
 

 

Názov: Mestský priemyselný a technologický park Trnava 

 
 

 
ITMS kód: 25110220004 
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
Prioritná os: 1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti 
Opatrenie: 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov 
 
Termín realizácie: marec 2009 – február 2012 
 
Schválený NFP: 9 584 145,42 EUR (95 % oprávnených výdavkov) 
Skutočné náklady: 9 815 905,- EUR 
Poskytnutý NFP: 6 935 163,49 EUR (69 % oprávnených výdavkov) 
 
 
Cieľ projektu: 
Cieľom projektu bola revitalizácia a modernizácia hnedého priemyselného parku 
(tzv. brownfield), ktorým bol mestský priemyselný areál na Priemyselnej ulici č. 5 v 
Trnave, za účelom vytvorenia priestorových možností pre pôsobenie podnikateľských 
subjektov a organizácií pôsobiacich v oblasti priemyselnej výroby, sofistikovaných 
technológií, vývojových aktivít a tým vyvárať nielen priestorové možnosti pre potreby 
podnikania, ale aj zázemie pre poskytovanie poradenských a konzultačných služieb 
pre zvýšenie inovačného potenciálu malých a stredných podnikov v meste Trnava a 
regióne Trnavského samosprávneho kraja. 
 
Východisková situácia: 
Región Trnavy predstavuje pomerne silnú hospodársku základňu s významným 
podielom firiem pôsobiacich predovšetkým v automobilovom a elektrotechnickom 
priemysle. Funguje tu zároveň sieť vzdelávacích zariadení a profesných organizácií 
podporujúcich budovanie podnikateľskej infraštruktúry. Napriek prílevu významných 
zahraničných investícií do regiónu je úlohou verejného sektora naďalej rozvíjať 
podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj, podporovať diverzifikáciu priemyselnej 
výroby a inovačné aktivity podnikateľských subjektov. Za účelom toho sa Mesto 
Trnava snaží o rozvíjanie pro-inovatívneho podnikateľského prostredia a etablovanie 
technologicky orientovaných firiem využitím priestorov hnedého parku, ktoré sú 
v súčasnej dobe zanedbané a nedostatočne využívané.  
Hnedý park vo vlastníctve mesta Trnava sa nachádzal v areáli bývalých Technických 
služieb Mesta Trnava. V období prípravy projektu bol areál nedostatočne využívaný, 
podnikateľskú činnosť tu formou prenájmu vykonávalo niekoľko malých a stredných 
podnikateľov (ďalej len „MSP“) v oblasti poskytovania jednoduchých služieb. Areál 
bolo z dôvodu opotrebenia a zastaralej infraštruktúry, vysokej energetickej náročnosti 
stavebných objektov potrebné rekonštruovať. Celková výmera predmetného areálu je 
27 935 m2, revitalizácia bola zameraná na plochu 8 664 m2. 
Trvalou snahou vedenia mesta je nielen prilákať nových investorov a vytvárať nové 
pracovné miesta, vytvárať celkový systém poskytovania komplexných služieb pre 



 

podnikateľov, využívať technologický a vzdelanostný potenciál odborníkov 
pôsobiacich na vysokých školách v Trnave (najmä Slovenská technická univerzita – 
Materiálovo technologická fakulta v Trnave) a ďalších aktivít na podporu MSP 
zabezpečovaných Mestom Trnava, alebo Trnavským samosprávnym krajom.      
 
Popis projektu: 
V rámci realizácie projektu a jeho aktivít došlo k zmodernizovaniu a revitalizácii 
územia priemyselného areálu s celkovou plochou 8 664 m2. Vybudovali sa moderné 
inžinierske siete a nové výrobné a skladové priestory pre firmy pôsobiace v oblasti 
priemyselnej výroby, logistiky a sofistikovanej výroby, vrátane plôch na parkovanie 
pre potreby podnikateľských subjektov a ich zamestnancov. 
Realizáciou projektu „Mestský priemyselný a technologický park Trnava“ došlo k 
vybudovaniu priestorov aj pre vytvorenie vysokokvalifikovaných pracovných miest v 
oblasti MSP.  
Implementácia projektu má taktiež pozitívny dopad na životné prostredie. Uskutočnila 
sa rekonštrukcia existujúcej budovy areálu, čo prispelo k zníženiu jej energetických 
nárokov. Pri výstavbe nových objektov parku bolo naplánované využitie 
obnoviteľných zdrojov energie, a to tepelných čerpadiel a solárnych panelov.   
 

 


