2000   

C. US 
Číslo 
cesty TR Ulica T O M S T O M S T O M S 

80791 000051 1 Trstínska 3533 6965 101 10599 2560 9247 79 11886 3809 13327 72 17208 

80794 000051 1 Trstínska 2697 4398 74 7169 2309 7036 66 9411 3390 11513 70 14973 

80192 000051 1 Rybníková 4177 11076 208 15461 2915 11309 123 14347 4926 17208 146 22280 

85521 000051 1 Bučianska 2115 5179 80 7374 1765 7802 104 9671 2170 5640 25 7835 

80200 000061 1 Piešťanská 2064 3031 30 5125 1066 4131 20 5217 1557 4666 20 6243 

83491 051031 3 Bernolákova 545 1604 45 2194 249 775 9 1033 467 2611 20 3098 

80193 000504 2 Sladovnícka 3225 7078 101 10404 1396 8084 99 9579 2261 17604 93 19958 

80795 000051Z 1 Nitrianska 1904 5235 73 7212 1604 7678 35 9317 2780 12691 37 15508 

80793 000051Z 1 Tamaškovicová 2571 8557 157 11285 1445 8956 77 10478 2083 15413 51 17547 

80191 000061 1 Bratislavská 1497 4282 81 5860 844 4366 43 5253 1570 6630 29 8229 

80792 000051Z 1 Hospodárska 2011 8201 230 10442 2179 8156 114 10449 2779 15250 58 18087 

83471 061018 3 Zelenečská 1394 4383 87 5864 1164 6079 71 7314 1726 9681 38 11445 

82041 000504 2 Ružindolská 1452 3750 61 5263 1165 5995 73 7233 1151 6803 42 7996 

82042 000504 2 Špačinská 1141 3600 62 4803 833 4611 48 5492 872 6858 26 7756 

85520 000051 1 
JV obchvat 
mesta 2031 1145 46 3222 959 938 12 1909 1622 1633 14 3269 

85526 000051 1  JV obchvat m. 661 319 3 983 867 510 11 1388 1306 1304 5 2615 
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Vysvetlivky:  T  -  počet ťažkých nákladných vozidiel                   M – počet motocyklov 

                     O – počet osobných motorových vozidiel                S – súčet motorových vozidiel v danom profile 

 

Podľa monitorizácie stavu miestnych komunikácií v meste Trnava je možné konštatovať, že asi 50% komunikácií je v stave vyhovujúcom, asi 16% v stave zlom a 
asi 3% v nevyhovujúcom stave. Zlepšenie tohto stavu je veľmi náročné a finančne nákladné a rozpočet mesta neumožňuje vyčleniť  na údržbu a opravu 
komunikácií takú časť finančných prostriedkov, ktorými by sa dosiahlo rýchle zlepšenie súčasného stavu. Napriek tomu je možné  konštatovať, že stav miestnych 
komunikácií sa celkovo zlepšuje.  

 

Podľa údajov poskytnutých z OR PZ ODI je k 1.10.2001 na území mesta Trnava evidovaných: 

 20 945 osobných vozidiel s vlastníkom trvale bývajúcim v Trnave 

 1 755 nákladných vozidiel firiem so sídlom v Trnave 

 178 autobusov firiem sídliacich v Trnave 

 583 špeciálnych vozidiel firiem sídliacich v Trnave 

 122 ťahačov firiem sídliacich v Trnave 

 304 traktorov firiem sídliacich v Trnave 

 

Z uvedených údajov je - stupeň automobilizácie  (podiel, vyjadrujúci na koľko obyvateľov mesta pripadá 1 osobné motorové vozidlo) = 1 : 3, 3 

                                     - stupeň motorizácie  (podiel, vyjadrujúci na koľko obyvateľov mesta pripadá  jedno motorové vozidlo)  = 1 : 2, 9 

Rozvoj cestnej dopravy nepredpokladá budovanie nových komunikácií, ani podstatné zmeny v štruktúre a kategorizácii vonkajších dopravných pripojení mesta. 
Popri budovaní obslužných komunikácií v nových obytných štvrtiach (napr. Pekné pole, Kamenný mlyn) je za najdôležitejšiu a najnevyhnutnejšiu dopravnú 
stavbu pokladaný severný obchvat mesta, ktorého dobudovaním sa odkloní trasa Nitra – Senica po vonkajšom obvode mesta.  

 

3.2 Cestná nákladná doprava 

Cestná nákladná doprava v meste má najväčší podiel na preprave nákladov aj z toho dôvodu, že väčšina železničných vlečiek bola zrušená, alebo sa prestala 
prevádzkovať. Okrem tranzitných jázd nákladných vozidiel sa intenzita dopravy na komunikačnej sieti zvyšuje počtom zdrojovej a cieľovej dopravy, a to aj v 
medzioblastných vzťahoch. Problémom v meste Trnava je hlavne nedostatok záchytných parkovísk pre nákladnú dopravu (chýbajú centrá motoristickej dopravy 
s komplexnými službami pre vodičov), čo sa prejavuje odstavovaním nákladných vozidiel na parkoviskách pre osobné vozidlá, alebo priamo v uliciach mesta. 

 

3.3 Zariadenia pre motoristov  

V meste Trnava sa nachádza 10 čerpacích staníc pohonných hmôt, z toho 2 LPG na propán - bután. Väčšina ČS ponúka okrem PHM aj služby ako umývanie 
vozidiel, zmiešané predajne a pod.  

Nároky parkovacích a odstavných plôch pre mesto predstavovali v roku 1992 asi 40 000 miest. Počet parkovacích miest na území mesta je v súčasnom 
stúpajúcom stupni automobilizácie nepostačujúci, čo sa hlavne v centre mesta rieši ukľudňovaním dopravy a reguláciou parkovania. Podobný problém 
s nedostatkom parkovacích miest má aj väčšina trnavských sídlisk. 
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3.4 Dostupnosť dopravných cieľov  

Dostupnosť dopravných cieľov bola stanovená na základe nameraných vzdialeností medzi centrami urbanistických obvodov a hlavnými cieľmi dopravy pomocou 
vážených aritmetických priemerov s ohľadom na počty obyvateľov jednotlivých urbanistických obvodov. V dostupnosti sa sledoval čas chodcov a MHD, pričom 
k času MHD boli priraďované hodnoty na dostupnosť k zastávke a čakanie na spoj v rozsahu 10 minút. Rýchlosť chodca je približne 6 km/h.  

Medzi hlavné dopravné ciele boli zaradené: 

 Diaľničná križovatka – dĺžková dostupnosť 6,18 km, 10, 59 min. os. autom 

 Stanica ŽSR, SAD – dĺžková dostupnosť /DD/ 2,11 km, 31,11 min. pešo  a 16, 33 min. MHD 

 Centrum /OD Jednota/ - DD 1,74 km, 17,4 min. pešo a 15, 21 min. MHD 

 Fakultná nemocnica – DD 18, 6 km, 18,6 min. pešo a 15, 58 min. MHD 

 Atletický štadión Slávia /zóna športu/ - DD 1,74 km, 17,4 min. pešo a 15, 22 min. MHD 

 Štadión A. Malatinského /futbal/ - DD 1,404 km, 14,0 km pešo a 14,21 km MHD 

 Mestský zimný štadión – DD 1,28 km, 12,8 min, pešo a 13, 86 min. MHD  

 Priemyselný areál Strojárenská ulica - DD 3,42 km, 34,2 min. pešo a 20,29 MHD  

 Priemyselný areál Trstínska cesta - DD 2,42 km, 24,2 min. pešo a 17,27 min. MHD 

 Priemyselný areál Vajslova dolina - DD 2,27 km, 22,7 min. pešo a 16,82 min. MHD 

 

Z uvedeného vyplýva, že väčšina cieľov mimo priemyselných areálov a stanice ŽSR a SAD je v dostupnosti pod 20 min., čo pre mesto danej veľkosti predstavuje 
výhodnú dostupnosť. 

 

4 Železničná doprava 

Sídelným útvarom prechádza dvojkoľajná trať č. 120 paneurópskeho tranzitného koridoru č. V Bratislava – Žilina, ktorá sa upravuje na rýchlosť 160 km/h. Ďalšie 
dve trate č. 116 Trnava – Kúty a č. 135 Trnava – Sereď sú jednokoľajné. Všetky železničné trate sú elektrifikované.  

Budova železničnej stanice sa nachádza na hranici centra mesta, susedí s autobusovou stanicou. Železničná zastávka sa okrem centra nachádzaj na predmestí 
smer Kúty pri Suchovskej ulici. Železničné prekladiská sú situované pri trati č. 120 a č. 116. 

Železničné trate sú preťažené a vzhľadom na svoju polohu v meste predstavujú mimoriadne silný zdroj hlučnosti.  

