
Č. Názov projektu (č. akcie) Začiatok Koniec Popis projektu Program / fond

Riadiaci orgán, 

poskytovateľ pomoci 

/ 

Sprostredkovateľský 

orgán riadiaceho 

orgánu

Partneri projektu Číslo projektu Grantové zdroje Vlastné zdroje Spolu Grantové zdroje Vlastné zdroje Spolu Grantové zdroje Vlastné zdroje 

Neoprávnené 

výdavky (vlastné 

zdroje)

Spolu

1

Národný projekt Terénna 

sociálna práca (akcia 

0681)

2012 jún
2015 

október

Mesto sa zapojilo do národného projektu s cieľom 

nadviazať na projekt Komunitné centrum v Trnave. 

Cieľom projektu je komunitná sociálna práca na 

Coburgovej ulici v Trnave, podpora sociálnej inklúzie 

Rómov, zvyšovanie zamestnanosti a schopnosti viesť 

samostatný život a predchádzanie sociálno-

patologických javov prostredníctvom činnosti max. troch 

terénnych sociálnych pracovníkov.

EÚ - ESF / Operačný 

program 

Zamestnanosť a 

sociálna inklúzia

Implementačná 

agentúra pre Operačný 

program Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia 

(pôvodne Fond 

sociálneho rozvoja)

x 27120130525          103 887,00 €                       -   €           103 887,00 €         103 887,00 €                        -   €         103 887,00 €            61 155,00 €                         -   €            10 271,00 €            71 426,00 € 

2
Športujeme SPPoločne a 

bez bariér

2015 

september

2015 

november

Obsahom projektu je spoločnými silami vybudovať 

bezpečné a pútavé miestov areáli ZŠ A. Kubinu Trnava, 

ktorej už niekoľkoročným úsilím je vytvorenie vhodných 

podmienok pre začlenenie zdravotne postihnutých 

žiakov, žiakov s chybami učenia a narušenou 

komunikačnou schopnosťou, kde hendikepované deti a 

mládež dostanú šancu lepšie sa začleniť medzi svojich 

zdravých rovesníkov. Napriek svojej imobilite budú môcť 

aj ony hravou formou aktívne využiť svoj voľný čas. 

Nadácia SPP / 

Interný grantový 

program

Nadácia SPP x              9 835,55 €              384,75 €             10 220,30 € 

SPOLU - PROJEKTY          113 722,55 €              384,75 €           114 107,30 €         103 887,00 €                        -   €         103 887,00 €            61 155,00 €                         -   €            10 271,00 €            71 426,00 € 

Prehľad aktuálnych projektov Mesta Trnava (vrátane projektov, ktorých aktivity sú ukončené, avšak projekt nie je finančne uzatvorený) Žiadosť o finančnú podporu Finančná podpora v zmysle zmluvy Skutočná realizácia projektu 



Č. Názov projektu (č. akcie) Začiatok Koniec Popis projektu Program / fond

Riadiaci orgán, 

poskytovateľ 

pomoci / 

Sprostredkovateľs

ký orgán 

riadiaceho orgánu

Partneri projektu Číslo projektu Grantové zdroje Vlastné zdroje Spolu Grantové zdroje Vlastné zdroje Spolu Grantové zdroje Vlastné zdroje 

Neoprávnené 

výdavky (vlastné 

zdroje)

Spolu

1

Rekonštrukcia veže "V2" 

mestského opevnenia v Trnave, č. 

ÚZPF 1057/1 (akcia 1225)

2014 júl
2014 

december

Zámerom projektu je v záujme ochrany a obnovy 

národnej kultúrnej pamiatky európskeho významu 

realizovať rekonštrukciu a sanáciu časti severného 

úseku mestského opevnenia medzi ulicami Jerichova a 

Hornopotočná, konkrétne vežu „V2“, z ktorej je 

zachovaná len časť a hrozí zrútenie jej torza. 

Rekonštrukciou veže prispejeme ku komplexnej obnove 

mestského opevnenia.

ŠR - dotácia 

Ministerstva kultúry SR, 

program Obnovme si 

svoj dom

Ministerstvo kultúry 

SR
x

MK-

2315/2014/1.1
         118 026,00 €            6 215,00 €           124 241,00 €           20 000,00 €         104 241,00 €         124 241,00 €            20 000,00 €          104 241,00 €                         -   €          124 241,00 € 

2 Trnavská brána 2014 2014 2014

Od roku 2013 je žiadateľom pre tento mnohoročný 

projekt Mesta Trnava Správa kultúrnych a športových 

zariadení v spolupráci s OPPaIP MsÚ.

IVF - Small grants
Medzinárodný 

vyšehradský fond
             6 000,00 €            28 697,30 €                         -   €            34 697,30 € 

3
Interkulturálne vzdelávanie detí, 

žiakov a pedagógov

2012 

august
2014 júl

Projekt je pokračovaním úspešného projektu 

„Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých“ 

realizovaného v rokoch 2009 – 2012, ktorý bol 

zameraný predovšetkým na deti z materských škôl. Na 

základe pozitívneho ohlasu detí, rodičov i lektorov na 

jeho realizáciu, ako aj vzhľadom na požiadavku rodičov 

detí pokračovať vo výučbenemeckého jazyka aj na 

základnej škole, projekt od školského roka 2012/2013 

ponúka možnosť zapojiť do výučby aj žiakov prvého a 

druhého ročníka základnej školy. Projekt v októbri 2014 

získal prvé miesto v súťaži Cena za inovácie v kategórii 

Najúspešnejší projekt implementovaný v Trnavskom 

samosprávnom kraji v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013.

EÚ - ERDF / Program 

cezhraničnej spolupráce 

SR – Rakúsko 2007 – 

2013 (Programm zur 

grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit 

Slowakei - Österreich 

2007-2013)

Ministerstvo 

pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR / 

Spoločný technický 

sekretariát OP, St. 

Pölten, Rakúsko

hlavný partner Úrad 

Dolnorakúskej krajinskej vlády, 

Oddelenie pre materské školy a 

školy - ďalší partneri Europa 

Büro/Stadtschulrat für Wien 

(AT) – Mestský školský úrad 

Viedeň, Mesto Senica – hlavný 

projektový partner (SR), 

Enviropark Pomoravie, n.o. 

(SR), Mesto Skalica (SR), 

Mesto Trnava (SR), Obec 

Záhorská Ves (SR), MČ 

Bratislava – Jarovce (SR)

N00146            55 518,00 €            2 922,00 €             58 440,00 €           55 518,00 €             2 922,00 €           58 440,00 €            52 359,46 €              2 617,97 €                         -   €            54 977,43 € 

4

Intenzifikácia separovaného zberu 

odpadu v meste Trnava III. etapa 

(akcia 1233)

2012 júl 2013 júl

Cieľom projektu bol nákup kontajnerov na odpad - 

kontajnery na zber opotrebovaných pneumatík 20m3 

(3ks) a 35m3 (3ks), plastové 1100 l kontajnery veko vo 

veku (34 ks), malé odpadkové nádoby (20 ks), 

sklolaminátové zvony na sklo 1,23 m3 (27 ks), plastové 

120 l kontajnery na separovanie (1205 ks). Vzhľadom 

na úsporu získanú realizáciou elektronickej aukcie bolo 

možné obstarať väčší počet niektorých typov zberných 

nádob ako bolo plánované.

Recyklačný fond Recyklačný fond x P11474/2011            71 879,00 €            7 003,00 €             78 882,00 €           71 877,00 €             7 005,00 €           78 882,00 €            71 877,00 €              6 905,64 €                         -   €            78 782,64 € 

5

CircUse (Circular flow land use 

management - Manažment 

opätovného funkčného využitia 

územia) (akcia 4514)

2010 

marec

2013 

február

Cieľom projektu bolo spracovať dopadovú štúdiu 

investičného rozvoja trnavskej aglomerácie, 

premostenie informácií a aktivít medzi Mestom Trnava a 

priľahlými katastrami (dopravné funkcie, siete, služby, 

výroba).

EÚ - ERDF / Operačný 

program Stredná 

Európa (Central Europe 

Programme)

Environmental 

Agency Austria / 

Ministerstvo 

životného prostredia 

SR

hlavný partner Institute for 

Ecology of Industrial Areas 

(IETU), Katowice, Poľsko - 

Ďalší partneri Mesto Piekary 

Śląskie, Poľsko / German 

Institute of Urban Affairs, DIFU, 

Nemecko / LFULG, Saxon State 

Office for the Environment, 

Agriculture and Geology, 

Nemecko / UBA Environmental 

Agency, Austria Ltd., Rakúsko / 

Telepark Barnbach, Voitsberg 

Rakúsko / Univerzita Bratislava, 

Slovensko / Mesto Trnava, 

Slovensko / SiTi, Taliansko / 

Mesto Asti, Taliansko / Inštitút 

udržateľného rozvoja IURS, 

Česká republika / Región Ústí, 

Česká republika

2CE174P4          116 467,00 €          20 553,00 €           137 020,00 €         116 467,00 €           20 553,00 €         137 020,00 €          123 071,83 €            21 718,55 €                 256,44 €          145 046,82 € 

6 Dni zdravia 2013 2013 2013

18. ročník Dní zdravia sa po prvýkrát spojil s Dúhovým 

dvorom na Trojičnom námestí, čo malo pozitívny ohlas. 

