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Aj vďaka odvahe a vašej podpore sa Trnava
dynamicky posunula vpred a stali sme sa lídrom a
inšpiráciou pre mnohé mestá na Slovensku. Stále
častejšie nás oslovujú organizácie aj jednotlivci s prianím bližšie sa zoznámiť
s mestskými aktivitami, procesmi, investíciami a skúsenosťami, ktoré chcú preniesť aj
do svojich miest a krajov.
Pokrok sa nedá dosiahnuť bez kvalitného tímu, odhodlania, dlhodobej práce, jasného
smerovania a najmä bez vašej dôvery, trpezlivosti a podpory, ktorú si nesmierne vážim.
Práve tá mne aj celému tímu denne pomáha robiť rozhodnutia, z ktorých mnohé nie sú
najprv populárne, sú ťažšie pochopiteľné a určite spočiatku nevyhovujú každému. Sú to
však nevyhnutné kroky na zlepšenie nášho spoločného života v Trnave. Každé jedno

WEB PRE VŠETKÝCH, KTORÍ SA ZAUJÍMAJÚ

rozhodnutie nerobíme len pre seba a prítomnosť, ale pre spoločnosť, pre naše deti a ich
budúcnosť.
Čas rýchlo letí a ja som naozaj hrdý na to, kam sa nám podarilo vďaka práci celého tímu
naše krásne mesto posunúť. V našich materiáloch vám priblížime, čo všetko robí našu
Trnavu lepšou a ako ju vďaka vašej dôvere ešte dokážeme ďalej pozdvihnúť.
Vaša podpora je pre mňa záväzkom
a úspech Trnavy je naším spoločným dielom.
Peter Bročka

Mesto Trnava prevádzkuje webstránku, kde zverejňuje
podrobnosti o svojich projektoch. Nájdete ju na adrese
www.planujmesto.trnava.sk. Jednotlivé investičné akcie –
dokončené, rozpracované aj plánované – sú na nej prehľadne
zoradené, nechýbajú fotograﬁe či vizualizácie, podrobnosti
o cene ani časová os realizácie. Môžete si ich zobraziť aj
na mape a zistiť tak, čo sa deje vo vašom okolí. Databáza je
priebežne dopĺňaná o staršie aj novo vznikajúce projekty. Ak
ešte niekoho začujete tvrdiť, že „v Trnave sa robia len
cyklochodníky” alebo „na našu mestskú časť sa stále zabúda“,
odporučte mu tento mestský web, kde na pár klikov zistí,
ako je to naozaj.

NEBOJÍME SA ŤAŽKÝCH ROZHODNUTÍ

Aj vás sa snažil niekto oklamať nezmyslami, ako sme „zadlžili mesto”, prípadne „pomíňali
rezervný fond”? Sú to účelové klamstvá, pričom opak je pravdou. Rezervný fond
od môjho nástupu do úradu narástol o viac ako 6 miliónov eur a pravidelne ho zapájame
do rozpočtu, čo pomáha zvyšovať tempo budovania mestských investícií.
Vývoj rezervného fondu
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STAV REZERVNÉHO FONDU K 1. januáru

Aktuálne máme najnižšiu mieru zadĺženia v histórii mesta vzhľadom na príjmy a
dokonca druhý najnižší dlh spomedzi krajských miest. V rebríčku hospodárenia (INEKO)
má Trnava tretíkrát po sebe najlepšie ﬁnančné zdravie zo všetkých krajských miest.
Skutočná úverová zaťaženosť mesta v %
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LEPŠÍ ŽIVOT DOSAHUJEME
VĎAKA SYSTÉMOVÝM ZMENÁM
Na to, aby sme spoločnosť posunuli dopredu, je často
potrebné robiť najprv možno nepopulárne, ale
z dlhodobého hľadiska dôležité kroky. Pri plánovaní
mnohých z nich sme boli svedkami až hysterických
reakcií, pričom realizácia bola a je nakoniec úspechom.
Najlepším príkladom je Mestský trh. Počas plánovania
sme počúvali všemožné negatíva ako „nikto tam
nebude chodiť”, „predajcovia skrachujú” a „ničíte, čo
funguje”. A výsledok? Presne, ako sme zamýšľali:
príjemnejšie prostredie, viac zákazníkov, viac
predajcov, lepšie zázemie, výborné reakcie verejnosti.