 

5 Prímestská hromadná doprava  

Prímestská autobusová doprava je zabezpečovaná podnikom SAD. Najväčší podiel na prepravách v okrese má SAD š.p. Trnava, ktorá ju v súčasnosti 
prevádzkuje autobusmi s naftovými motormi. Autobusová stanica, ktorá bola rekonštruovaná v roku 2000, má 18 nástupných a 4 výstupné stanoviská. Jej poloha 
voči centru je vyhovujúca, pretože pešia dostupnosť je len 5 minút.  
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6 Mestská hromadná doprava  

MHD v súčasnosti tvorí 14 liniek a jednotlivé trasy sú postavené na princípe prestupovania v uzle, ktorým je Hospodárska ulica. Prepravu cestujúcich 
zabezpečuje SAD, š.p. Trnava, ktorý má k dispozícii 39 autobusov s naftovými motormi.  

Možno konštatovať, že vzhľadom na kompaktnosť mesta a počet autobusových liniek či ich zastávok je Trnava úplne pokrytá pri dostupnosti 10 min. a väčšina 
územia je pri dostupnosti 5 min izochrómna. Chýba lepšia dopravná obsluha MHD v centre mesta.  

Pre zlepšenie ochrany životného prostredia je potrebné prehodnotiť možnosť využitia vozidiel s alternatívnym alebo čisto ekologickým pohonom. Z dôvodu 
zvyšovania podielu individuálnej dopravy voči MHD je potrebné nájsť spôsob zmeny tohto stavu (zmena vedenia dopravných liniek, dotácia MHD a pod.), čo tiež 
ovplyvňuje stav životného prostredia.  

 

7 Cyklistická doprava  

Cyklistická doprava aj napriek tomu, že čas jázd  bicyklom je pomerne veľký, nemá zatiaľ v Trnave dostatočný počet samostatných chodníkov a pruhov. Je to 
spôsobené nedostatočným šírkovým usporiadaním uličného priestoru, problematickým vedením v križovatkách ciest ale aj tým, že cyklisti  a vodiči motorových 
vozidiel sa navzájom nedokážu akceptovať ako rovnocenní účastníci cestnej premávky. V Trnave sú vybudované alebo vyznačené chodníky (Kamenná cesta, 
Park J. Kráľa, Bernolákov sad, Spartakovská ul.), ktoré by po ich prepojení mali tvoriť hlavné cyklistické trasy.    

 

8 Pešia doprava  

Mesto je z dopravného hľadiska veľmi kompaktné, čo sa prejavuje v pomerne vysokom počte chodcov. Trnava eviduje na svojom území 149,5 km chodníkov, 
ktorých správcom je mesto. Stavebno-technický stav týchto chodníkov je vo veľkej miere na hranici vyhovujúcej bezpečnosti chodcov.  

Mimoriadny dôraz na riešenie peších trás sa kladie v centrálnej mestskej zóne. Jej poloha a funkcia je predurčená na maximálny pohyb chodcov. Z tohto dôvodu 
sú hlavné pešie trasy v tvare dvojkríža preferované voči automobilovej doprave ukľudňovaním  uličného priestoru a vytváraním peších zón. 
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VIII. Životné prostredie  

A. Kvalita vody, ovzdušia, hluk 

1. Kvalita vody  

Katastrálne územie Trnavy patrí do povodia dolného Váhu. Cez územie prechádzajú rozvodia medzi povodiami menších vodných tokov - Krupiansky potok, 
Trnávka, Parná, Ronava.  

Dominujúcim vodným tokom je Trnávka, ktorá svojim tokom rozdeľuje intravilán na dve časti. Trnávka prechádzajúca cez centrálnu mestskú zónu vytvára 
významný urbanisticko-ekologický prvok. V tejto časti má koryto stabilizované. Sústavná úprava je realizovaná v celom území sídelného útvaru. Profil má 
prevažne lichobežníkový, i keď v časti zastavaného územia sa vyskytne i obdĺžnikový. Dĺžka toku je 43,6 km, plocha povodia 326,5 km

2 
.Pri zachovaní prietoku 

sa v budúcnosti ráta s rekonštrukciami korytových línií obvodu, hlavne v úsekoch existujúcich úsekov, z odľahčovacích komôr.  

Ďalším vodným tokom je Parná, ktorá pod SÚ Zeleneč ústi do Trnávky. Vodný tok s prirodzeným charakterom koryta s dobre vyvinutými a širokými porastami. Je 
tokom IV. stupňa, celková dĺžka je 43,0 km, plocha povodia je 326,5 km², režim toku je výrazne ovplyvnený stavidlami na sústave Trnavských rybníkov a 
menšími vodnými nádržami na prítokoch. Koryto potoka je relatívne prirodzené, neupravené od stavidla nad rybníkmi je upravené a napriamené. Patrí do II. 
stupňa čistoty. Je biokoridorom regionálneho významu.  

Krupiansky potok je malý vodný tok, ktorý má koryto vo väčšej časti upravené. Do povodia patrí východná časť katastra mesta Trnava. Je tokom V. stupňa, 
celková dĺžka povodia je 137,6 km

2
. Na jeho strednom toku je vybudovaná menšia vodná nádrž Krupá. Krupiansky potok je upravený s napriameným korytom, 

predstavuje biokoridor lokálneho významu.  

 

Vodné toky v oblasti Trnavy patria medzi znečistené. Zdrojom znečistenia sú prevažne výrobné prevádzky a kanalizácia.  

Vodné nádrže, rybníky: hydrologické opatrenia ovplyvňujúce prietokové pomery tokov Trnávka a Parná boli realizované v tomto rozsahu - na Trnávke bola 

vybudovaná vodná nádrž Boleráz, ktorá zabezpečuje zaručený prietok Trnávky v množstve Q = 0.22 m3. s-1. S tým sú však spojené aj negatívne trvania malých 
prietokov, ktoré sa prejavujú veľmi nízkou úrovňou vodného faktora v urbanistickom prostredí SÚ Trnava. 

Vybudovaná nádrž na Parnej - Horné Orešany zabezpečuje prietok Q = 0.08 l.s-1 s účelovým využitím pre závlahy PPF Dolných a Horných Orešian i Smoleníc, 
čo má za následok zvýšenie minimálnych prietokov v profile Trnava - západ pre Trnavské rybníky a zachovanie ekologického prietoku toku Parnej. Na ľavom 

brehu Parnej vytvárajú sústavu malých nádrží Trnavské rybníky s plochou 0,61 km2 a objemom 517 tis.m3.  

 

2. Kvalita ovzdušia  

Klimaticko - hydrologické pomery. 

Teplotné pomery. Celkovo patrí oblasť mesta Trnava medzi veľmi teplé územia bez priestorovej diferenciácie teplôt vzhľadom k plochému reliéfu. Priemerné 
teploty v katastri mesta sa pohybujú v rozpätí 9-10 

0
C. Najteplejším mesiacom je júl ( 19-20 

0
C, najchladnejším január ( -1 až -2 

0
C ). Maximálne teploty vzduchu 

sa pohybujú nad 35 
0
C (absolútne maximum je cca 38 

0
C ), minimá sú pod - 20 

0
C (absolútne minimum cca -25 

0
C).  

Vlhkostné a tlakové pomery. Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu v katastri mesta Trnava je cca 75%, pričom najväčšia v zime ( 80-85% ), najmenšia v lete a 
na jar ( 66 - 70%). Tlak vodných pár je najväčší v lete ( 12 - 16 hPa ), najmenší v zime ( 4 - 6 hPA ). Dlhodobý ročný priemer je cca 9 až 10 hPa. Sýtostný 
doplnok je rovnako najväčší v lete ( 6-8 hPa ) a najmenší v zime ( 1-2 hPa ), priemer je cca 4 hPa.  

Oblačnosť a slnečný svit. Kataster mesta Trnava má priemernú oblačnosť 48 až 50%, najmenšia je koncom leta ( 40 až 45 % ) a najväčšia koncom jesene a v 
zime ( 65 - 75 % ). Slnko svieti priemerne 800 hodín za rok, relatívne je to 40 - 45% maximálneho možného času. Počet dní s hmlou je ročne 30 - 35, z toho 
väčšina v jesennom a zimnom období. 
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Zrážkové pomery. Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje približne od 400 do 700 mm v závislosti od zrážkových pomerov jednotlivých rokov. Počas 
mokrého roku možno očakávať ročný zrážkový úhrn 650 až  700 mm, počas suchého roku len 400 až 450 mm. Dlhodobý priemer pre mesto Trnava je 560 mm.  

Najviac zrážok spadne v mesiacoch jún až august, najmenej v mesiacoch január až marec. Celkovo patrí oblasť Trnavy medzi zrážkovo deficitné územia. 
Snehová pokrývka leží v Trnave priemerne len 30 - 40 dní do roka, sneh vyšší ako 5 cm len cca 20 dní. Priemerná výška snehovej pokrývky je 10 cm.  