Poskytovali sa tradičné preventívne vyšetrenia, odbery 

vody a zeleniny, masáže, meranie tlaku, poradenstvá, 

prevencia rakoviny hrubého čreva. Uskutočnila sa tretia 

Trnava inline - jazda korčuliarov a cyklistov v uliciach 

mesta a po obchvate mesta. Podujatia sa zúčastnilo 

vyše 500 účastníkov.

dotácia - Trnavský 

samosprávny kraj (1000 

eur), PSA (1000 eur)

Trnavský 

samosprávny kraj
             2 000,00 €              6 167,00 €                         -   €              8 167,00 € 

7 Trnavský JAZZyk 2013 2013 2013 Letný dvoj-dňový festival jazzovej hudby
ŠR - dotácia 

Ministerstva kultúry SR

Ministerstvo kultúry 

SR
             3 000,00 €                         -   €                         -   €              3 000,00 € 

Prehľad ukončených projektov Mesta Trnava Žiadosť o finančnú podporu Finančná podpora v zmysle zmluvy Skutočná realizácia projektu 



8 Vrabčiaci - bádatelia 2013 2013

MŠ získala finančné prostriedky na nákup didakticko-

metodických pomôcok s cieľom rozvíjať efektívnu 

spoluprácu detí, rodičov a učiteľov.

Nadácia pre deti 

Slovenska - program 

Rád chodím do škôlky

Nadácia pre deti 

Slovenska
             1 360,00 €              1 360,00 € 

9 Trnava je moje mesto 2013 2013 Celoslovenský dobrovoľnícky projekt Naše mesto Nadácia Pontis Nadácia Pontis                 380,00 €                 380,00 € 

10 DIV 2013 2013 2013 Divadelné inšpiratívne vystúpenia
ŠR - dotácia 

Ministerstva kultúry SR

Ministerstvo kultúry 

SR
             3 998,00 €                         -   €                         -   €              3 998,00 € 

11 Senior FITpark
2013 

marec

2013 

október

S podporou donora bolo vybudované športovisko pre 

seniorov s outdoorovými cvičebnými prvkami v lokalite 

oddychovej zóny s detským ihriskom na sídlisku Družba, 

za Daňovým úradom v Trnave. Na jednom mieste tak 

majú prioritne seniori, ale i ostatná verejnosť od 15 

rokov k dispozícii deväť exteriérových cvičebných 

strojov. Priestranstvo bolo doplnené zeleňou a 

mobiliárom. Cieľom projektu bolo napomôcť začleneniu 

seniorov do života komunity a ponúknuť im možnosť 

tráviť čas spoločne s deťmi alebo vnúčastami na jednom 

priestranstve.

Nadácia Pontis, ZSE

Nadácia Pontis, 

Nadačný fond 

Západoslovenskej 

energetiky

x ZSE0213_16              6 974,40 €            3 837,60 €             10 812,00 €             6 974,40 €             1 747,47 €             8 721,87 €              6 974,40 €              4 269,10 €                         -   €            11 243,50 € 

12 Trnavská brána 2013 2013 2013

Od roku 2013 je žiadateľom pre tento mnohoročný 

projekt Mesta Trnava Správa kultúrnych a športových 

zariadení v spolupráci s OPPaIP MsÚ.

IVF - Small grants
Medzinárodný 

vyšehradský fond
             6 000,00 €            25 726,47 €                         -   €            31 726,47 € 

13
Skládka odpadu Boleráz - 

rekultivácia /0130/
2010 júl

2013 

august

Cieľom projektu bolo zníženie a eliminácia negatívnych 

vplyvov skládky odpadu Boleráz na životné prostredie, 

jej uzatvorenie a rekultivácia.

EÚ - ERDF / OP Životné 

prostredie

Ministerstvo 

životného prostredia 

SR

x 24140110164       3 482 194,04 €        183 273,38 €        3 665 467,42 €      3 482 194,05 €         183 273,38 €      3 665 467,43 €       2 852 855,16 €          150 149,77 €              2 862,42 €       3 005 867,35 € 

14 Veľtrh pre seniorov 2012 máj
2012 

november

Mesto Trnava pri príležitosti Európskeho roku aktívneho 

starnutia a solidarity medzi generáciami a Mesiaca úcty 

k starším zorganizovalo v Mestskej športovej hale v 

Trnave a v kine Hviezda Veľtrh pre seniorov. Hlavným 

cieľom kultúrno - spoločenského podujatia bolo 

inšpirovať seniorov k aktívnemu životnému štýlu formou 

ponuky širokého spektra možností a inšpirácií ako tráviť 

aktívne svoj voľný čas a zvyšovať kvalitu svojho života.

ŠR - dotácia 

Ministerstva kultúry SR, 

program 6 Kultúra 

znevýhodnených skupín 

obyvateľstva

Ministerstvo kultúry 

SR
x              4 500,00 €            3 060,00 €               7 560,00 €             1 500,00 €                378,00 €             1 878,00 €              1 500,00 €              3 060,00 €                         -   €              4 560,00 € 

15

Zlepšenie kvality ovzdušia 

nákupom čistiacej techniky 

pozemných komunikácií /1189/

2010 

marec

2012 

marec

Obsahom projektu bol nákup troch čistiacich zariadení 

pozemných komunikácií. Projekt prispeje k znižovaniu 

nebezpečných látok v ovzduší zvýšením frekvencie a 

kvality čistenia miestnych komunikácií novými 

výkonnými zariadeniami. Prevádzkovateľom čistiacej 

techniky pre miestne komunikácie budú spoločnosti TT-

Komfort s.r.o. a .A.S.A. Trnava. 

EÚ - ERDF / OP Životné 

prostredie

Ministerstvo 

životného prostredia 

SR

x 24130120071          500 698,45 €          26 352,55 €           527 051,00 €         500 698,45 €           26 352,55 €         527 051,00 €          499 861,50 €            26 308,50 €                 180,00 €          526 350,00 € 

16

Rekonštrukcia a modernizácia 

verejného osvetlenia v obytných 

súboroch Prednádražie a Hlboká 

(akcia 1137)

2010 apríl 2012 júl

Postupná modernizácia verejného osvetlenia sa stala 

jednou z priorít mesta Trnava, nakoľko stav svietidiel 

ovplyvňuje kvalitný a bezpečný život obyvateľstva v 

daných lokalitách. Projekt riešil celkovo 122 stožiarov 

verejného osvetlenia vrátane nosných a podporných 

konštrukcií v piatich lokalitách mesta, na uliciach 

Čajkovského, L. van Beethovenova, Hospodárska, V. 

Clementisova a V Jame. Inštalovaním nových 

technických zariadení je zabezpečené splnenie 

náročných požiadaviek na efektivitu a údržbu celého 

zariadenia. 

EÚ - ERDF / OP 

Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast

SIEA (Slovenská 

inovačná a 

energetická 

agentúra), 

Ministerstvo 

hospodárstva SR

x 25120220029          249 372,47 €          13 124,87 €           262 497,34 €         245 393,36 €           17 103,98 €         262 497,34 €          245 393,33 €            17 103,98 €              1 389,29 €          263 886,60 € 

17
Mestský priemyselný a 

technologický park (akcia 1065)

2009 

marec

2012 

február

Cieľ projektu: Revitalizácia a modernizácia mestského 

priemyselného areálu za účelom vytvorenia 

priestorových možností pre pôsobenie firiem, 

podporenia rastu ich konkurencieschopnosti a 

inovačného potenciálu.

EÚ - ERDF / OP 

Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast

Ministerstvo 

hospodárstva SR / 

SIEA (Slovenská 

inovačná a 

energetická 

agentúra)

x 25110220004       9 584 145,42 €        504 428,71 €      10 088 574,13 €      9 584 145,42 €         504 428,71 €    10 088 574,13 €       6 935 163,49 €          365 008,61 €       2 515 732,90 €       9 815 905,00 € 

18 Centrope Capacity (akcia 0492)
2009 

november 

2012 

december

Spolupráca prihraničných regiónov v oblasti 

ekonomickej, dopravy, životného prostredia, 

vzdelávania, kultúry, turizmu a športu. Projekt 

nadväzuje na úspešne implementovaný projekt 

CENTROPE – spolupráca štyroch susediacich 

regiónov.

EÚ - ERDF / Operačný 

program Stredná 

Európa (Central Europe 

Programme)

Ministerstvo 

životného prostredia 

SR

vedúci partner Mesto Viedeň - 

ďalší partneri Provincia vlády 

Dolného Rakúska, Federálna 

provincia Burgeland, 

Juhomoravský región, Mesto 

Brno, Bratislavský samosprávny 

kraj, Mesto Bratislava, Trnavský 

samosprávny kraj, Mestská 

samospráva Gyor, Mestská 

samospráva Sopron, Mestská 

samospráva Szombathely

1CE 094 P4          172 156,19 €          30 380,51 €           202 536,70 €         172 156,19 €           30 380,51 €         202 536,70 €          161 536,09 €            28 506,02 €                   80,26 €          190 122,37 € 

19

Zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov - 2. etapa výstavby 

(akcia 1192)

2009 

december

2012 

august

Cieľom projektu bolo zvýšenie množstva upravených 

odpadov vybudovaním zariadenia na výrobu tuhého 

alternatívneho paliva. Miesto realizácie: A.S.A. Trnava.

EÚ - KF / Operačný 

program Životné 

prostredie

Ministerstvo 

životného prostredia 

SR

x 24140110115       3 077 867,00 €        161 993,00 €        3 239 860,00 €      3 077 867,00 €         161 993,00 €      3 239 860,00 €       3 026 636,51 €          161 993,00 €            51 230,49 €       3 239 860,00 € 



20 Trnavská brána 2012 2012 2012

V roku 2012 sa uskutočnil XI. ročník medzinárodného 

festivalu „Trnavská brána“. Na festivale sa zúčastnilo 22 

súborov a skupín, 45 ľudovo-umeleckých súborov, cca 

800 účinkujúcich zo Slovenska, Českej republiky, 

Maďarska, Poľska a Chorvátska. 

IVF - Standard grants, 

MK SR (3000 eur)

Medzinárodný 

vyšehradský fond
           13 000,00 €            25 525,00 €                         -   €            38 525,00 € 

21

Modernizácia materiálového 

vybavenia Zariadenia 

opatrovateľskej služby v Trnave 

(akcia 5660)

2012 2012

Cieľom projektu bolo vytvoriť prostredie zvyšujúce 

štandard ubytovania a úroveň poskytovaných služieb 

klientom Zariadenia opatrovateľskej služby na 

Hospodárskej ulici v Trnave nákupom viacerých druhov 

materiálového vybavenia. Z prostriedkov dotácie a 

vlastných zdrojov Mesta Trnava bolo zakúpených 10 

elektronicky plohovateľných postelí.