Zdroj: Mesto Trnava
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Všetky naše najdôležitejšie rozhodnutia majú za sebou
dlhodobú prípravu, úspešné zahraničné vzory, odborné
zázemie a hľadanie čo najefektívnejších riešení.
Vyžadujú si odvahu, trpezlivosť a najmä silný a kvalitný
tím. Zázračné „akožeriešenia” ľudí, ktorých cieľom nie je
pokrok, ale funkcia, skrátka nefungujú a nikdy ani
fungovaťv nebudú. O to tragikomickejšie pôsobia reči,
ktorými sa vás snažia presvedčiť, že „mesto riadi
kindermanažment”, „zmeny sa v Trnave robia od stola”,
prípadne že ich „Bročka sám vymyslel.”

za posledných osem rokov
sme šesťkrát vyhrali
ocenenie Zlaté vedro-cenu
pre najúspešnejšiu
samosprávu v riešení
podnetov na
celoslovenskom portáli
odkazprestarostu.sk?
Za minulý rok sa nám
podarilo vyriešiť 1 070
z 1 154 podnetov,
ktoré ste nám poslali.

SPOLOČNÉ PLÁNOVANIE
Za posledné štyri roky s vami
mestský participatívny tím absolvoval
viac ako 60 stretnutí naživo v teréne
aj prostredníctvom online stretnutí
pri plánovaní revitalizácií verejných
priestorov, vnútroblokov a iných
investícií v meste. V Trnave sme dokonca ako v prvom
meste na Slovensku zorganizovali aj nový druh
participatívneho mechanizmu, tzv. Občianske
zhromaždenie. Jeho prvou témou bola zmena klímy.
Obyvatelia diskutovali s odborníkmi počas troch
stretnutí s cieľom aktualizovať stratégiu adaptácie
mesta na klimatickú zmenu.

PARTICIPÁCIA

Zdroj: www.trnava.sk

FINANČNÁ KONDÍCIA

Možnosť, aby sa obyvatelia
mesta podieľali na plánovaní
mesta, je pre nás už vyše šesť
rokov jedným z nosných pilierov
tvorby verejného priestoru.
Je celkom komické počúvať
výmysly o tom, že „mesto
nekomunikuje
s
občanmi”,
pričom
realita
je
taká,
že Trnava má najkomplexnejší
participatívny proces od zberu
návrhov
pred
súťažou
na projektanta cez verejné
stretnutia
počas
prípravy
projektu až po overovanie
spokojnosti po realizácii projektu
ako v prípade Mesiaca detských
ihrísk, počas ktorého sme
prostredníctvom
mestského
portálu planujmesto.trnava.sk
zisťovali vaše postrehy a návrhy
zlepšení
herných
areálov

V ED E LI ST E, ŽE
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Trnava má najviac nových,
moderných detských ihrísk
na Slovensku?
K novým ihriskám máme aj
nový systém údržby.
Detské ihriská v pravidelných
intervaloch čistíme a
kontrolujeme ich technický
stav.

Každý mestský projekt tvoríme v súlade s konceptom Mesta pre ľudí. Čo tento pojem
v modernej mestotvorbe znamená? Je to mesto, kde sa ľudia stretávajú, socializujú,
komunikujú a sú v tom podporovaní kvalitným a živým verejným priestorom.
Venujeme sa rôznym komunitám – kultúrnymi podujatiami, podporou denných centier,
budovaním komunitných klubovní či tvorením verejného priestoru, ktorý spája ľudí
bez ohľadu na ich vek či sociálny alebo ekonomický status. Presne o tom je stále živšie a
krajšie centrum, nové ihriská a športoviská, fungujúce denné centrá seniorov a vynovené
vnútrobloky na sídliskách.