 

Veterné pomery. Vietor je najdynamickejším klimatickým prvkom, je veľmi závislý na miestnych podmienkach. Výrazne prevládajúcou zložkou vetra vo všetkých 
ročných obdobiach je SZ vietor, ktorého podiel predstavuje takmer 25%. Ďalšími častými smermi vetrov sú S a JV, najmenej časté sú V, JZ a J vetry. Bezvetrie 
sa vyskytuje priemerne v 8 až 10 % meraní, väčší podiel bezvetria je v zime. Sila vetra korešponduje so smerovými pomermi - najsilnejšie vetry sú SZ a JV a 
dosahujú priemerne 4 m/s. Najslabšie vetry sú SV, JZ až J vetry dosahujúce priemerne cca 2,5-3 m/s.  

 

Územie mesta Trnava vzhľadom ku všeobecne priaznivým klimatickým a mikroklimatickým podmienkam je územím veľmi dobre prevetrávaným, v dôsledku čoho 
dochádza k pomerne rýchlemu rozptylu emitovaných znečisťujúcich látok. Zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú najmä priemyselná výroba, energetické zariadenia, 
menšie prevádzky a lokálne spaľovne. Medzi emisné škodliviny, ktoré znečisťujú ovzdušie, patria sírovodík, amoniak, F, Cl, HC l, SO2, prach, CO, NO2. Riešenie 
zníženia znečistenia ovzdušia spočíva najmä v technologických zmenách výroby jednotlivých prevádzok znečisťovateľmi ovzdušia, dôležitým faktorom je aj 
plánované premiestnenie určitých priemyselných prevádzok z obytných súborov.  

3. Hluk  

Zdrojom sú výrobné procesy v priemysle, stavebnej výrobe a najmä v doprave. Veľmi výrazným zdrojom hluku je v Trnave železnica 80 - 82 dB (A). Ide najmä o 
železničnú trať č. 120 Bratislava - Trnava - Žilina, ktorá priamo pretína mesto a zbiehajú sa sem trate č. H 116 Trnava - Kúty a č. 135 Trnava - Sereď. Mestom 
ďalej prechádzajú dôležité komunikácie vybranej cestnej siete: štátna cesta I/61 zaradená do vybranej cestnej siete ako hlavná s označením H61. Štátna cesta 
I/51 zaradená do vybranej cestnej siete. Automobilová doprava vytvára v Trnave ekvivalentné hladiny hluku v rozmedzí 62 - 74 dB (A), najmä na najviac 
zaťažených komunikáciách, akými sú ulice Dohnányho, Sereďská, Rybníková, Hospodárska, Stromová, Špačinská cesta, Kollárova. Najväčší podiel na znížení 
hlučnosti z cestnej dopravy v meste bude mať vonkajší okruh mesta, ktorý prevezme všetku tranzitnú nákladnú dopravu i osobnú dopravu prechádzajúcu v 
súčasnosti cez mesto. Pre zníženie hlučnosti v SÚ Trnava je ďalej potrebné regulovať dopravu pri zásobovaní v dobe dopravných špičiek, udržiavať povrch 
vozoviek, križovatky navrhovať s koordinovaným riadením tak, aby väčšina vozidiel prechádzala nerušene a vyhradiť na komunikáciách priestor pre pohyb 
chodcov. Pre zníženie hlučnosti v meste je potrebné vypracovať hlukovú štúdiu cestnej dopravy a hlukovú štúdiu železničnej dopravy. Na exponovaných 
miestach Coburgovej ulice, nemocnice, sídliska Ľ. Podjavorinskej a v Modranke (privádzač) je potrebné zabezpečiť vybudovanie protihlukových stien od 
železnice a taktiež protihlukových stien pozdĺž obchvatu mesta v dotyku s obytným územím. 

Pre zníženie nadmerného hluku vo výrobných zariadeniach využiť technické, stavebno-akustické a organizačné prevádzkové opatrenia.  

 

B. Zaobchádzanie s tuhým odpadom, skládky  

1. Zaobchádzanie s tuhým odpadom  

Nakladanie s domovým a objemovým odpadom v sídelnom útvare Trnava zabezpečuje výhradne firma A. S. A International, s.r.o.. Od roku 1994 táto firma 
zabezpečuje odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu z mesta Trnava a realizuje separovaný zber vybraných komodít.  Takmer celý komunálny odpad z 
Trnavy je skládkovaný na skládke Trnava - Zavar. V roku 2000 sa 96% odpadov skládkovalo a 4% separovaného odpadu (papier, sklo, textil, železný šrot, PET 
fľaše, plastové fólie, olovené akumulátory) boli využité ako druhotná surovina. 

Zber a odvoz objemového odpadu sa organizuje 2 - krát ročne, spravidla na jar a na jeseň, formou vývozu veľkokapacitných kontajnerov na náklady mesta, ktoré 
sú umiestnené na osvedčených miestach po celom meste. Okrem toho majú obyvatelia možnosť objednať si veľkokapacitný kontajner na rozmerný odpad na 
vlastné náklady. 

Spoločnosť  A. S. A. zabezpečuje prevádzku troch zberných dvorov pre problémové druhy odpadov. Cieľom vytvorenia zberných dvorov bolo znížiť počet 



 

71 

divokých skládok v meste. Obyvatelia môžu v predmetných zariadeniach odovzdať bezplatne svoj problémový odpad, ako napr. odpadové sklo, papier, železný 
šrot, stavebnú suť, objemový odpad z domácností, odpadové pneumatiky a ich odrezky, obalový materiál znečistený škodlivinami, odpadové olovené a Ni - Cd 
akumulátory, odpadové batérie s obsahom Hg, odpadové suché galvanické články, ortuťové výbojky a žiarivky, vyradené lieky, iné odpadové koncentráty, 
odpadové oleje zo spaľov. motorov a prevodoviek, odpad zo skla a z keramiky znečistený škodlivinami a oddelene vytriedený domový odpad s obsahom 
škodlivín. 

Mesto Trnava začalo s experimentom separovaného zberu v roku 1992. Na základe poznatkov z experimentu spracovala firma A.S.A. projekt realizácie 
separovaného zberu v Trnave, ktorý sa v roku 1996 za podpory  Fondu ŽP začal realizovať. Separovanie bolo rozdelené do štyroch prúdov: 

 SZ pri bytovkách,  

 SZ v zberných dvoroch,  

 SZ bio - odpadu pre kompostáreň,  

 SZ v rodinných domoch.  

Otvorenie prebehlo na jar r. 1996, rozmiestnením 1100 l kontajnerov na zberné hniezda pri bytovkách. Začalo sa rozmiestnením 3 ks kontajnerov na stanovište 
(papier, biele sklo, farebné sklo ). Postupne sa prešlo len na separovanie papiera a farebného skla. V priemere sa z mesta mesačne odvezie 4,5 t papiera a 4 t 
skla. Tieto druhotné suroviny sú ďalej na skládke dotrieďované. Od apríla 2000 sa začalo s novou formou separácie - plastové vrecia. Boli do nej zapojené 
všetky rodinné domy, pretože najvhodnejší spôsob separácie je hneď u pôvodcu. Z celkového množstva odpadu vzniknutého v domácnosti sa dá využiť 50 -70 %  
ako druhotná surovina.  

 

Tab. VIII.1 Vznik odpadu a nakladanie s odpadmi v roku 2000  

Číslo odpadu Názov odpadu Množstvo odpadu 

t /rok 

Organicky zneškodnený odpad 

911 01 Domový odpad z 
domácností 

15 415 A. S. A. Trnava s.r.o. 

911 01 Domový odpad z 
domácností 

118 A. S. A. Trnava s.r.o. 

911 02 Odpad pod. domového 
odpadu z obcí 

1 145 A. S. A. Trnava s.r.o. 

913 01 Odpad pod. domového 
odpadu z domácností 

2 231 A. S. A. Trnava s.r.o. 

915 01 Uličné smeti 1 491 A. S. A. Trnava s.r.o. 

917 01 Odpad zo zelene 575 A. S. A. Trnava s.r.o. 

314 09 Stavebná suť 7 353 A. S. A. Trnava s.r.o. 

314 10 Odpad z demol. Voz. 2 334 A. S. A. Trnava s.r.o. 

314 13 Hlušina a kamene 24 797 A. S. A. Trnava s.r.o. 

314 24 Iné znečist. zeminy 950 A. S. A. Trnava s.r.o. 

314 49 Odpad z rekonštrukcií 
a opráv 

10 A. S. A. Trnava s.r.o. 
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2. Skládky 

Spoločnosť A. S. A. Trnava prevádzkovala riadenú skládku v katastri obce Boleráz v lokalite Zámok, ktorá slúžila i mestu Trnava. Kapacita tejto skládky bola v 
roku 1998 vyčerpaná. Momentálne je skládka uzavretá a pripravená na rekultiváciu. 