ŠR - dotácia 

Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

SR

Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a 

rodiny SR

x 352/2012-I/81            49 006,08 €            5 445,12 €             54 451,20 €             5 720,00 €                639,60 €             6 359,60 €              5 720,00 €                 639,60 €                         -   €              6 359,60 € 

22 Prevencia internetovej kriminality
2012 

marec
2012 jún

Projekt sa zameral na prevenciu internetovej kriminality, 

predchádzanie a znižovanie miery závažnosti páchania 

internetovej kriminality a inej protispoločenskej činnosti 

páchanej prostredníctvom internetu a sociálnych sietí. 

Jeho cieľom bolo znižovanie miery ohrozenia cieľovej 

skupiny detí stať sa obeťou alebo páchateľom 

internetovej kriminality a zvyšovanie informovanosti 

cieľovej skupiny detí o preventívnom projekte 

www.zodpovedne.sk. V rámci projektu Mestská polícia v 

Trnave zorganizovala na 8 základných školách besedy, 

pripravila propagačné materiály a divadelné 

predstavenie.

ŠR - dotácia Rady vlády 

SR pre prevenciu 

kriminality

Rada vlády 

Slovenskej republiky 

pre prevenciu 

kriminality

x
Zmluva č. 

12/TT/2012
             1 600,00 €               400,00 €               2 000,00 €             1 600,00 €                400,00 €             2 000,00 €              1 600,00 €                 524,10 €                         -   €              2 124,10 € 

23
Rozšírenie kamerového systému 

v meste Trnava
2012 apríl

2012 

december

Cieľom projektu bolo vytvoriť podmienky pre zníženie 

výskytu kriminality a protispoločenskej činnosti a tým 

prispieť k zvýšeniu pocitu istoty, bezpečnosti a 

spokojnosti občanov a návštevníkov mesta Trnava.  

Bezpečnostné kamery boli nainštalované vďaka dotácii 

a vlastným zdrojom mesta na Univerzitnom námestí v 

Trnave, kde sú monitorované ulice Hornopotočná, 

Hollého, Invalidská, Pekárska.

ŠR - dotácia Rady vlády 

SR pre prevenciu 

kriminality

Rada vlády 

Slovenskej republiky 

pre prevenciu 

kriminality

x
Zmluva č. 

11/TT/2012
             8 452,00 €            2 113,00 €             10 565,00 €             5 000,00 €             5 565,00 €           10 565,00 €              5 000,00 €              2 235,59 €                         -   €              7 235,59 € 

24
Interkulturálne vzdelávanie detí a 

dospelých

2009 

január
2012 jún

Projekt bol zameraný na vzdelávanie detí materských 

škôl, ich rodičov. Zároveň vytvoril priestor na ďalšie 

vzdelávanie pedagogických zamestnancov, 

odovzdávanie si skúseností a výmenu najnovších 

vedeckých poznatkov o výchove medzi jednotlivými tak 

medzi partnermi projektu, ako aj na úrovni zástupcov 

jednotlivých samospráv.

EÚ - ERDF / Program 

cezhraničnej spolupráce 

SR – Rakúsko 2007 – 

2013 Interreg III A 

(Programm zur 

grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit 

Slowakei - Österreich 

2007-2013)

Ministerstvo 

pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR / 

Spoločný technický 

sekretariát OP, St. 

Pölten, Rakúsko

vedúci partner Dolnorakúska 

krajinská vláda, Oddelenie pre 

materské školy a školy - ďalší 

partneri Mesto Trnava, St. 

Pölten, Rakúsko, Pedagogická 

fakulta Univerzity Komenského 

v Bratislave, Enviroark 

Pomoravie, Gajary, Mesto 

Skalica, Mesto Senica, OÚ 

Záhorská Ves, MÚ Bratislava – 

Jarovce

N00031            88 518,43 €            4 658,87 €             93 177,30 €           88 518,43 €             4 658,87 €           93 177,30 €            88 518,43 €              4 658,87 €                         -   €            93 177,30 € 

25

Revitalizácia materských škôl - 

granty pre MŠ V Jame, Okružná, 

Murgašova

2012 2012

Cieľom poskytnutia dotácie je podpora aktivity/aktivít 

zameraných na skvalitňovanie a modernizáciu 

predprimárneho vzdelávania s dôrazom najmä na 

rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti a rozvíjanie 

pohybových schopností a zručností detí predškolského 

veku a na modernizáciu a obnovu učebných pomôcok 

nevyhnutých na ich rozvíjanie a podporu.

ŠR - dotácia 

Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu 

SR

Ministerstvo 

školstva, vedy, 

výskumu a športu 

SR

             3 500,00 €              3 500,00 € 

26 Trnavský JAZZyk 2012 2012 2012 Letný dvoj-dňový festival jazzovej hudby
ŠR - dotácia 

Ministerstva kultúry SR

Ministerstvo kultúry 

SR
             3 000,00 €            14 777,00 €                         -   €            17 777,00 € 

27
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ 

Maxima Gorkého (akcia 0377)
2010 apríl

2011 

november

Cieľom projektu bolo zlepšenie podmienok pre 

realizáciu vzdelávacieho procesu znížením energetickej 

náročnosti budovy základnej školy (rekonštrukcia 

obvodového a strešného plášťa budovy, výmena okien), 

zlepšením prístupu k vzdelávaniu ZŤP (inštalovaný 

prenosný výťah) a rozšírením informačno - 

komunikačných technológií (5 počítačových zostáv so 

stolíkmi a stoličkami).

EÚ - ERDF / Regionálny 

operačný program

Ministerstvo 

pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR

x 22110120609       1 381 832,00 €          72 728,00 €        1 454 560,00 €      1 381 832,00 €           72 728,00 €      1 454 560,00 €       1 297 207,55 €            68 274,08 €            27 710,77 €       1 393 192,40 € 

28 Trnavský JAZZyk 2011 2011 2011 Letný dvoj-dňový festival jazzovej hudby
ŠR - dotácia 

Ministerstva kultúry SR

Ministerstvo kultúry 

SR, TTSK (200,- 

eur)

             3 200,00 €            12 797,00 €                         -   €            15 997,00 € 

29 Trnavská brána 2011 2011 2011

V roku 2011 sa uskutočnil X. ročník medzinárodného 

festivalu „Trnavská brána“. Na festivale sa zúčastnilo 27 

súborov a skupín, 45 ľudovo-umeleckých súborov, cca 

800 účinkujúcich zo Slovenska, Českej republiky, 

Maďarska, Poľska, Slovinska a Srbska. 

IVF - Standard grants, 

MK SR (1500 eur)

Medzinárodný 

vyšehradský fond
           10 900,00 €            33 632,00 €                         -   €            44 532,00 € 



30 Dúhový dvor 2011 2011 jún
2011 

september

Mesto Trnava začalo realizovať podujatie Dúhový dvor v 

roku 2006 po viacerých vzájomných stretnutiach so 

Spoločnosťou na podporu osôb postihnutých autizmom. 

Cieľom bolo spojiť všetky organizácie, občianske 

združenia, chránené dielne v meste a zapojiť ich do 

prípravy a samotnej realizácie podujatia. Každoročne sa 

do realizácie zapoja aj študenti (dobrovoľníci), ktorí 

pomáhajú propagovať podujatie rozdávaním letákov v 

dobových kostýmoch, ktoré sú zapožičané z Divadla J. 

Palárika. Celá realizácia 2-dňového podujatia prebieha 

v centre mesta pred radnicou. Súčasťou podujatia sú 

hudobno-dramatické vystúpenia špeciálnych škôl a 

zariadení, divadelné predstavenia, tanečné vystúpenia, 

ponuka ručných umeleckých výrobkov, maľovanie na 

tvár. Myšlienkou tohto podujatia je dať príležitosť a 

šancu zdravotne postihnutým spoluobčanom, ktorí sa aj 

napriek svojmu handicapu venujú ručným, umeleckým 

prácam, prezentujú svoje výrobky a zároveň ich 

predajom získajú finančné prostriedky, ktoré môžu 

použiť pre svoje zariadenia. Podujatím chceme vytvoriť 

priestor pre ich sebarealizáciu a prezentáciu schopností, 

znižovať predsudky spoločnosti voči ľuďom s 

postihnutím, podporovať spoluprácu jednotlivých 

subjektov participujúcich na pomoci ľuďom s 

postihnutím.

ŠR - dotácia 

Ministerstva kultúry SR, 

Program 7 Kultúra 

znevýhodnených skupín 

obyvateľstva

Ministerstvo kultúry 

SR

Spoločnosť na podporu osôb 

postihnutých autizmom
MK-122/2011/7.1              3 000,00 €            3 499,70 €               6 499,70 €             2 500,00 €             3 949,00 €             6 449,00 €              2 500,00 €              3 949,00 €                         -   €              6 449,00 € 

31 Trnavský karner, ÚZPF Č. 1125/2 2011 júl
2011 

november

Hlavným zámerom projektu bolo komplexné 

zreštaurovanie všetkých odhalených murív a detailov 

objektu kostnice Baziliky sv. Mikuláša v Trnave a ich 

konzervácia z dôvodu záchrany a prezentácie tejto 

unikátnej národnej kultúrnej pamiatky. Projekt svojim 

návrhom nadväzuje na uplynulú výskumnú sezónu, v 

ktorej prebiehalo komplexné doskúmanie, záchrana a 

celková rekonštrukcia Baziliky sv. Mikuláša v Trnave. 

Predošlá etapa reštaurátorských prác bola financovaná 

aj prostredníctvom Projektu Prezentácie Rotundy v roku 

2010.