Zdroj: www.planujmesto.trnava.sk

V TRNAVE SA AJ DEŤOM ŽIJE KRÁĽOVSKY
... a to nie len vďaka takmer tridsiatke moderných
detských ihrísk pre deti každého veku.
Po dlhodobej a kvalitnej príprave projektov sme
dokázali okrem mestských prostriedkov využiť
na ich výstavbu aj eurofondy. Deti tak môžu
spolu s rodičmi prakticky každý deň v mesiaci
objavovať nové možnosti na hru v rôznych
častiach mesta. Detské ihriská už roky tvoríme
spolu s vami a pri každom sa snažíme priniesť
niečo nové. Využívame rôzne materiály, farebné
kombinácie a témy, ktoré deti vtiahnu do hry a
pomáhajú im sa fyzicky aj osobnostne rozvíjať.
Na novom ihrisku je predsa oveľa jednoduchšie
nájsť si kamošov – a to nielen pre deti,
ale aj pre rodičov.

SPOLU PODPORUJEME CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE
CVI na Mozartovej ulici rozbehlo svoju činnosť v roku
2018. Plne si uvedomujeme dôležitosť tejto sociálnej
služby. Rodinám s deťmi vo veku do sedem rokov,
ktoré majú zdravotné znevýhodnenie, sa poskytuje
zdarma. Medzi aktivity centra patrí sociálne a
administratívne poradenstvo, komplexná stimulácia
vývinu dieťaťa či organizovanie denných táborov a
pohybových aktivít. Aj tento projekt dokazuje
výbornú
spoluprácu
mesta
s
Trnavským
samosprávnym krajom a ďalšími partnermi
z neziskového sektoru a podnikateľského prostredia.
Zdroj: archív Centra včasnej intervencie

VYNOVENÉ MESTSKÉ JASLE
V zrekonštruovaných priestoroch mestských jaslí
na Hodžovej ulici boli vybudované nové
bezbariérové toalety pre deti, vymenili sa
plastové okná i dvere a obnovy sa dočkal interiér
aj vonkajší areál. Ten poskytuje dostatok miesta
na pohyb na čerstvom vzduchu, hry
na pieskoviskách, v detských domčekoch či
na preliezkach. Deťom sa individuálne venuje
odborný personál. So stúpajúcim záujmom
o túto službu sa zároveň pripravujeme na projekt
nových mestských jaslí.

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ ŠKOLSKÝCH BUDOV
Táto téma je pre nás dlhodobou prioritou.
Zrekonštruovali a zateplili sme strechy už
na ôsmich materských školách. Máme nainštalované
fotovoltické elektrárne na prvých troch školách a
do konca tohto roku bude môcť každá základná
škola využívať elektrinu zo solárnych panelov na
svojej streche. Všetky naše novostavby sú už
v štandarde energetickej hospodárnosti budov,
minimálne B, resp. v lepšom.

SPUSTILI SME SYSTÉM ŠKOLSKÝCH OBVODOV
Znamená to, že do škôl a škôlok zriaďovaných mestom budú prioritne prijímané deti,
ktoré do nich patria podľa svojho trvalého bydliska. Sloboda výberu školy tým nie je
nijak narušená. O prijatí na školu mimo obvodu rozhoduje riaditeľ školy a voľná kapacita
v otváraných triedach. Výhod školských obvodov je viacero, najmä rovnomernejšie
prerozdelenie počtu detí v školách v rámci mesta a to, že deti budú mať v triede
spolužiakov z toho istého sídliska, čo vytvára predpoklad na spoločné trávenie voľného
času, kvalitnejšie vzťahy, bližšiu spoluprácu v škole a celkovo lepší život v rámci
komunity. Mať školu v blízkosti domu je dnes opomínanou výhodou pre deti aj ich
rodičov. Staršie deti môžu chodiť do školy aj zo školy samy – peši, na kolobežke či bicykli.
Sú vďaka tomu samostatnejšie a rodičia šetria benzín, čas strávený v zápchach a
v neposlednom rade aj životné prostredie, pretože nemusia voziť deti autom.

V ED E LI ST E, ŽE
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mestské škôlky sú otvorené aj
počas leta? V roku 2018 sme
zaviedli

letný režim, vďaka

čomu

môžu

byť

deti

v škôlkach aj počas letných
prázdnin. Táto veľmi dôležitá
služba nebola v Trnave
dlhé roky v auguste
dostupná. Sme radi,
že môžeme rodičom
pomáhať

aj

týmto

spôsobom.