Mesto Trnava vybudovalo novú skládku Trnava - Zavar ktorá bola sprevádzkovaná v roku 1998. Súčasťou skládky sa v roku 1999 stala i kompostáreň. 
Prevádzkovateľom  skládky je firma A.S.A Trnava. Skládka je lokalizovaná na zvodnených štrkopieskoch, na ktorých je situovaná vrstva spraší a vrstva ílovitej 
hliny. Teleso skládky bolo prispôsobené lokalite vybudovaním kombinovaného tesnenia. Skládka má vybudovaný monitorovací systém pre celé teleso skládky a 
zemné jímky SENZOR, rozbor vôd je zabezpečený podľa platnej legislatívy.  

Zabezpečený je aj odplyňovací systém skládky. Momentálne je vybudovaná I. a II. etapa skládky. Celková rozloha skládky je 13,52 ha, z toho vlastné teleso 9,2 

ha. Kapacita skládky je 1 800 000 m3 (I. etapa 310 000 m3, II. etapa 310 000 m3 ). K zhutneniu odpadov sa používa kompaktor KTO 300. 

 Kompostáreň zahájila svoju činnosť v roku 1999. Na kompostárni sa spracovávajú odpady zo zelenej hmoty (tráva, burina, drevná hmota z orezov, lístie ), 
biologický odpad a kaly z ČOV Trnava (stabilizované a vyhnité ). Celkové množstvo vstupného odpadu spracovaného za rok dosahu je zhruba 2000 t/rok. Od 
začatia prevádzky kompostárne bolo vyprodukovaných 510 t kompostu.  

 

Tab. VIII.2 Množstvo uloženého odpadu na skládke Trnava - Zavar v r.2000 v tonách 

 
 komunálny odpad bez fin. plnenia          20 892, 94  
 stavebná suť bez finančného plnenia     35 444, 07 
 stavebná suť zvoz A.S.A.                         2 596,17  
 stavebná suť iný zvoz                               8 087, 27     
 komunálny odpad zvoz A.S.A .                1 628, 62  
 komunálny odpad iný zvoz                       3 063, 35     
 priemyselný odpad zvoz A.S.A .                 422, 05     
 priemyselný odpad iný zvoz                     3 224, 84     
 komun. odpad z obcí zvoz A.S.A.               724,  08  
 komun. odpad z obcí zvoz A.S.A.             4 142, 32    
 zmluvné ceny Skloplast                            7 922,  55   
 zmluvné ceny Skloplast                            1 197, 01     
 zmluvné ceny Piešťany                             5 413, 31    

           Spolu                                          94 758,58     

 

Podrobný popis problematiky životného prostredia v kontexte snahy o riešenie problémov, vplyv na imidž mesta, dosiahnuté zlepšenia v oblasti ŽP 

Stav životného prostredia a jeho zložiek mesta Trnava je podmienený geografickou polohou územia, krajinno -ekologickými vzťahmi a historickým vývojom 
územia. Oblasť Trnavy je možné priradiť k nížinným územiam s malou heterogenitou prírodných prvkov krajiny a veľmi veľkým potenciálom z hľadiska využitia, 
čo bolo predpokladom intenzívneho osídlenia a urbanizácie územia v minulosti aj v súčasnosti. Intenzívna urbanizácia územia, priemyselná a poľnohospodárska 
výroba priniesli negatívne dôsledky v podobe znečistenia a ohrozenia takmer všetkých zložiek prostredia – substrátu, reliéfu, pôdy, ovzdušia, vody, genofondu 
a v konečnom dôsledku aj obyvateľov mesta. Trnava je v rámci úrovne životného prostredia zaradená do dvoch posledných tried – prostredia silno až extrémne 
narušeného. Príčinou nepriaznivého stavu je celý komplex negatívnych faktorov vyplývajúcich z kumulácie environmentálnych problémov vo väčších sídelných 
aglomeráciách.  
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Tab. VIII.2 Odpady, ktoré neboli uložené na skládke v roku 2000  

 
+---------------------------------------+------------------+ 

|Kompostáreň                            |      1 302,8 t   | 

+---------------------------------------+------------------+ 

|Odvoz hotového kompostu                |        511,82 t  | 

+---------------------------------------+------------------+ 

|Separovaný zber                        |        216,59 t  | 

+---------------------------------------+------------------+ 

|Separovaný zber - vrecia               |         23,72 t  | 

+---------------------------------------+------------------+ 

 

 

C Hodnotenie stavu životného prostredia   

Extravilán. Abiotické prostredie je charakterizované dominanciou rovinnej až mierne zvlnenej krajiny na sprašovom substráte, s pôdami černozemného typu 
v teplej suchej klimatickej oblasti. Dôsledkom je malá pestrosť abiotických typov krajiny a prakticky monofunkčné využitie územia na intenzívnu 
poľnohospodársku veľkovýrobu. Z tejto skutočnosti vyplývajú aj hlavné environmentálne problémy súvisiace s abiotickými zložkami krajiny – intenzívna veterná 
erózia a lokálna vodná erózia. Biotické prostredie extravilánu mesta je úplne pretvorené v porovnaní s prirodzeným stavom, ktorý predstavujú lesné porasty 
s prevahou teplomilných dubových lesov s významným zastúpením nížinných lužných lesov a čiastočne dubohrabových lesov. V súčasnosti je územie úplne 
odlesnené a v dôsledku poľnohospodárskeho využitia je charakteristické veľmi nízkou biodiverzitou s nedostatočným zastúpením pozitívnych prvkov krajinnej 
štruktúry a prvkov ÚSES. Výnimkou sú regionálne biocentrá Trnavské rybníky a oblasť Kamenného mlyna . Realizáciu renaturačných opatrení  pre svoju 
nepriaznivú štruktúru si vyžadujú biokoridory Parná a Trnávka. Socio-ekonomické prostredie extravilánu mesta je možné charakterizovať ako monofunkčnú 
krajinu s hlavnou funkciou poľnohospodárskej veľkovýroby, ktorá predstavuje plošný zdroj znečisťovania prostredia (pôda, podzemné vody). Ďalšie technické 
prvky v krajine – výrobné a technické areály poľnohospodárskych podnikov, technické a výrobné prevádzky, cestné a železničné komunikácie – predstavujú 
jadrové a koridorové prvky územného systému stresových faktorov – zdroje znečistenia ovzdušia, vody, hluku a pod. Bodovými  zdrojmi kontaminácie prostredia 
sú smetiská a poľné hnojiská. 

Extravilán mesta Trnava z hľadiska stavu životného prostredia a jeho zložiek je možné označiť ako silno narušené územie, s úplným nedostatkom prirodzených 
prvkov krajinnej štruktúry a nedostatočným stupňom biotickej kvality územia. 

Intravilán. Abiotické prostredie intravilánu mesta Trnava je možné charakterizovať úplnou premenou pôvodných vlastností jednotlivých zložiek vplyvom 
stavebnej a výrobnej činnosti. Významné  zastúpenie majú najmä na sídliskách (Družba, Zátvor).  Antropogénne formy reliéfu a substrátu, antropogénne formy 
pôd sú vyvinuté prakticky v rámci celého intravilánu. Biotické prostredie intravilánu mesta je rovnako výrazne pretvorené a vychádza z rozmiestnenia jednotlivých 
funkčných plôch mesta. Významnými prvkami z hľadiska environmentálnej funkcie sídelnej vegetácie sú najmä parkové plochy, plochy sídliskovej vegetácie 
a vybrané prvky sídelnej zelene v centre mesta. Celkove je nedostatočná kvalita sídelnej vegetácie a je potrebné realizovať opatrenia na zlepšenie jej vlastností. 

Intravilán mesta Trnava z hľadiska stavu životného prostredia možno označiť ako narušený až silne narušený v dôsledku negatívnych vplyvov výrobnej činnosti 
a nedostatočného zastúpenia ekologicky a environmentálne významných prvkov sídla, vrátane sídelnej vegetácie. Najhoršiu štruktúru a environmentálnu kvalitu 
majú plochy výroby, najnižšiu s najväčším zastúpením individuálnej formy bývania. 
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IX CESTOVNÝ RUCH 

A Prehľad ubytovacích zariadení 

Hotel Apollo*** sa nachádza v centre Trnavy. Hotel má kapacitu 42 lôžok. Izby sú dvojlôžkové, s možnosťou prístelky. Hotelová reštaurácia má kapacitu 60 
miest, kaviareň 40 miest. Klientom je k dispozícii zmenáreň , strážené parkovisko. 

Kontakt: Hotel Apollo, Štefánikova 23, 917 01 Trnava, tel.: 033/551 19 37, 551 19 39 

 

Hotel Barbakan*** sa nachádza v historickom centre mesta. Kapacita hotela je 40 lôžok.  Izby sú dvojlôžkové, s možnosťou prístelky. Hotelová  reštaurácia 
má kapacitu 60 miest, kaviareň.  Súčasťou hotela je vlastný pivovar Barbakan, kde je možné sledovať výrobu piva s možnosťou konzumácie piva a pivných 
špecialít. 