ŠR - dotácia 

Ministerstva kultúry SR, 

program Obnovme si 

svoj dom

Ministerstvo kultúry 

SR
x

Zmluva č. MK-

2275/2011/1.1
           15 000,00 €          13 000,00 €             28 000,00 €           10 000,00 €           18 000,00 €           28 000,00 €            10 000,00 €            15 000,00 €                         -   €            25 000,00 € 

32
Promenádne koncerty dychových 

hudieb (akcia 4515)
2010 jún

2010 

október

Projekt podporoval posilňovanie dlhodobej spolupráce 

susediacich regiónov s ohľadom na spoločné tradície. V 

rámci projektu partneri zorganizovali deväť koncertov 

dychových kapiel v Meste Trnava, pričom v rámci 

kultúrnej výmeny sa podujatia zúčastnili aj tri moravské 

kapely. V meste Vracov boli zorganizované dva 

koncerty, v rámci ktorých odznela aj hudba v podaní 

troch slovenských dychových hudieb.

EÚ - ERDF / Program 

cezhraničnej spolupráce 

Slovenská republika - 

Česká republika 2007 - 

2013 / Fond 

mikroprojektov

Trenčiansky 

samosprávny kraj, 

správca Fondu 

mikroprojektov

Mesto Vracov, Česká republika SK/FMP/02/023            14 193,00 €               747,00 €             14 940,00 €           13 338,00 €                702,00 €           14 040,00 €            12 903,96 €                 679,16 €                         -   €            13 583,12 € 

33 Trnavská brána 2010 2010 2010

V roku 2010 sa uskutočnil IX. ročník medzinárodného 

festivalu „Trnavská brána“. Na festivale sa zúčastnilo 34 

súborov a skupín, 40 ľudovo-umeleckých súborov, cca 

900 účinkujúcich zo Slovenska, Českej republiky, 

Maďarska, Poľska a Taiwanu. Finančné prostriedky boli 

použité na honoráre, dopravu, ubytovanie, stravovanie, 

propagáciu, technicko-organizačné a materiálne 

zabezpečenie. 

IVF - Standard grants, 

MK SR (600 eur)

Medzinárodný 

vyšehradský fond
           19 132,00 €            23 946,00 €                         -   €            43 078,00 € 

34

AUTOPLAST - Vytváranie 

podmienok pre zvyšovanie kvality 

ľudských zdrojov pre potreby 

automobilového priemyslu v 

oblasti  plastov (akcia 0495)

2008 júl
2011 

december

Hlavným zámerom projektu bola podpora rozvoja 

kooperačných vzťahov medzi podnikateľskými 

subjektami, klastrami a univerzitami v oblasti plastov pre 

potreby automobilového priemyslu za účelom podpory 

inovačného potenciálu Trnavského a Zlínskeho regiónu. 

Špecifické ciele projektu: Výmena skúseností a 

spolupráca v oblasti výskumu a vývoja materiálov a 

technológií, a to prostredníctvom „klastrov“ / Zvýšenie 

kvality odborného vzdelávania v problematike plastov na 

STU MTF v Trnave / Vybudovanie a sprevádzkovanie 

školiaceho a výučbového pracoviska, ktoré bude 

zamerané na najnáročnejšie technológie spracovania 

plastov – vstrekovanie.

EÚ - ERDF / Program 

cezhraničnej spolupráce 

Slovenská republika - 

Česká republika 2007 - 

2013

Ministerstvo 

výstavby a 

regionálneho rozvoja 

SR

vedúci partner Mesto Trnava - 

ďalší partneri Plastikářský klastr 

Zlín / Automobilový klaster – 

západné Slovensko, Trnava / 

Materiálovotechnologická 

fakulta STU Bratislava so 

sídlom v Trnave

22410420007            72 058,00 €            3 793,00 €             75 851,00 €           72 057,50 €             3 792,50 €           75 850,00 €            71 751,85 €              3 792,50 €                 108,05 €            75 652,40 € 

35

ERDC - Emergence of Research 

Driven Clusters  in Central 

Europe - Zakladanie výskumne 

orientovaných klastrov v strednej 

Európe

(akcia 0496)

2008 jún 2010 máj

Cieľom projektu bolo navrhnúť spôsob metodickej 

podpory regionálnej a miestnej administratívy vrátane 

prístupu finančných programov EÚ tak, aby následne 

podporovali výskumné, vývojové a inovačné aktivity vo 

výrobných firmách. Cieľ bol dosiahnutý v nasledovných 

krokoch: zmapovanie inovačného a výskumno-

vývojového potenciálu v regióne Trnava, Bratislava, 

Trenčín, Nitra, Žilina, vypracovanie správy o stave / 

príprava metodologického postupu pri zakladaní klastra 

/  založenie klastra alebo podobnej inštitúcie na STU 

Bratislava. 

EÚ - 7. rámcový 

program

Európska komisia, 

GR Výskum

koordinátor projektu BIC 

Bratislava, spol. s r.o. - ďalší 

partneri: Mesto Trnava, Žilinská 

univerzita, MtF v Trnave STU 

Bratislava, Žilinský 

samosprávny kraj, Ústav 

materiálov a mechaniky strojov 

SAV, Automotive Cluster 

Vienna Reggion - ACVR 

Austria, TEN Slovakia, s.r.o.

202855            20 046,67 €            2 374,83 €             22 421,50 €           20 046,67 €             2 374,83 €           22 421,50 €            18 965,49 €              1 576,63 €                         -   €            20 542,12 € 



36
AC-CENTROPE – Automotive 

Cluster Centrope (akcia 0493)

2008 

august
2012 jún

Pokračovanie cezhraničnej kooperačnej plošiny medzi 

Automobilovým klastrom regiónu Viedeň (ACVR), 

Autoklastrom Západné Slovensko a maďarským 

Autoklastrom PANAC s cieľom posilniť pozíciu regiónu 

Centrope ako automobilového regiónu.

Ciele projektu: 

- rozvoj kooperačných vzťahov s rakúskymi firmami 

prostredíctvom ACVR

- organizovanie spoločných obchodno-kontraktačných 

výstav a prezentácií pre dodávateľov a automobil. 

výrobcov z regiónu Centrope v Rakúsku a na 

Slovensku,

- vzájomné hodnotenie kvality firiem a ich produktov

- spoločné využívanie Vienna Region Automotive 

Akadémie a kartografického znázornenia partnerských 

závodov v Centrope.

EÚ - ERDF / Program 

cezhraničnej spolupráce 

Slovenská republika - 

Česká republika 2007 - 

2013

Ministerstvo 

pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR

vedúci partner Vienna Region 

Wirtschaft. Raum. Entwicklung. 

GmbH, ďalší partneri Mesto 

Trnava a Automobilový klaster 

Západné Slovensko

ATMOS N00017          101 578,75 €            5 346,25 €           106 925,00 €         111 553,75 €             5 871,25 €         117 425,00 €          108 980,39 €              5 735,51 €              5 842,02 €          120 557,92 € 

37
Komunitné centrum v Trnave 

(akcia 0650)
2008 apríl

2010 

marec

Hlavné ciele projektu: komunitná sociálna práca, 

podpora sociálnej inklúzie Rómov, zvyšovanie 

zamestnanosti a schopnosti viesť samostatný život a 

predchádzanie sociálno-patologických javov. S 

podporou projektu v Trnave, Coburgova ul., vzniklo 

Komunitné centrum.

EÚ - ESF / Operačný 

program Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia

Fond sociálneho 

rozvoja
x 27120130153            51 185,02 €            5 477,00 €             56 662,02 €           51 463,85 €             2 708,62 €           54 172,47 €            44 943,43 €              2 708,62 €                 781,34 €            48 433,39 € 

38 PRO. MOTION /0482/
2007 

november

2010 

november

Zámer projektu: podporovať energeticky nenáročné 

druhy dopravy.v spojení bývanie a mobilita a redukcia 

potrieb dopravy s náhradou dopravných služieb. 

Hlavnými úlohami PRO.MOTION bola implementácia 

pilotných projektov, vzdelávanie kľúčových hráčov a 

rozširovanie projektových výsledkov.

EÚ - STEER - iniciatíva 

EÚ, program Inteligent 

Energy Europe DG 

TREN

The Executive 

Agency for 

Competitiveness 

and Inovation 

(EACI)

vedúci partner Det Grone Hus 

(DGH), Dánsko - Koge - DGH 

(Dánsko), Pamplona – CRANA 

( Španielsko), Plovdiv - EAP 

(Bulharsko), Oradea -PMO 

(Rumunsk), Co. Clare – 

MENDES (Irsko), Paríž – 

ARENE ( Francúzsko), Gyor 

(Maďarsko), Salerno 

(Taliansko), Kaunas (Litva), 

Riga (Lotyšsko), Toulouse 

(Francúzsko), Martin, Trnava 

(Slovensko), Vaduz - 

(Lichteinštainsko) Graz - WOLF 

(Rakúsko), Moravske Toplice 

(Slovinsko)

           18 345,15 €          22 421,85 €             40 767,00 €           18 345,15 €           22 421,85 €           40 767,00 €            17 861,96 €            21 831,28 €                 234,74 €            39 927,98 € 

39
Intenzifikácia separovaného zberu 

odpadov v meste Trnava II. etapa

2007 

september

2008 

marec

Zámer projektu: Efektívne využívanie materiálu pri 

zbere tuhého komunálneho odpadu, ktoré umožní 

zníženie nárokov na čerpanie prírodných zdrojov 

a redukciu objemu odpadov.

Cieľ projektu: Skvalitnenie systému separovaného zberu 

mesta Trnava prostredníctvom nákupu: zvozového 

vozidla, 130 ks kontajnerov 1 100 , propagačných 

materiálov 20 000 ks

Recyklačný fond Recyklačný fond .A.S.A. Trnava          196 839,94 €          12 826,13 €           209 666,07 €         189 603,66 €           20 062,41 €         209 666,07 €          189 603,66 €            15 721,30 €                         -   €          205 324,96 € 

40

Modernizácia materiálového 

vybavenia Zariadenia pre 

seniorov v Trnave

2010 2010

Nákup kvalitného zariadenia zodpovedajúceho 

estetickým i funkčným požiadavkám seniorov – klientov 

Zariadenia (polohovacie postele s elektrickým 

ovládaním 13 ks, matrace 14 ks). 