ZVYŠUJEME KAPACITY
MATERSKÝCH ŠKÔL
Investície do školstva považujeme za jedny
z kľúčových. Neustále pracujeme na rozširovaní
kapacít škôlok. Kým v rokoch 2014 až 2018 prišlo
k navýšeniu kapacít v škôlkach o šesťdesiat miest,
za posledné štyri roky sme zvýšili kapacity
o takmer dvesto nových miest. Sme úspešní
v získavaní eurofondov, ktoré nám pomáhajú
zrýchľovať tempo výstavby a rekonštrukcií
trnavských škôlok. Vďaka dlhodobej a kvalitnej
príprave toto tempo udržíme aj v najbližších
rokoch. Na Spojnej ulici dokončujeme novú
materskú školu a na Ulici K. Mahra mestskí poslanci
schválili získanie pozemku, na ktorom vzniknú
ďalšie kapacity na predprimárne vzdelávanie detí a
na poskytovanie sociálnych služieb.

MINITRNAVA MESTO DETÍ
MiniTrnava je unikátny projekt, ktorý sme odštartovali
v roku 2017 a každý jeho ročník priláka tisícky návštevníkov.
Priestory zimného štadióna sa počas troch týždňov letných
prázdnin menia na mesto detí, kde fungujú rôzne inštitúcie ako
v naozajstnom meste – je tam Banka, Univerzita, Radnica, Kreatívne
dielne, Mestská televízia, Kino, Záhradníctvo, Noviny a mnohé
ďalšie. MiniTrnavčania tu pracujú, študujú, vytvárajú živé minimesto, zveľaďujú ho a samy
spravujú, pričom sa aj výborne bavia – a to všetko bez rodičov. Tí sa tešia, že majú pre svoje
deti kvalitný program na leto, a navyše úplne zadarmo. Základnou myšlienkou hry na mesto je,
že deťom nediktujeme, ako sa čo má robiť, ale vytvárame im bezpečné prostredie na vlastné
rozhodnutia. Schopnosť vedieť sa dohodnúť, pracovať v tíme, riešiť prípadné konﬂikty a prebrať
zodpovednosť za svoje konanie určite zužitkujú aj v ozajstnom živote.

NAJMODERNEJŠIA KUCHYŇA V MESTE
JE NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Nová kuchyňa na základnej škole na Ulici Jána Bottu vznikla ako
súčasť projektu novostavby jedálne a učební. V čiastočne
podpivničenom trojpodlažnom pavilóne sa v suteréne nachádza
zázemie kuchyne, na prízemí sú kuchyňa a jedáleň a na poschodí je
šesť školských tried so zázemím a terasou. Samozrejmosťou je
zelená strecha a kvalitný vysoký energetický štandard
s najmodernejšou vzduchotechnikou a ﬁltráciou. Aj napriek tomu, že
projekt ani realizácia neobsahovali žiadne porušenie noriem, teplota
v miestnostiach bola o niekoľko stupňov vyššia, než sa očakávalo.
Na situáciu sme obratom reagovali inštaláciou ochladzovacej
jednotky, ktorá aj pri najväčších vonkajších horúčavách zabezpečí
v triedach optimálnu teplotu. Ide zároveň o jediné školské zariadenie
v meste s vlastným ochladzovacím systémom.

V ED ELI ST E, ŽE.
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za posledné
štyri roky sme
zmodernizovali až
deväť školských
kuchýň v celkovej
hodnote viac ako
1,3 milióna eur?

Trnavské základné a materské školy sa stále zlepšujú v inklúzii a integrácii detí a žiakov
do výchovno-vzdelávacieho procesu. Mesto Trnava v tomto školskom roku využíva
dvadsaťštyri asistentov na základných školách, ktorí sú ﬁnancovaní z verejných zdrojov.
Okrem toho sme sa rozhodli spustiť vo vlastnej réžii program asistentov učiteľa aj
v materských školách, čo je na Slovensku ojedinelé. Mesto túto nadštandardnú službu
ﬁnancuje z vlastných prostriedkov. Vďaka tomu máme v škôlkach desať ďalších
asistentov a jedného aj na základnej škole.