Kontakt: Hotel Barbakan, Štefánikova 11, 917 01 Trnava, www.hotel-barbakan.sk, tel.: 033/ 551 40 22, 551 18 47 

 

Hotel Dream***  sa nachádza v tichej uličke historického centra mesta. Kapacita hotela je 22 lôžok. Izby sú dvojlôžkové, s možnosťou prístelky. K hotelu patrí 
reštaurácia s kapacitou 50 miest, kaviareň s barom s kapacitou 48 miest, letná terasa s kapacitou 28 miest. Hotel je plne klimatizovaný. 

K službám hotela patrí zmenáreň, prenájom automobilov, kvetinárstvo. 

Kontakt:   Hotel Dream, Kapitulská 12, 917 01 Trnava, www.hoteldream.sk, tel. :033/592 41  11, fax: 592 41 15 

 

Hotel Inka* sa nachádza v blízkosti centra mesta. Kapacita  hotela je 187 lôžok. Izby sú 2, 3, 4 lôžkové. Hotelová  reštaurácia má kapacitu 96 miest. V hoteli je 
kongresová sála s kapacitou 100 miest, 3 učebne vhodné na organizovanie seminárov a školení. K službám hotela patrí kozmetika, kaderníctvo. 

Kontakt:  Hotel Inka, V.Clementisa 13, 917 01 Trnava., tel. :033/590 51 11, fax : 033/550 11 47 

 

Hotel Koliba* je vzdialený od centra mesta 2 km. Nachádza sa v prírodnom prostredí prímestskej rekreačnej oblasti  Kamenný mlyn. Interiér hotela je zariadený 
v poľovníckom štýle. Kapacita hotela je 50 lôžok. Izby sú dvojlôžkové. Hotelová reštaurácia s ponukou poľovníckych špecialít má kapacitu 60 miest. Pri hoteli je 
strážené parkovisko. 

Kontakt:  Hotel Koliba, Kamenný mlyn 11, 917 01 Trnava, www.hotelkoliba.sk, tel.: 033/533 44 59, fax: 033/534 01 51 

 

Hotel  Nukleon* je situovaný neďaleko centra mesta. Kapacita hotela je 418 lôžok v 2, 3, 4 lôžkových izbách a 2 apartmánoch. Pre ubytovaných hostí je 
k dispozícii parkovisko s kapacitou 20 miest. 

Kontakt:    Hotel Nukleon, J.Bottu 2, 917 01 Trnava, tel.: 033/ 552 10 95, fax: 033/552 10 18 

 

Hotel Trnavan* sa nachádza v okrajovej časti mesta. Kapacita hotela je 112 lôžok v 1, 2, 3 lôžkových izbách a 7 apartmánoch. Hotelová  reštaurácia 
má kapacitu 120 miest. Hotel je zameraný na dlhodobé ubytovanie pre firmy. K dispozícii je veľká zasadačka, kongresová sála, učebne. 

Kontakt:   Hotel Trnavan , Zelenečská 111, 917 01 Trnava, tel.: 033/553 25 84, fax: 033/544 58 82 

 

 

http://www.hotel-barbakan.sk/
http://www.hotelkoliba.sk/
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Penzión Diplomat sa nachádza v blízkom centre mesta. Kapacita penziónu je 6 lôžok v 3 dvojlôžkových izbách. Klientom je k dispozícii kuchynka s jedálňou, 
strážené parkovisko. 

Kontakt:  Penzión Diplomat, Viera Valentovičová, Šafárikova 23, 917 08 Trnava, tel.: 033/552 21 03, e-mail: pension@tt.psg.sk 

 

Penzión Grand sa nachádza v blízkom centre mesta. Kapacita penziónu je 6 lôžok v 2 jednolôžkových izbách a 2 apartmánoch. Penzión má reštauráciu 
s kapacitou 41 miest a strážené parkovisko. 

Kontakt: Penzión Grand, Jarmila Papalová, Terézie Vansovej 6, 917 01 Trnava, Tel/Fax: 033/551 28 68 

 

Penzión Lux je situovaný v okrajovej časti mesta. Kapacita penziónu je 14 lôžok v 7 dvojlôžkových izbách. Klientom je k dispozícii jedáleň s kapacitou 20 
osôb, strážené parkovisko. 

Kontakt:  Penzión Lux, Alena Remenárová, Nitrianska 16/1, 917 00 Trnava, tel./fax: 033/551 36 75 

 

Penzión Oáza  je situovaný  v okrajovej časti mesta. Kapacita  penziónu je 16 lôžok v šiestich  2, 3 lôžkových izbách. Parkovanie je zabezpečené v uzavretom 
areáli penziónu. V blízkosti penziónu sú tenisové kurty, letné kúpalisko. 

Kontakt:  Penzión Oáza, Gizela Ožvaldová, J.Hajdóczyho 19, 917 01 Trnava, tel./fax: 033/550 12 18 

 

Penzión Pracháreň sa nachádza v centre mesta. Kapacita penziónu je 6 lôžok v 3 dvojlôžkových apartmánoch. Penzión má reštauráciu s kapacitou 40 miest. 

Kontakt:   Pracháreň s.r.o., Radlinského 10, 917 01 Trnava, tel.:033/551 15 22 

 

Penzión Tulipán je vzdialený od centra mesta 1,5 km. Kapacita penziónu je 12 lôžok v 6 dvojlôžkových izbách. Súčasťou penziónu je jedáleň. Parkovanie je 
zabezpečené v uzavretom dvore penziónu. 

Kontakt:   Penzión Tulipán, Anton Pozdech, Odbojárska 27, 917 01 Trnava, tel./fax: 033/551 19 03 

 

Ubytovňa ŽOS sa nachádza v okrajovej štvrti Trnavy. Turistická ubytovňa má kapacitu 150 lôžok. 

Kontakt:  Ubytovňa ŽOS, Koniarekova 21, 917 21 Trnava, tel.:033/550 14 38 

 

Tab. IX.1 Počet, kapacita a vyťaženosť ubytovacích zariadení  Trnava (1996 – 2001)           

hotely   1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Počet     8     5     5     6     6     7 

počet lôžok spolu 1 529 729 729 785 823 871 

Vyťaženosť 57 % 59 % 59% 55 % 54 %  

Penzióny       

Počet   4   5   6   6   6   6 

počet lôžok spolu  30 38 52 52 60 60 

Vyťaženosť 40 % 43 % 39 %  39 % 41 %  

mailto:pension@tt.psg.sk
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turistické 
ubytovne 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Počet -     2     2     1 1 1 

počet lôžok spolu - 500 500 200 150 150 

Vyťaženosť - 60 % 65 % 70 % 70%  

Kempingy       

 
 

B Prehľad kultúrnych, športových a stravovacích zariadení 

 

Tab. IX.2 Zastúpenie kultúrnych zariadení v meste  

 kino divadlo múzeum knižnica galéria   dom kultúry     

počet   4 1 1 1 1 1 

počet objektov 4 1 3 4 2 1 

 
 
Tab. IX.3 Zastúpenie športových zariadení v meste - počet     

šp. 
areály   

športo
vé 
haly     

štadióny jazd. 
areály     

kryté 
plavárne    

letné 
kúpaliská   

šp. 
letiská 
 

Fitness 
centrá 

sauny aerobicové 
štúdiá      

požičovňa 
/lyží/ 
 

7 3 3 1 2 3 1 8 4 7 1 

 
 
 
Tab. IX.4 Zastúpenie stravovacích zariadení v meste 

 reštaurácie kaviarne vinárne    pizzérie jedálne     

Počet 30 12 4 5 2 
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C Prehľad kultúrnych a športových aktivít mesta Trnava 

Kultúrne podujatia 

 
Trnava je mestom hudby. V  máji žije gospelovou hudbou vďaka medzinárodnému festivalu gospelovej hudby LUMEN. Nechýba ani zastúpenie vážnej hudby 
prostredníctvom cyklu koncertov Trnavskej hudobnej jari a jesene. Neopakovateľnú atmosféru majú koncerty najmä v trnavských kostoloch. Mesiac máj patrí aj 
opernému spevu, kedy každý druhý rok prichádzajú do mesta mladé talenty z celého sveta na prestížnu Medzinárodnú súťaž Mikuláša Schneidera -
Trnavského.  V letných mesiacoch sa koná viacero koncertov dychových hudieb i populárnych skupín. Na záver leta, počas Trnavských organových dní, 
ožívajú trnavské kostoly organovou hudbou vďaka nesúťažnej medzinárodnej prehliadke v hre na organ. Posledný augustový týždeň patrí medzinárodnému 
hudobnému a tanečnému festivalu Dobrofest, počas ktorého sa Trnava stáva svetovým centrom hudobníkov v hre na rezofonickú gitaru a tanečníkov country 
tancov. 
Na jeseň, v októbri, prebiehajú Trnavské zborové dni, medzinárodná prehliadka speváckych zborov. V septembri je zaujímavým podujatím regionálneho 
významu  Tradičný trnavský jarmok, na ktorom okrem predajných trhov a zaujímavého kultúrneho programu upútajú pozornosť najmä ukážky tradičných 
ľudových remesiel. K významným spoločenským podujatiam patria Trnavské dni  prebiehajúce v septembri, kedy sa stretávajú trnavskí rodáci z celého sveta. 
Neodmysliteľnou súčasťou kultúry v meste je pôsobenie viacerých záujmovo-umeleckých útvarov, z ktorých pýchou sú spevácke zbory, komorný orchester, 
divadelné a folklórne súbory. 