ŠR - dotácia 

Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

SR

Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a 

rodiny SR, Sekcia 

riadenia Európskeho 

sociálneho fondu

x K-2 169/2010            57 813,49 €            6 423,72 €             64 237,21 €           11 890,00 €             1 320,00 €           13 210,00 €            11 890,00 €              1 319,77 €                         -   €            13 209,77 € 

41
Medzinárodná spevácka súťaž M. 

Schneidera-Trnavského
2010 2010

21. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže M. 

SchneidraTrnavského.  Do súťaže sa prihlásilo 116 

súťažiacich z 11 krajín sveta. V medzinárodnej odbornej 

porote reprezentovali Slovensko Eva Blahová a Peter 

Dvorský. Kvalita a organizačné zabezpečenie akcie mali  

pozitívny ohlas nielen u divákov, ale aj u odborníkov. 

Súťaž sa koná od roku 1971, od roku 1994 je 

medzinárodnou súťažou.

ŠR - dotácia 

Ministerstva kultúry SR

Ministerstvo kultúry 

SR
             8 000,00 €            48 198,00 €                         -   €            56 198,00 € 

42
Základná škola A. Kubinu - 

Multifunkčné futbalové ihrisko
2010 2010

Multifunkčné ihrisko vybudovala Nadácia Slovenskej 

sporiteľne v rámci svojho viacročného programu 

zameraného na výstavbu športovísk v rôznych mestách 

na základe zadania Mesta Trnava.

Nadácia Slovenskej 

sporiteľne

Nadácia Slovenskej 

sporiteľne
                        -   €                         -   €                         -   €                         -   € 

43 Trnavský JAZZyk 2010 2010 2010 Letný dvoj-dňový festival jazzovej hudby
ŠR - dotácia 

Ministerstva kultúry SR

Ministerstvo kultúry 

SR
             2 000,00 €              4 594,00 €                         -   €              6 594,00 € 

44
Rekonštrukcia vykurovacieho 

systému - radnica (akcia 1092)
2009 jún

2010 

september

Cieľ projektu: jedinečný spôsob vykurovania a chladenia 

historickej budovy radnice v Trnave, a to 

prostredníctvom rekonštrukcie vykurovania s 

prihliadnutím na potrebu chladenia objektu v letných 

mesiacoch, t. j. zaviesť inovatívny spôsob využívania 

energie na báze zemného plynu, ktorý výrazne prispeje 

k efektívnemu, hospodárnemu využívaniu energií s 

minimálnym dopadom na životné prostredie.

EkoFond n.f. - program 

Zavádzanie nových 

progresívnych 

technológií na báze 

zemného plynu GP 

04/2008

EkoFond n.f. x 55/PG04/2008B          131 082,01 €          23 132,14 €           154 214,15 €         131 082,00 €           23 132,14 €         154 214,14 €          131 082,01 €            23 132,14 €                         -   €          154 214,15 € 



45

Odstránenie havarijného stavu 

bytového domu na Coburgovej ul. 

56 - 58 v Trnave obývaného 

príslušníkmi marginalizovanej 

rómskej komunity (akcia 0673)

2009 

december
2010 jún

Hlavným cieľom projektu bolo vyriešiť havarijnú situáciu 

v oblasti ubytovania príslušníkov marginalizovanej 

rómskej komunity na Coburgovej u. v Trnave po požiari 

bytového domu z 8.8.2009. Po odstránení havarijného 

stavu došlo k rekonštrukcii predmetného bytového 

domu s cieľom umožniť skorý návrat obyvateľov domu 

do svojich domovov. Súčasne sa aktivity projektu 

zamerali na predchádzanie vzniku sociálno-

patologických javov a napätia spôsobeného vznikom 

havarijnej situácie.

ŠR - dotácia v 

pôsobnosti Úradu vlády 

SR

Úrad vlády 

Slovenskej republiky
x

Zmluva č. 

10627/2009/ÚSV

RK

         100 267,19 €                      -   €           100 267,19 €           35 000,00 €           65 267,19 €         100 267,19 €            35 000,00 €            81 567,43 €                         -   €          116 567,43 € 

46 Dni zdravia 2010 2010 apríl 2010 jún

Dni zdravia sú nosnou aktivitou projektu Zdravé mesto 

Trnava. Tento sa realizuje od roku 1996 ako projekt 

Svetovej zdravotníckej organizácie v mestách a 

komunitách na celom svete. V roku 2010 sa uskutočnil 

15. ročník podujatia Dni zdravia. Podujatie bolo 

rozdelené do troch častí: poskytovanie preventívnych a 

poradenských služieb (meranie cholesterolu, cukru, 

krvného tlaku, vyšetrenie vzoriek vody a prinesenej 

zeleniny, poskytovanie masáží, vyšetrenia osteoporózy 

a pod.), prezentačno - predajný charakter podujatia 

(prezentácia firiem, ktorých produkty súvisia so zdravým 

životným štýlom) a spoločensko – kultúrny charakter 

podujatia.

dotácia - Trnavský 

samosprávny kraj, 

program Podpora 

zdravia a prevencie 

chorôb v Trnavskom 

samosprávnom kraji

Trnavský 

samosprávny kraj

Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva,

Stredná zdravotnícka škola v 

Trnave,

Trnavské osvetové stredisko,

Územný spolok SČK v Trnave,

Národná transfúzna stanica

             7 900,00 €            9 900,00 €             17 800,00 €             7 900,00 €             9 900,00 €           17 800,00 €              7 900,00 €              9 900,00 €                         -   €            17 800,00 € 

47 Projekt prezentácie Rotundy 2010 jún
2010 

november

Hlavným zámerom projektu bolo komplexné 

doskúmanie unikátneho nálezu pozostatkov architektúry 

kruhovej sakrálnej stavby, objavenej v roku 2008, ako 

súčasti záchrany a celkovej rekonštrukcie Baziliky sv. 

Mikuláša v Trnave.

Cieľom všetkých aktivít spojených s doskúmaním 

predmetnej lokality bola ich následná prezentácia. 

ŠR - dotácia 

Ministerstva kultúry SR, 

program Obnovme si 

svoj dom

Ministerstvo kultúry 

SR
x

Zmluva č. MK-

1677/2010/1.1
           10 847,00 €            1 205,00 €             12 052,00 €             8 000,00 €             4 052,00 €           12 052,00 €              8 000,00 €            10 206,00 €                         -   €            18 206,00 € 

48

Zlepšenie komunikačných 

zručností zamestnancov Mesta 

Trnava (akcia 0621)

2008 apríl
2008 

august

Zámer projektu: Zefektívnenie výkonu samosprávnych 

funkcií mesta Trnava a sprofesionalizovanie 

samosprávy zlepšením kvalifikácie zamestnancov 

prostredníctvom podpory ich ďalšieho vzdelávania v 

oblasti

-  jazykových znalostí 

-  informačných technológií

-  právnych noriem a legislatívy verejnej správy

-  manažérskych a komunikačných zručností.

EÚ - ESF / Sektorový 

operačný program 

Ľudské zdroje, Národný 

projekt XI. 

Úrad práce, 

sociálnych vecí a 

rodiny v Trnave

x

Dohoda o 

poskytnutí 

finančného 

príspevku č. 

04/§47/2008/C

           28 022,31 €            3 113,59 €             31 135,90 €           28 022,31 €             3 113,59 €           31 135,90 €            14 118,24 €              1 568,69 €            11 188,92 €            26 875,85 € 

49

Skvalitnenie úrovne poskytovania 

služieb v Domove dôchodcov v 

Trnave (akcia 0481)

2008 2008

Projekt sa zameral na obnovu morálne a fyzicky 

opotrebovaných častí nábytku s cieľom zlepšiť súčasný 

stav a kvalitu poskytovaných služieb a vytvoriť dôstojné 

podmienky pre pobyt klientov odkázaných na pomoc 

druhých.  Z prostriedkov dotácie a vlastných zdrojov boli 

zakúpené komody, skrine, nočné stolíky, stoly so 

zrkadlom.

ŠR - dotácia 

Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

SR

Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a 

rodiny SR

x 201/2008            21 111,33 €            2 380,00 €             23 491,33 €           16 596,96 €             6 871,14 €           23 468,10 €            16 596,96 €              6 871,12 €                         -   €            23 468,08 € 

50 SNOWBALL
2006 

január

2008 

december

Projekt EU „Research and demonstration, take-up and 

further dissemination of sustainable integrated planning 

methods in European cities“ znamená metódy 

integrovaného plánovania, environmentálnej 

bezpečnosti a úspor energií v doprave miest EÚ. V 

Trnave má projekt za cieľ vytvoriť stratégiu pre 

zabezpečenie udržateľnosti dopravnej situácie v meste - 

spriechodnenie dopravného zaťaženia Rybníková 

prostredníctvom aplikácie metódy LTP. Riešenie Trnavy 

pôvodne zacalo v projekte Ecocity.

EÚ - Program Intelligent 

Energy - Europe
x

51

Skvalitnenie úrovne poskytovania 

služieb v Domove dôchodcov v 

Trnave

2007 2007

Hlavným zámerom projektu bolo zvýšiť štandard 

ubytovania a úroveň poskytovania starostlivosti klientom 

domova. Z prostriedkov dotácie a vlastných zdrojov bolo 

zakúpených 19 ks dvojsegmentových postelí a 

seniorských polokresiel pre potreby Domova dôchodcov 

v Trnave.

ŠR - dotácia 

Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

SR

Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a 

rodiny SR

Žiadateľ Mesto Trnava, partner 

SR - Trnavské osvetové 

stredisk, partner ČR - Brněnské 

kulturní centrum

K-3 50/2007            14 638,52 €            1 626,50 €             16 265,02 €           11 949,81 €             1 327,76 €           13 277,57 €            11 832,24 €              1 314,81 €                         -   €            13 147,05 € 

52
„TRNky – BRNky“ - Trnavsko – 

Brnenská spolupráca bez hraníc 
2005 jún

2007 

marec

Zámer projektu: Vytvoriť základy a iniciovať rozvoj 

„živej“ kultúrnej cezhraničnej spolupráce nadväzujúcej 

na spoločné tradície susediacich regiónov krajských 

miest Trnavy a Brna s následným pozitívnym prínosom 

pre kultúrny turizmus.

Cieľ projektu: Realizácia viacerých aktivít 

pozostávajúcich najmä z organizácie kultúrno – 

spoločenských podujatí rôznych žánrov a komplexnej 

propagácie rôznych oblastí súčasného umenia, zvykov 

a tradícií regiónov.

EÚ - Iniciatíva 

Spoločenstva 

INTERREG IIIA 

Slovenská republika – 

Česká republika

Sociálny a kultúrny 

rozvoj a tvorba sietí

Ministerstvo 

pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR

143-11-08            70 220,00 €          13 080,00 €             83 300,00 €           70 903,31 €             3 731,76 €           74 635,07 €            70 454,58 €              3 708,14 €                         -   €            74 162,72 € 

53
Intenzifikácia separovaného zberu 

odpadov v meste Trnava

2005 

september

2006 

február

Zámer projektu: Efektívne využívanie materiálu pri 

zbere tuhého komunálneho odpadu, ktoré umožní 

zníženie nárokov na čerpanie prírodných zdrojov 

a redukciu objemu odpadov.

Cieľ projektu: Skvalitnenie systému separovaného zberu 

mesta Trnava prostredníctvom nákupu nákladného auta 

s hydraulickou rukou a hákovým nakladačom, 135 ks 

kontajnerov 1 100 l, 7 ks kontajnerov 35 m3.

Recyklačný fond Recyklačný fond .A.S.A. Trnava 0772/05/30          190 224,16 €          26 238,03 €           216 462,19 €         190 224,16 €           26 238,03 €         216 462,19 €          190 224,16 €            26 238,03 €                         -   €          216 462,19 € 



54
Spoznajme naše mestá - Trnava a 

Břeclav (akcia 11001310)
2014 apríl

2014 

október

Cieľom projektu je podporiť zážitkovú turistiku a celkový 

rozvoj turizmu v rámci upevňovania partnerských 

vzťahov Mesta Trnava a Mesta Břeclav (ČR). Tento cieľ 

chcú partneri projektu cezhraničnej spolupráce 

dosiahnuť aj rekonštrukciou a sprístupnením 

historických pamiatok – v Trnave časti hradobného 

systému s ochodzou, v Břeclavi zámockej vyhliadkovej 

veže, vzájomnou propagáciou turistických atraktivít a 

vytvorením produktu cestovného ruchu zameraného na 

zážitkový turizmus.

EÚ - ERDF / Program 

cezhraničnej spolupráce 

Slovenská republika - 

Česká republika 2007 - 

2013

Ministerstvo 

pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR

Mesto Břeclav, Česká republika 22410520036          121 600,00 €            6 400,00 €           128 000,00 €         121 600,00 €             6 400,00 €         128 000,00 €            82 394,05 €              4 336,53 €                         -   €            86 730,58 € 

55

Komplexná podpora cestovného 

ruchu v regióne Trnava (akcia 

0614)

2011 apríl
2014 

september

Cieľom projektu bol rozvoj CR v meste Trnava a 

priľahlom regióne prostredníctvom budovania 

partnerstva, produktov a prezentácie CR. V rámci jeho 

aktivít bol vybudovaný portál pre podporu lokálneho 

rozvoja cestovného ruchu www.vitajtevtrnave.sk, ktorý 

zahŕňa zmapovanie atrakcií a služieb CR v regióne, boli 

vytvorené tlačené a elektronické publikácie o atrakciách 

CR v trnavskom regióne. Pre verejnosť Mesto Trnava 

zorganizovalo dve kultúrno-historické podujatia 

predstavujúce mesto Trnava a okolie ako atraktívnu 

destináciu. Ďalším z výstupov projektu bolo tiež 

vypracovanie strategického dokumentu rozvoja CR v 

regióne.

EÚ - ERDF / Regionálny 

operačný program

Ministerstvo 

pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR 

/ SO RO Trnavský 

samosprávny kraj

x 22130220032          156 750,00 €            8 250,00 €           165 000,00 €         143 353,10 €             7 544,90 €         150 898,00 €          138 283,23 €              7 278,07 €                 408,73 €          145 970,03 € 

56

Rozšírenie a modernizácia 

kamerového systému v meste 

Trnava 

2014 2014

Realizáciou aktivít projektu máme za cieľ vytvoriť 

podmienky pre zníženie výskytu kriminality a 

protispoločenskej činnosti, a tým prispieť k zvýšeniu 

pocitu istoty, bezpečnosti a spokojnosti obyvateľov a 

návštevníkov mesta Trnava. Projekt zahŕňa inštaláciu 

štyroch nových otočných kamier v problémových zónach 

s prepojením na vyhodnocovacie, záznamové a riadiace 

zariadenie umiestnené na pracovisku MsP Trnava. 

Projekt ohľadňuje tiež aktuálnu potrebu modernizácie 

tohto zariadenia s možnosťou archivovať väčší počet 

záznamov po dlhšiu dobu ako doteraz. Neustále 

monitorovanie bude využiteľné aj pre aktuálnu 

koordináciu postupu bezpečnostných zložiek, hasičov, 

zdravotníckej služby a podobne.

ŠR - dotácia Rady vlády 

SR pre prevenciu 

kriminality

Rada vlády 

Slovenskej republiky 

pre prevenciu 

kriminality

x 41/TT/2014            27 676,80 €            6 919,20 €             34 596,00 €           20 000,00 €           14 596,00 €           34 596,00 €            20 000,00 €              5 230,00 €                         -   €            25 230,00 € 

57

Mestá odolné na dopady zmeny 

klímy - trnavská inšpirácia (akcia 

1237)

2013 apríl
2015 

február

Cieľ projektu: Zvýšiť akcieschopnosť miest adaptovať sa 

na dopady zmeny klímy na Slovensku. Projektové 

aktivity sa sústreďujú na proces mobilizácie stratégie až 

po realizáciu konkrétnych opatrení, vypracovanie a 

presadzovanie návrhov na zlepšenia prostredia vrátane 

legislatívnych návrhov, poskytovanie podpory a 

poradenstva v procese adaptácie na dopady zmeny 

klímy v mestskom prostredí na Slovensku.

Program švajčiarsko-

slovenskej spolupráce
Nadácia EKOPOLIS

vedúci projektu Karpatský 

rozvojový inštitút, o. z., Mesto 

Trnava ako partner projektu

ME-2013-008              4 455,00 €            4 875,00 €               9 330,00 €             4 455,00 €             4 875,00 €             9 330,00 €                         -   €              5 709,00 €                         -   €              5 709,00 € 

SPOLU - PROJEKTY     20 404 060,82 €     1 231 517,55 €      21 635 578,37 €    20 107 346,53 €      1 402 622,04 €    21 509 968,57 €     16 696 030,96 €       1 451 647,88 €       2 618 006,37 €     20 765 685,21 € 



Č. Názov projektu Popis projektu Program / fond

Riadiaci orgán, 

poskytovateľ pomoci / 

Sprostredkovateľský 

orgán riadiaceho 

orgánu

Partneri projektu Projektový tím Grantové zdroje Vlastné zdroje Spolu

1

Rekonštrukcia  a modernizácia verejného 

osvetlenia ul. Nevädzová a Orgovánová, 

Trnava

Občania mesta Trnava, vlastníci bytov na ulici Nevädzová 2-14 žiadajú výmenu 

verejného osvetlenia na uliciach Nevädzová (6ks) a Orgovánová (4ks). Verejné 

osvetlenie zo 70.-tych rokov minulého storočia je v nevyhovujúcom stave – stĺpy sú 

v spodnej časti skorodované, cylindre osvetlenia sú porozbíjané, znečistené 

a intenzita osvetlenia je nedostatočná. V bezprostrednej blízkosti uvedených ulíc sa 

nachádza ZŠ M. Gorkého. 

MF SR - dotácia na 

individuálne potreby 

obcí

Ministerstvo finanncií SR x L. Královič, G. Slamková            13 500,00 €         38 500,00 €            52 000,00 € 

2
Odstránenie budovy IMPAKO v areáli ZŠ s 

MŠ Spartakovská 5, Trnava

Prístavba IMPAKO je dvojpodlažná budova – 8 tried. Pôdorys 30 x 14,4m,  zastavaná 

plocha 432 m2,  obostavaný priestor  3179,5 m3. Budova je montovaného typu v tvare 

kvádra so sedlovou strechou, fasáda je z azbestocementrových dosiek upravených 

náterom. V súčasnosti neslúži svojmu účelu, je v zlom technickom stave a slúži len 

ako sklad nepotrebného materiálu.

Dlhodobým nepoužívaním sa budova dostala do havarijného stavu a postupne z 

vonkajšieho plášťa odpadávajú časti dosiek. V dôsledku nevyhovujúceho technického 

stavu tohto atypického pavilónu (azbestocementové dosky) i špecifického 

hygienického rizika (karcinogénny materiál) je nevyhnutná jeho odborná demontáž a 

asanácia objektu. 

MF SR - dotácia na 

individuálne potreby 

obcí

Ministerstvo finanncií SR x L. Královič, F. Drgoň            13 500,00 €         61 500,00 €            75 000,00 € 

3

Činnosť L2: Zvyšovanie energetickej 

účinnosti existujúcich verejných budov 

vrátane zatepľovania_ZŠ Spartakovská

Cieľom projektu je, v súlade so zákonom č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými 

kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvýšiť energetickú účinnosť a 

komfort užívateľov objektu. Úspora nákladov na energie.