 
 

Športové podujatia: 
 
Trnavský pohárik - súťaž v krasokorčuľovaní, marec 
Grand Prix Tirnavia - medzinárodná súťaž v spoločenských tancoch, apríl 
Kalokagatia  - medzinárodná olympiáda detí a mládeže, máj 
GYM festival  -  medzinárodná súťaž v športovej gymnastike, jún 
Tirnavia - medzinárodný atletický míting, jún 
Challenge Day -  celosvetová súťaž  miest v pohybovej aktivite, jún 
Trnava Cup  - medzinárodné preteky v rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe, september 
Grand Prix Slovakia - medzinárodná súťaž v kulturistike, október 
Vianočný turnaj v karate - december 
 
 

D  Propagácia cestovného ruchu  

 
Cestovný ruch a jeho rozvoj nie je možné realizovať bez účinnej propagácie, informačných a propagačných materiálov a bez účasti na veľtrhoch cestovného 
ruchu.  
Výstavy a veľtrhy cestovného ruchu  
Mesto Trnava sa od roku 1996 pravidelne zúčastňuje každý rok na dvoch medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu. Trnava sa prezentovala na 
medzinárodnej výstave turistických možností v regiónoch REGIONTOUR v Brne, na medzinárodnom veľtrhu EXPOTOUR v Žiline, na medzinárodnom veľtrhu 
ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave i na medzinárodnej výstave UTAZAS v Budapešti. Výstavy cestovného ruchu sú mimoriadne účinným informačným a 
marketingovým nástrojom pre priemysel cestovného ruchu. Výstavy CR sú pokladané za najefektívnejší zdroj informácií o nových produktoch, destináciách a 
službách CR.  
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Vydávanie informačných a propagačných materiálov  
 
Cieľom informačných a propagačných materiálov mesta Trnava je oboznámiť potencionálnych návštevníkov s bohatou ponukou kultúrno-historických pamiatok, 
infraštruktúrou služieb cestovného ruchu a podujatiami, organizovanými v našom meste. Každoročne sú vydávané publikácie, prospekty, brožúrky, mapky, 
mapy a skladačky.  
 
V priebehu minulých rokov boli vydané nasledovné propagačné materiály: Trnava očami výtvarníka a fotografa, Mojej Trnave,Trnava - mestská pamiatková 
rezervácia, Prvá konská železnica v Uhorsku z Bratislavy do Trnavy, Trnavské kostoly (tri reedície), Skladačka Trnava (v slovenskom, nemeckom, anglickom, 
francúzskom, španielskom a talianskom jazyku), prospekt Trnava (v slovenskom, nemeckom, anglickom a maďarskom jazyku), mapa mesta Trnava, mapka 
historického centra mesta a okresu Trnava, prospekt Dóm, Súsošie Najsv. Trojice, Katedrála, Mestská veža, Kostol sv. Jakuba, Kostol Najsv. Trojice, 
Opevnenie, Radnica, prospekt Trnava na prelome milénia (v slov. a angl. jazyku), prospekt Prehliadka mesta (v slov., nemeckom  a anglickom jazyku), Trnava 
sprievodca (v slovenskom, nemeckom, anglickom a talianskom jazyku), pohľadnice mesta Trnava, sada pohľadníc v prebale,  pohľadnicová skladačka, pexeso 
Trnava - Piešťany - Trenčín, prospekt Trnava - Piešťany - Trenčín, záložky Trnava v číslach, záložky Trnavské naj..., CD ROM mesta Trnava, videokazeta 
Trnava a okolie, plagát Trnava MPR, plagát architektonické pamiatky.  
 
 
Členstvo v združeniach na podporu rozvoja CR  
 
Mesto Trnava je členom Združenia historických miest a obcí SR a členom Združenia Malokarpatská vínna cesta. Cieľom obidvoch združení je propagácia a 
prezentácia určitej špecifickej črty zo života jednotlivých členských miest a obcí formou výstav a propagačných materiálov.  
 
Uverejňovanie platenej reklamy a inzercie  
 
Túto formu propagácie mesto Trnava tiež využíva. Informácie o meste a jeho ponuke služieb CR boli uverejnené v domácich a zahraničných katalógoch služieb 
CR, napr. v Cestovnom lexikóne SR, v Adresári miest a hotelov, ktorý vydáva švajčiarske vydavateľstvo a v ďalších materiáloch.  
 
 

E Zdravotnícke služby mesta 

 

Zdravotnícka starostlivosť sa po transformácii zdravotníctva v SR realizuje v štátnych, neštátnych a súkromných zariadeniach. Lekári sú napojení na zdravotné 
poisťovne, prostredníctvom ktorých sú platení za svoje výkony. V súčasnosti je v SR registrovaných 12 poisťovní, z ktorých má najviac poistencov Všeobecná 
zdravotná poisťovňa.  
 

 Fakultná nemocnica s poliklinikou v Trnave – štátna príspevková organizácia, ktorá poskytuje ambulantnú a nemocničnú zdravotnícku starostlivosť 
 
 Poliklinika Družba – poskytuje komplexnú zdravotnícku starostlivosť, súčasťou ktorej sú laboratórne vyšetrenia, rehabilitačná starostlivosť, poradenstvo 

atď.. 
 

 Neštátni zdravotní lekári – počet lekárov vo všeobecnom lekárstve je v Trnave 53, v praktickom lekárstve pre deti a dorast 31 a v nadstavbových 
odboroch ako je napr. stomatológia, gynekológia, imunológia, kardiológia, chirurgia, psychológia, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti 
a mnohé ďalšie, je spolu 149 lekárov 
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 Neštátne lekárne – celkom 25 
 
Projekt  „Zdravé mesto“ – Mesto Trnava sa zapojilo do siete zdravých miest, ktoré vychádzajú z princípov Svetovej zdravotníckej organizácie: Zdravie pre 
všetkých. Mesto ustanovilo Radu zdravia, na čele ktorej stojí primátor mesta. Mestské zastupiteľtvo mesta Trnava spolu s Radou zdravia prijali ciele projektu 
Zdravé mesto a v súčasnosti sa pripravuje Profil zdravia mesta Trnava. 
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X. VZŤAH EKONOMICKÉHO ROZVOJA MESTA K PLÁNOM REGIONÁLNEHO ROZVOJA 

 

A Súčasné a plánované projekty 

Mesto Trnava sa aktívne realizuje vo sfére regionálneho a ekonomického rozvoja. V súčasnosti sa jeho aktivita zameriava na investičné projekty mesta, popri 
ktorých venuje nemalú pozornosť aj neinvestičným projektom. 

B Investičné projekty  

 

1. Skládka KO  Trnava, II. etapa – ktorá je pokračovaním  komplexnej investície Skládky komunálneho odpadu Trnava – Zavarská cesta. Táto komplexná 
investícia pozostáva z 27 stavebných objektov. Jedným z nich je teleso skládky (SO - 03). Tento objekt bude realizovaný v piatich etapách. Hotová je I. etapa 
skládky. V rámci II. etapy telesa skládky sa robia zemné práce, vytvarovanie násypov do predpísaných profilov a odvoz prebytočnej zeminy na medziskládku, 
následné tesnenie podložia skládky, odvodnenie skládky a jej odplynenie. 

Investícia umožňuje zaviesť vhodné zneškodňovanie odpadov v rámci regiónu Trnava, ktorý je uvažovaný v spádovom rozsahu cca 1200 m². 

Hodnota celkovej investície podľa dodávateľa stavby – VION Zlaté Moravce, ktorý bol vybraný v medzinárodnom tendri v zmysle podmienok EGS PHARE vo 
výške 24 982 tis.Sk: 

Z toho úver poskytnutý z PKB ....................................12 661 tis. Sk 

Vlastné zdroje mesta Trnava.......................................  3 344 tis. Sk 

Dotácia z Phare na environmentálnu časť....................7 777 tis. Sk 

Dotácia zo ŠFL JEZ......................................................1 200 tis. Sk 

Investičná akcia začala v júli 2000 a bola ukončená v novembri 2001. 

 

2. Kanalizácia Trnava – Modranka, prvá etapa je súčasťou projektu odkanalizovania mestskej časti Trnava – Modranka, ktorý je rozdelený do 3 etáp. 
Projekt zahŕňa výstavbu stokovej siete s verejnou časťou domových prípojok. Uličné stoky zaúsťujú do hlavného zberača KB a ten následne do vyústnej stoky 
z bývalej ČOV, ktorá je v rámci stavby kanalizácie využitá ako hlavný kanalizačný zberač prepojený na zberač „A“ z Trnavy, ktorým odpadové vody z Modranky 
budú odvádzané do novej nadregionálnej ČOV v Zelenči. 

 

Predpokladaný rozpočet na projekt :           71 844 tis. Sk 

Z toho: 

I. etapa, časť 1 a 2.........................              36 844 tis. Sk 

II. etapa..........................................              20 000 tis. Sk 

III. etapa.........................................              15 000  tis. Sk 

 

Pre I. etapu časť 1. projektu získalo mesto Trnava v roku 2001 dotáciu z Phare – z Environmentálnej grantovej schémy vo výške 3 620 tis. Sk, dotáciu zo 
Štátneho fondu životného prostredia vo výške 2 000 tis. Sk  a zo Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení vo výške 4 805 tis. Sk. Pre I. etapu, 
časť 2. bude čerpať mesto v roku 2002 úver z PKB vo výške 6 380 tis. Sk . 
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Zahájenie realizácie I. etapy, (časť 1) prebehlo v novembri 2001 a jej ukončenie je naplánované na  máj 2002. Časť 2. a ďalšie etapy projektu budú realizované 
následne a financované viaczdrojovo z návratných i nenávratných prostriedkov štátu, Európskej únie a bankových inštitúcií. Hlavným cieľom akcie je zlepšenie 
životného prostredia formou hygienického odvádzania splaškových vôd a následným čistením týchto vôd na novej ČOV Trnava – Zeleneč. 

 

3. Rekonštrukcia mestského zimného štadióna Trnava – vzhľadom na nepostačujúcu bezpečnosť súčasného systému chladenia bol vypracovaný návrh 
na rekonštrukciu strojovne chladenia a ľadových plôch s rozpočtovým nákladom 21 500 tis. Sk, ktorá sa zrealizovala v mesiacoch apríl až september 2001. 

 Navrhované riešenie spočíva v rekonštrukcii strojovne chladenia na nepriamy spôsob chladenia obidvoch ľadových plôch, pri ktorom sa využíva ethylenglykol 
ochladzovaný pomocou doskových výparníkov umiestnených v strojovni chladenia. Týmto riešením sa zároveň dosiahlo zníženie hlučnosti na 40 dB vo 
vzdialenosti 66 m pri plnom výkone ventilátora. 

Mesto Trnava žiadalo o dotáciu aj úver zo ŠFŽP, kde bolo úspešné a čerpalo dotáciu vo výške 2000 tis. Sk, úver v čiaske  6 895 tis.Sk. Na vykrytie ostatných 
zdrojov si zobralo mesto komunálny úver z PKB v hodnote 12 604 tis. Sk. Akcia bola ukončená v septembri 2001 a zimný štadión je opäť v prevádzke. 

 

4. Nájomné byty pre mladé rodiny (Veterná ulica, 60 b.j.) – cieľom tohto projektu je aspoň čiastočne riešiť jeden zo závažných problémov, problém 

zabezpečenia možnosti bývania, a tým zdravého rozvoja mladých rodín. Doba nájmu takéhoto bytu by bola na dobu určitú (max. 6 rokov), s podmienkou 
dokladovať začatie stavebného sporenia resp. predložiť stavebné povolenie na rekonštrukciu alebo výstavbu bytov. 

Stavba  umiestnená v mestskej časti Zátvor na Veternej ulici, s dobou prenájmu na dobu určitú so 60-timi bytovými jednotkami, (z toho 4 bytové jednotky budú 
upravené pre zdravotne postihnutých s bezbariérovou úpravou) bude novostavbou. Priemerná veľkosť podlahovej plochy bytu je 29 m². Byty budú I.kategórie so 
spoločným kúrením a ohrevom teplej vody, každý byt má samostatnú kúpeľňu a WC.  

Celkový rozpočet akcie je 41 683 tis. Sk. Mesto Trnava získalo nenávratné zdroje z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja na technickú vybavenosť vo 
výške 2 545 tis. Sk a na výstavbu bytov 10 776 tis. Sk. Ostatné zdroje čerpá mesto z úverov zo ŠFRB a SZRB. Stavba bola ukončená v novembri 2001 a od 
januára 2002 poskytla bývanie pre desiatky mladých rodín Trnavy. 

 

Mesto Trnava v snahe obnoviť technickú infraštruktúru niektorých  častí spolupracuje s podnikateľmi, ktorí cez mesto žiadajú o dotáciu na jej rekonštrukciu. 

 Technická vybavenosť pre 25 b.j. na Bottovej ulici......    1 705 tis. Sk 

 IBV Kozácka pre 39 rodinných domov .......................     5 170 tis. Sk 

 

5. Neinvestičné projekty 

Mesto Trnava sa aktívnou formou podieľa na skvalitnení cestovného ruchu v meste a okolí, na jeho  propagácii doma i v zahraničí. Všetky propagačné materiály 
doposiaľ vydávalo z vlastných finančných zdrojov, bez príspevku SACR. 

V roku 2001 mesto žiadalo cez Pilotnú grantovú schému rozvoja cestovného ruchu z prostriedkov Phare finančnú podporu vo výške 1 188 tis. Sk na projekt  
„Pilotný projekt podpory a rozvoja CR v regióne Trnava a vytvorenia trvalých sietí spolupráce“, kde bolo úspešné. V rámci tohto projektu sa vytvorila 
databáza informácií o meste Trnava v rôznych oblastiach a hlavne sa naštartovala spolupráca štátnej správy, samosprávy, podnikateľov a univerzít v Trnave. 
Konečným výstupom sú prezentačné materiály: Sprievodca mestom Trnava, Katalóg Trnavského kraja a Propagačný materiál mesta Trnava. Akcia bude 
ukončená v novembri 2001. 

Ďalším projektom, vytvoreným za spolupráce Krajského úradu Trnava je spracovanie Marketingovej štúdie Trnavského kraja za účasti univerzít. O jeho 
podporu žiadame taktiež MH SR , Pilotnú grantovú schému vo výške 150 tis. Sk. 
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C Vznikajúce programy a projekty vrátane  odbornej pomoci podnikateľom 

Od roku 2000 Phare predstavuje jeden z troch predvstupových nástrojov, ktorý podporuje prípravu kandidátskych krajín na vstup do EÚ. Jedna z oblastí 
podporovaných Phare je ekonomická a sociálna kohézia, ktorej cieľom je zmenšovanie rozvojových disparít medzi regiónmi, a to najmä cestou podpory 
podnikateľských aktivít a rozvoja infraštruktúry. Mesto Trnava v rámci svojej pôsobnosti napomáha pri zabezpečovaní podpory regionálneho rozvoja najmä tým, 
že vytvára podmienky pre ekonomický, sociálny a kultúrny rozvoj a to: 

 podporuje rozvoj podnikateľských aktivít vo svojom obvode 

 združuje finančné prostriedky s právnickými osobami pri zabezpečovaní spoločných rozvojových zámerov 

 

Za pomoci Vlády spojených štátov amerických a odbornej pomoci firmy Berman Group mesto realizuje „Projekt strategického plánovania miestneho 
ekonomického rozvoja“, ktorý je založený na vytvorení dobrého podnikateľského prostredia v meste a vytvorenia trvalých sietí spolupráce medzi samosprávou, 
štátnou správou, univerzitami a podnikateľským sektorom. Výsledkom projektu je vytvorenie Strategického plánu mesta Trnava, podľa ktorého bude mesto 
postupovať v budúcom období a odstraňovať všetky kritické oblasti určené  zástupcami sektorov, podieľajúcimi sa na verejnom živote Trnavy. Príprava plánu 
a jeho zostavenie  prebieha od septembra 2001 –  do marca 2002 a po tomto období nasleduje samotná implementácia celého projektu do praxe. 

 

D Inštitúcie aktívne v oblasti ekonomického rozvoja a ponúkané služby 

V súčasnosti sa vytvára integrovaná sieť Regionálnych rozvojových agentúr (RRA) ako nástroj na implementáciu predvstupových fondov EÚ (SAPARD, ISPA, 
PHARE) a v budúcnosti aj ako pracovisko pre tvorbu regionálnych programov a projektov samosprávnych útvarov. V Trnave sa zatiaľ RRA nenachádza, 
najbližšia je v Nitre, Galante a v Trenčíne. Najmenej poradenských centier (BIC, RPIC) a združení podnikateľov je  práve v Trnavskom kraji a je spôsobené 
nižším počtom ziskových organizácií (v Trnavskom kraji je 7 % z počtu ziskových organizácií v SR) a relatívne malým počtom podnikajúcich fyzických osôb 
(Trnavský kraj  10,9% zo SR). 

Celkový počet inštitúcií v Trnavskom kraji na podporu malého a stredného podnikania je 9, z toho 7 záujmových združení a zväzov podnikateľov, 1 regionálne 
 poradenské a informačné centrum a 1 vzdelávacia inštitúcia.  