Environmentálny fond - 

Činnosť L2
Environmentálny fond x

E. Balážová, Ľ. Augustínová, F. 

Drgoň
         181 631,22 €           9 559,54 €          191 190,76 € 

4
Modernizácia verejného osvetlenia na 

území mesta Trnava

V rámci realizácie projektu sa zmodernizuje 240 svetelných bodov v obytných 

súboroch Prednádražie, Družba, Linčianska, Vodáreň s vysokou úžitkovou hodnotou a 

maximálnou prevádzkovou životnosťou. Výmena svetelných bodov zabezpečí 

zvýšenie energetickej efektivity. Energetická náročnosť bude minimalizovaná v čo 

najširšom rozsahu. Rekonštrukciou verejného osvetlenia sa zvýši bezpečnosť cestnej 

prevádzky, zlepší sa prevencia proti úrazom a prevencia proti kriminalite. Správne 

realizované verejné osvetlenie poskytne obyvateľom príjemnejšie životné prostredie a 

väčší pocit bezpečia.

OP KaHR
Ministerstvo 

hospodárstva SR
x L. Martišová, G. Slamková          195 278,35 €         13 664,81 €          208 943,16 € 

SPOLU - PROJEKTY          403 909,57 €       123 224,35 €          527 133,92 € 

Prehľad podaných návrhov projektov Mesta Trnava Žiadosť o finančnú podporu



Č. Názov projektu Popis projektu

Riadiaci orgán, 

poskytovateľ pomoci / 

Sprostredkovateľský 

orgán riadiaceho 

orgánu

Grantové zdroje Vlastné zdroje Spolu

1
Zateplenie a výmena výplňových 

konštrukcií ZŠ A. Kubinu - telocvičňa, 2014

Cieľ projektu: Zvýšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie komfortu užívateľov objektu / Úspora nákladov na energie.Na základe obhliadky objektu 

ZŠ a telocvične, informácií užívateľa, a tepelnotechnického a energetického auditu spracovateľ projektu konštatoval nasledujúce závery z posúdenia 

jestvujúceho stavu - nevyhovuje požiadavke STN 73 0540-2 a hygienickým normám. Nekontrolovateľné vetranie vo veternom počasí spôsobuje 

značný diskomfort a podchladzovanie všetkých priestorov školy.

Na základe horeuvedených nedostatkov projektant navrhol nasledujúce riešenia rekonštrukcie jednotlivých obalových konštrukcií:

• realizovať zateplenie nepriesvitného obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom s hrúbkou tepelnej izolácie z penového polystyrénu hr. 

80mm. Je potrebné aby sa jednalo o certifikovaný jednotný systém!

• v mieste medziokenných izolačných vložiek bude realizovaná domurovka z pórobetónových tvárnic hr. 250 mm. Na túto domurovku sa zrealizuje 

zateplenie podľa predchádzajúceho bodu

• realizovať nové výplne otvorov – plastové - s priemerným U = max. 1,3 W/(m2.K), vstupné dvere realizovať z plastových, resp. kovových profilov s 

požadovanými vlastnosťami

Objekt telocvične bude zateplený totožne ako budova školy, avšak okná vo výške budú mať polykarbonátovú výplň5W hrúbky 20 mm, U = 1,7 

W/(m2.K). 

Environmentálny fond             149 215,00 €                 7 854,03 €             157 069,03 € 

2

Multifunkčné športové ihrisko s atletickou 

dráhou – ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava, 

2014

Cieľom projektu je vytvoriť vhodné podmienky pre žiakov ZŠ, MŠ a širokú verejnosť na realizáciu športovo-pohybových aktivít prostredníctvom 

vybudovania multifunkčného ihriska a atletickej dráhy s doskočiskom.

Predmetom projektu je vybudovanie multifunkčného ihriska s umelým povrchom s basketbalovými košmi, futbalovými bránkami, atletickej dráhy s 

doskočiskom Ihrisko s atletickou dráhou bude vybudované v areáli ZŠ s MŠ na Vančurovej ulici. 

Úrad vlády SR             190 485,00 €               10 026,83 €             200 511,83 € 

3
Podpora výkonu opatrovateľskej služby 

kúpou osobného motorového vozidla, 2014

Nové motorové vozidlo by slúžilo na zabezpečovanie návštev v domácnostiach, prevoz klientov do zariadení alebo na úrady, zabezpečenie 

posudkovej činnosti a podobne. Využiteľnosť motorového vozidla by bola každodenná najmä administratívnymi pracovníkmi zabezpečujúcimi 

návštevy v domácnostiach, posudkovú činnosť a podporné činnosti opatrovateľskej služby, ktorú v Trnave zabezpečujú terénni pracovníci.   

Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny
                8 955,00 €                    995,00 €                 9 950,00 € 

4
Vybudovanie outdoorovej telocvične pre 

seniorov - areál Slávia, 2014

Zámerom je vybudovať fitness ihrisko pre seniorov s exteriérovými cvičebnými prvkami.  Bude situované do najvýznamnejšieho voľne dostupného 

mestského športového komplexu Slávia. V blízkosti husto obývané sídliská i staršie zástavby rodinných domov so staršími občanmi. Táto lokalita je 

centrom komunitného života a najvyhľadávanejším miestom pre šport a aktívny oddych.  - vybudovanie exteriérového fitness ihriska pre seniorov s  8 

cvičebnými prvkami

Ministerstvo financií SR - 

dotácia z príjmov z 

odvodu

                1 106,00 €                 1 235,00 €               12 341,00 € 

5 FITpark Linčianska, 2014
Vybudovanie športoviska pre kondičné cvičenie s exteriérovými cvičebnými prvkami nadväzujúce na prebiehajúcu humanizáciu sídliska. V blízkosti 

husto obývané sídliská i staršie zástavby rodinných domov so staršími občanmi.  - vybudovanie exteriérového fitness ihriska so  4 cvičebnými prvkami

Nadácia správneho 

životného štýlu, 

COLMEX - dotácia 

formou zľavy 55%

                2 653,00 €                 2 171,00 €                 4 824,00 € 

6
Kompostáreň Trnava – obnova strojového 

parku, 2009

Kompostáreň Trnava - Zavarská cesta je v prevádzke od r. 1998 a zabezpečuje plnenie zákonnej povinnosti zhodnocovať biologicky rozložiteľný 

odpad. Využívaná technológia je zastaralá.Hlavným prínosom projektu je zabezpečenie  efektívneho  zhodnotenia zložky komunálneho odpadu 

"biologicky rozložiteľný odpad" a  tiež zabezpečenie zhodnotenia  tohto odpadu na organické hnojivo - kompost, ktoré je vhodné využiť na kultiváciu 

pôdy pre dámocnosti a potreby obcí a miest. Dotácia bola plánovaná na nákup drviča a nakladača.

Environmentálny fond             386 675,96 €               20 381,06 €             407 057,02 € 

7
Kompostáreň Trnava – obnova strojového 

parku, 2010

Kompostáreň Trnava - Zavarská cesta je v prevádzke od r. 1998 a zabezpečuje plnenie zákonnej povinnosti zhodnocovať biologicky rozložiteľný 

odpad. Využívaná technológia je zastaralá.Hlavným prínosom projektu je zabezpečenie  efektívneho  zhodnotenia zložky komunálneho odpadu 

"biologicky rozložiteľný odpad" a  tiež zabezpečenie zhodnotenia  tohto odpadu na organické hnojivo - kompost, ktoré je vhodné využiť na kultiváciu 

pôdy pre dámocnosti a potreby obcí a miest.  Dotácia bola plánovaná na nákup drviča a nakladača.

Environmentálny fond             443 928,13 €               23 364,64 €             467 292,77 € 

8
Kompostáreň Trnava – obnova strojového 

parku, 2011

Kompostáreň Trnava - Zavarská cesta je v prevádzke od r. 1998 a zabezpečuje plnenie zákonnej povinnosti zhodnocovať biologicky rozložiteľný 

odpad. Využívaná technológia je zastaralá.Hlavným prínosom projektu je zabezpečenie  efektívneho  zhodnotenia zložky komunálneho odpadu 

"biologicky rozložiteľný odpad" a  tiež zabezpečenie zhodnotenia  tohto odpadu na organické hnojivo - kompost, ktoré je vhodné využiť na kultiváciu 

pôdy pre dámocnosti a potreby obcí a miest.  Dotácia bola plánovaná na nákup drviča a nakladača.

Environmentálny fond             443 928,13 €               23 364,64 €             467 292,77 € 

9 Trnavská brána 2012 Žiadateľ Mesto Trnava - medzinárodný folklórny festival. IVF - Standard grants               16 000,00 €               26 500,00 €               42 500,00 € 

10 Trnavská brána 2013 Žiadateľ SKaŠZ - medzinárodný folklórny festival. IVF - Standard grants               13 000,00 €               31 000,00 €               44 000,00 € 

11

Revitalizácia MŠ - granty pre MŠ Jiráskova, 

Narcisova, Spartakovská, T. Tekela, 

Vajanského, 2012

Cieľom poskytnutia dotácie je podpora aktivity/aktivít zameraných na skvalitňovanie a modernizáciu predprimárneho vzdelávania s dôrazom najmä na 

rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti a rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí predškolského veku a na modernizáciu a obnovu učebných 

pomôcok nevyhnutých na ich rozvíjanie a podporu.

Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu 

SR

              13 831,00 €                 2 772,00 €               16 603,00 € 

12 Obnova Bernolákovej brány 2011
Hlavný cieľom  predkladaného  projektu  je  prostredníctvom  obnovy  Bernolákovej  brány, resp.  jej záverečnej III.etapy predísť schátraniu  a  

uchovať  historickú hodnotu  a autenticitu  tejto  národnej   kultúrnej   pamiatky,  ktorá  je  jednou  z dominánt   mesta  Trnava.