 

E Účasť mesta v združeniach a spoločnostiach:   

 Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) – cieľom je obhajovať záujmy miest a obcí SR, aktívne ovplyvňovať rozvoj samosprávnych funkcií 

 Združenie miest a obcí Slovenska, Región Jaslovské Bohunice – združenie miest a obcí v pásme 30 km od atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice. 
Hlavným záujmom je chrániť tieto mestá a obce a zjednocovať ich pri riešení regionálnych problémov 

 Únia miest Slovenskej republiky  

 Združenie historických miest a obcí SR – združenie miest alebo ich častí s právnou subjektivitou, na území ktorých sú vyhlásené mestské pamiatkové 
rezervácie ľudovej architektúry, pamiatkové zóny alebo významné kultúrne hodnoty. Cieľom združenia je prispievať k ich zachovaniu a regenerácii, zlepšovať 
stav životného prostredia v mestách a zachovať kultúrne dedičstvo SR. 

 Združenie „Trnavsko“ – združenie 43 obcí z okresu Trnava a Západoslovenských vodární a kanalizácií za účelom získania grantu z Európskej únie z fondu 
ISPA na odkanalizovanie jednotlivých obcí a výstavbu čističiek. 

 Združenie Malokarpatská vinná cesta – Trnava ako člen združenia chce nadviazať na dávnu vinohradnícku tradíciu Trnavy  a malokarpatského regiónu   
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Účasť v obchodných spoločnostiach: 

 

 A. S. A. Trnava, s.r.o. – 50% majetková účasť mesta vo firme na odvoz, likvidáciu, skládkovanie odpadu a prevádzkovanie skládky tuhého odpadu 
v katastrálnom území mesta Trnava. 

 Mestská televízia Trnava, s.r.o. – účasť mesta predstavuje 100% základného imania. Spoločnosť zabezpečuje a realizuje vysielanie v televíznych káblových 
rozvodoch v meste Trnava. 

 Trnavatel, s.r.o. – účasť mesta tvorí 5 % obchodného podielu. Predmetom činnosti spoločnosti je výstavba a prevádzka televízneho káblového rozvodu 
v Trnave a okolí. 

 Centrum zdravia, s.r.o. – správa a prenájom nehnuteľností pre účel zdravotnej starostlivosti. Mesto má 8,3% podiel na základnom imaní. 

 Technologické centrum Trnava, s.r.o. – v likvidácii, predmetom spoločnosti mala byť podpora zakladania a rozvoja malých a stredných inovačných firiem, 
organizačné a ekonomické poradenstvo. Podiel mesta bol 20, 2 % na základnom imaní. 

 

XI. ZÁVER – Súhrnná charakteristika mesta Trnava 

 

Mesto Trnava patrí medzi osem najvýznamnejších miest Slovenskej republiky z pohľadu historického, kultúrneho, vzdelanostného a priemyselného. Je sídlom 
Trnavského kraja, okresu a ďalších významných štátnych, vzdelanostných a kultúrnych inštitúcií, tretieho sektora a cirkevných úradov. Mesto Trnava sa 
rozprestiera na ploche 71,5 km². Najväčšiu plochu zaberá polyfunkčné centrum, ktoré vytvára historické jadro vymedzené hradbami a bezprostredne naň 
nadväzujú obytné územia s prevažne hromadnou bytovou výstavbou. Pôdny kryt regiónu Trnava, extravilánu, je zastúpený prevažne kvalitnou pôdou 
černozemného typu. Intravilán Trnavy je úplne premenený a jeho pôdne vlastnosti sa menili vzhľadom na stavebnú a výrobnú činnosť. 

Taktiež biotické prostredie extravilánu i intravilánu Trnavy bolo pretvorené a pôvodné dubové a dubohrabové lesy úplne vymizli. V súčasnosti je územie mesta 
odlesnené a využívané na poľnohospodárske účely (extravilán). Výnimkou sú regionálne biocentrá Trnavské rybníky a oblasť Kamenného mlyna, parkové plochy 
a sídelná zeleň. Živočíšstvo je prezentované biotopmi lužných lesov a kultúrnej stepi. 

Počet obyvateľov Trnavy k 26. 5. 2001 bol 70 286 (čo je 55, 3 % v okrese Trnava). Hustota obyvateľstva mesta je 974 obyvateľov na km². Od posledného 
sčítania ľudu v roku 1991 vzrástol počet obyvateľov o 1 549 (Údaj očistený o obce Biely Kostol a Hrnčiarovce nad Parnou). 

Veková štruktúra je relatívne priaznivá, kde obyvateľstvo v predproduktívnom veku tvorí 17,7 %, v produktívnom veku 67,5% a v poproduktívnom veku 14,8 %. 
Sídelnú štruktúru mesta tvorí 9 mestských častí. Hrubý domáci produkt na obyvateľa predstavuje 44 % z priemeru krajín EÚ. Na území regiónu Trnava sú 
zastúpené takmer všetky národohospodárske odvetvia, pričom najvýznamnejšia je koncentrácia energetiky, elektrotechniky, potravinárstva a strojárstva. 

V dôsledku štrukturálnych zmien, najmä v odvetviach poľnohospodárstva, stavebníctva a priemyslu, miera nezamestnanosti v okrese Trnava dosiahla hodnotu 
k 30.12. 2001 - 12, 71%. Podľa úrovne vzdelania nezamestnaných je najväčší počet čakajúcich na prácu vyučené obyvateľstvo, nezamestnaní s úplným 
základným vzdelaním a s úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou. Čo sa týka veku nezamestnaných, najpočetnejšou skupinou sú ľudia medzi 19 - 24 
vekom života, teda študenti končiaci strednú školu. 

Tridsať firiem podnikajúcich na území mesta Trnava (kapitola VI.) zamestnáva viac ako 11 000 obyvateľov Trnavy a okolia, čo je asi 1/3 všetkých ekonomicky 
aktívnych občanov Trnavy k 31.12. 2000. Na území trnavského okresu je zaregistrovaných 1 603 podnikateľských subjektov – právnických osôb a 

 6 750 živnostníkov. 
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Trnava  má veľmi dobrú geografickú polohu, hustú cestnú a železničnú sieť, priame napojenie na európske koridory. Cez mesto prechádzajú dôležité dopravné 
trasy – prieťah z ČR na  južné Slovensko tzv. Via Bohemica a zároveň cesta na sever Slovenska až do Poľska. Dostupnosť letiska je 50 km (Bratislava) a 95 km 
(Viedeň). Väzba na vodnú dopravu je takisto viazaná na Bratislavu, prístav na Dunaji s medzinárodnou prevádzkou. Mesto je z hľadiska dopravy kompaktné. 
Centrum mesta tvoria pešie zóny v tvare dvojkríža. Cyklistická doprava nemá zatiaľ v Trnave dostatočný počet chodníkov a pruhov pre tento druh prepravy. Je to 
spôsobené nedostatočným šírkovým usporiadaním uličného priestoru a problematickým riadením v križovatkách ciest. 

Stav životného prostredia mesta je podmienený geografickou polohou územia, krajinno – ekologickými vzťahmi a historickým vývojom územia. Oblasť Trnavy je 
možné priradiť k nížinným územiam s malou heterogenitou prírodných prvkov krajiny a veľkým pretvorením, čo v minulosti bolo spôsobené intenzívnym 
osídlením a urbanizáciou. Urbanizácia a intenzívna priemyselná a poľnohospodárska výroba priniesla negatívne dôsledky v podobe znečistenia a ohrozenia 
takmer všetkých zložiek prostredia (substrát, pôda, ovzdušie, voda) a v konečnom dôsledku aj obyvateľov mesta. Trnava je zaradená do prostredia silno až 
extrémne narušeného. 

 

Mesto Trnava má bohatú historickú tradíciu. Vzniklo na križovatke starých obchodných ciest z českých krajín do Uhorska a zo Stredomoria do Poľska. Od roku 
1238 povýšil kráľ Belo IV. Trnavu na prvé slobodné kráľovské mesto na Slovwensku. V 17. storočí bola založená v meste Trnavská univerzita s pôvodne dvoma 
fakultami – filozofickou a teologickou, neskôr aj právnickou a lekárskou fakultou. Bola a je silným náboženským a kultúrnym centrom a právom sa nazýva „Malý 
Rím“, pre veľký počet kostolov postavených v minulosti a silné náboženské povedomie ľudu. Význam mesta znásobuje aj sídlo metropolitu Bratislavsko – 
trnavskej arcidiecézy. Na území mesta pôsobia 3 univerzity – Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnavská univerzita a Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej 
technickej univerzity. Trnava pokračuje vo svojej tradícii „mesta vzdelanosti“. Príkladom je aj štatistický údaj o počte absolventov vysokých škôl v Trnave, 1455 
z celkového počtu absolventov škôl 5 269  v školskom roku 2000 / 2001. 
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