Nadácia VÚB - Poklady 

môjho srdca
                6 000,00 €                 2 651,30 €                 8 651,30 € 

13 Obnova Bernolákovej brány 2012
Hlavný cieľom  predkladaného  projektu  je  prostredníctvom  obnovy  Bernolákovej  brány, resp.  jej záverečnej III.etapy predísť schátraniu  a  

uchovať  historickú hodnotu  a autenticitu  tejto  národnej   kultúrnej   pamiatky,  ktorá  je  jednou  z dominánt   mesta  Trnava.

Nadácia VÚB - Poklady 

môjho srdca
                5 999,00 €                 2 652,00 €                 8 651,00 € 

14 Obnova pamätníka osloboditeľov, 2011
Zámerom boloa realizácia II. etapy obnovy pamätníka osloboditeľov, prostredníctvom ktorej sa malo prispieť k navráteniu pôvodných výtvarných kvalít 

časti kamennej architektúry v najvyššej možnej miere.

Trnavský samosprávny 

kraj
                6 000,00 €                 6 000,00 € 

Žiadosť o finančnú podporuPrehľad nepodporených návrhov projektov Mesta Trnava



15 Detské dopravné ihrisko, 2011
Hlavný cieľom  predkladaného  projektu  bolo vybudovať detské dopravné ihrisko v areáli ZŠ V Jame. Nadácia Allianz schválila dotáciu 8000 eur. 

Mesto však nezískalo ďalšie zdroje spolufinancovania a preto od zmluvy odstúpilo.
Nadácia Allianz               52 908,75 €               13 277,19 €               66 185,94 € 

16

Doplnenie rozvádzačov verejného 

osvetlenia o regulačné zariadenia zamerané 

na zníženie spotreby elektrickej energie, 

2011

Projekt bol zameraný na redukciu emisií skleníkových plynov na báze znižovania energetickej národnosti. Z hľadiska ekonomického mal viesť k 

redukcii prevádzkových nákladov VO (znížená energetická náročnosť, dlhšia životnosť osvetľovacích telies a i.). Z hľadiska environmentálneho sa 

očakával prínos súvisiaci s úsporou primárnych zdrojov a tým zlepšenie kvality ŽP.

Environmentálny fond               20 940,00 €             397 860,00 €             418 800,00 € 

17
Základná škola A. Kubinu - Multifunkčné 

futbalové ihrisko, 2010

Športové multifunkčné ihrisko bolo zrealizované v r. 2010 Nadáciou Slovenskej sporiteľne v plnom rozsahu, z Úradu vlády SR dotácia nebola 

poskytnutá.
Úrad vlády SR               39 832,00 €               50 000,00 €               89 833,00 € 

18
Inštalácia mikrokogeneračnej jednotky v 

Zariadení pre seniorov v Trnave, 2010

Cieľom projektu bolo vytvoriť pomocou kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla vlastný zdroj tepla na prípravu teplej vody. Podľa zámeru 

elektrická energia sa mala predávať do siete a teplo sa plánovalo spotrebovať v zariadení na prípravu teplej vody. Zariadenie pre seniorov v Trnave 

slúžilo v tom čase 150 klientom. Na hygienické účely je v spotrebovávané značné množstvo teplej vody, pričom zariadenie nemá vlastný zdroj tepla.

Nadácia Ekopolis               12 900,00 €               20 000,00 €               32 900,00 € 

19
Inštalácia mikrokogeneračnej jednotky v 

Zariadení pre seniorov v Trnave, 2010

Cieľom projektu bolo vytvoriť pomocou kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla vlastný zdroj tepla na prípravu teplej vody. Podľa zámeru 

elektrická energia sa mala predávať do siete a teplo sa plánovalo spotrebovať v zariadení na prípravu teplej vody. Zariadenie pre seniorov v Trnave 

slúžilo v tom čase 150 klientom. Na hygienické účely je v spotrebovávané značné množstvo teplej vody, pričom zariadenie nemá vlastný zdroj tepla.

EkoFond               12 900,00 €               20 000,00 €               32 900,00 € 

20
Modernizácia mobiliáru v Ružovom parku v 

Trnave, 2010

Mesto Trnava prostredníctvom dotácie malo zámer kultivovať prostredie Ružového parku, zvýšiť jeho atraktivitu výmenou zastaraného, morálne 

opotrebovaného mobiliáru.

Dexia banka - Zelené 

obce
                4 860,00 €                 1 220,00 €                 6 080,00 € 

21
Zariadenie pre seniorov v Trnave, ul. T. 

Vansovej - rekonštrukcia a modernizácia

Zámerom projektu bolo skvalitnenie poskytovaných služieb v Zariadení pre seniorov v Trnave rekonštrukciou, modernizáciou a rozšírením. V rámci 

projektu sa počítalo s optimalizáciou revádzky a funkčnosti zariadenia znížením energetickej náročnosti, zvýšením kvality života obyvateľov pomocou 

zlepšenia bezpečnostných parametrov a debarierizácie zariadenia, zlepšením kritérií kvality a hygieny každodenného prevádzkovania stravovacích 

služieb pre klientov formou rekonštrukcie a modernizácie kuchyne, zvýšením štandardu poskytovaných služieb prostredníctvom vybudovania 

rehabilitačného centra a rozšírením IKT.

EÚ - ROP, Ministerstvo 

výstavby a regionálneho 

rozvoja SR

         1 773 787,37 €             107 055,42 €          1 880 842,79 € 

22
Debarierizácia mestskej plavárne Trnava - 

Zátvor, 2009

Dotácia bola plánovaná na obstaranie a inštaláciu mechanického zdviháku pre osoby so ZŤP do bazénu s cieľom sprístupniť mestskú plaváreň aj 

zdravotne postihnutým občanom prostredníctvom debarierizácie zariadenia.
Ministerstvo financií SR                 9 859,00 €                 1 095,00 €               10 954,00 € 

23
Rozšírenie kamerového systému v meste 

Trnava, 2015

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť v meste Trnava. Realizáciou aktivít projektu máme za cieľ vytvoriť podmienky pre zníženie výskytu 

kriminality a protispoločenskej činnosti, a tým prispieť k zvýšeniu pocitu istoty, bezpečnosti a spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta Trnava. 

Projekt zahŕňa inštaláciu jednej novej otočnej kamery v problémovej časti centrálnej mestskej zóny s prepojením na vyhodnocovacie, záznamové a 

riadiace zariadenie umiestnené na pracovisku MsP Trnava.

ŠR - dotácia Rady vlády 

SR pre prevenciu 

kriminality

                5 000,00 €                 1 348,00 €                 6 348,00 € 

24 Bezplatný energetický audit - ZŠ Atómová
Zámerom projektu je realizácia energetického auditu. Energetický audit slúži na posúdenie objektu z pohľadu jeho energetickej náročnosti. Účelom je 

zistiť maximálne možnosti úspory energie a navrhnúť potrebné opatrenia na ich dosiahnutie. 

Nadácia Pontis - 

Program Ekoobec
                2 500,00 €                            -   €                 2 500,00 € 

25
Sanácia miest s nezákonne umiestneným 

odpadom v meste Trnava

Cieľom projektu je sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom (odpadom umiestneným na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 223/2001 Z. 

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktoré sa nachádzajú v katastri mesta Trnava a sú evidované 

Okresným úradom v Trnave (Odbor starostlivosti o životné prostredie).  

Environmentálny fond             168 516,70 €                 8 869,30 €             177 386,00 € 

SPOLU          3 791 780,04 €             775 692,41 €          4 577 473,45 € 



Č. Názov projektu (č. akcie) Začiatok Koniec Popis projektu
Program / 

fond

Riadiaci orgán, 

poskytovateľ pomoci / 

Sprostredkovateľský 

orgán riadiaceho orgánu

Partneri 

projektu

Číslo 

projektu
Grantové zdroje Vlastné zdroje Spolu Grantové zdroje Vlastné zdroje Spolu

Grantové 

zdroje
Vlastné zdroje 

Neoprávnené 

výdavky 

(vlastné 

zdroje)

Spolu

1
Zavedenie a rozvoj eGovernmentu 

mesta Trnava

2014 

február
2014 jún

Cieľom projektu je sprístupnenie 

elektronických služieb mesta 

Trnava a zabezpečenie 

všeobecnej  použiteľnosti. Na 

základe  výzvy Ministerstva 

financií SR a odporúčania 

mestského zastupiteľstva bola v 

júni 2014 podpísaná dohoda o 

ukončení projektu.

EÚ - OPIS Ministerstvo financií SR x 21110220037   1 959 281,52 €   103 120,08 €   2 062 401,60 €   1 958 888,22 €   103 099,38 €   2 061 987,60 €                -   €                  -   €     10 158,00 €     10 158,00 € 

2
INFOCITI - Informácie pre občanov - 

Trnava - Břeclav
2014 máj

2014 

október

Cieľom projektu je prispieť k 

cezhraničnej integrácii, zvýšiť 

dostupnosť informácií na 

verejných miestach 

prostredníctvom inštalácie 

interaktívnych outdoorových LCD 

panelov v CMZ. Projekt bol 

schválený so zníženým 

rozpočtom. Spolufinancovanie 

by predstavovalo cca 30% 

namiesto 5%. Vedenie mesta 

Trnava rozhodlo o ukončení 

realizácie projektu.

EÚ - OP 

Cezhraničná 

spolupráca 

SR - CR

Ministerstvo 

pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR

x
NFP 

22420320067
       99 394,70 €       5 231,30 €      104 626,00 €        69 184,70 €     35 441,30 €      104 626,00 €                -   €                  -   €                  -   €                  -   € 

Prehľad schválených a nezrealizovaných projektov Mesta Trnava Žiadosť o finančnú podporu Finančná podpora schválená Skutočná realizácia projektu 