TOTO J E TOP!

Zdroj: www.planujmesto.trnava.sk (2)

ASISTENTI UČITEĽA V TRNAVE UŽ AJ V MATERSKEJ ŠKOLE

TRNAVA MÁ NAJLEPŠIE ŠKOLSKÉ DVORY

ŽIVOT A BEZPEČNOSŤ DETÍ
JE PRE NÁS PRIORITOU

.. .
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Aj keď možno sami nemáte školopovinné deti, ako Trnavčania môžete byť hrdí, že v kvalite a
množstve zrekonštruovaných školských areálov sme špička na Slovensku. Za posledné štyri
roky sa nám podarilo zrevitalizovať dvory na Vančurovej, Limbovej, Maxima Gorkého, dokončujú
sa areály na Spartakovskej a na Námestí SUT. V škole na Ulici Andreja Kubinu sme vymenili
umelý trávnik. Nasledovať budú areály materských škôl, čím násobne zvyšujeme dostupnosť
herných a voľnočasových aktivít pre deti a mládež.

Trnava má zrekonštruovaných až sedem
školských areálov z deviatich? Ide o

Žiakom

základné školy na Jána Bottu, Atómovej,

na

každé

ráno

asistujú

pre

chodcov

Vančurovej, Limbovej, Maxima Gorkého

pri

a tiež na Spartakovskej a Námestí SUT,

polície, bezpečný pohyb po uliciach

príslušníci

mestskej

kde sú momentálne práce v plnom

pre všetkých podporujú aj prvky

prúde.

upokojenia dopravy v rezidentských

priechodoch
školách

zónach. Naše bezpečné cyklotrasy
snáď ani spomínať nemusíme, ale
predsa len – enormne pomáhajú
v tom, aby ste sa nemuseli báť o seba
a svoju rodinu, ak sa rozhodnete ísť
pešo alebo použiť bicykel ako váš

Zdroj: www.planujmesto.trnava.sk (4)

Zdroj: www.trnava.sk

prostriedok
Chrániť

presunu
tých

po

meste.

najzraniteľnejších

Trnavčanov je cieľom aj ďalšieho
projektu – tzv. školských zón, ktoré
v súčasnosti pripravujeme.

VŠETKY NOVÉ AREÁLY SÚ PRÍSTUPNÉ AJ PRE VEREJNOSŤ
V

mimoškolských

hodinách

si

môžete ísť zašportovať na ihriská
v areáloch základných škôl. Nájsť
si kvalitný priestor na šport nebolo

INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH

nikdy jednoduchšie. Na nových

Na mestskom úrade sme v spolupráci s externým dodávateľom a Úniou nevidiacich a

zázemie s toaletami a pitnou

slabozrakých v roku 2020 zaviedli systém, ktorý pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím

vodou.

v orientácii a zjednodušení pohybu v prízemnej časti budovy na Trhovej ulici. V rámci

športová hala aj pri základnej škole

systému bola tiež vyvinutá mobilná a softvérová aplikácia a nainštalované potrebné

v Modranke, na ktorú sme vďaka

zariadenia, tzv. vysielače. Mesto má záujem budovať takéto pomocné orientačné a

kvalite projektu získali dotáciu

informačné systémy pre ľudí s akýmkoľvek druhom zdravotného postihnutia aj v ďalších

z Fondu na podporu športu. Každá

budovách vo svojej správe a na verejných priestranstvách, a podporuje budovanie týchto

základná škola má teraz konečne

systémov i v priestoroch určených na vzdelávanie a trávenie voľného času.

vlastnú telocvičňu.

športoviskách

nechýba

Momentálne

sa

ani
stavia

PROJEKT ŽIVÝCH KLUBOVNÍ PRE MLÁDEŽ
Mať kde zmysluplne tráviť čas po vyučovaní je pre nás

.. .
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ďalším stupňom podpory rozvoja osobnosti mladého

jednou z najobľúbenejších

človeka. Aj projekt mestských klubovní sme plánovali

aktivít klientov sú výlety

spoločne

do Kamenného mlyna a

s vami

zahraničných

i vďaka

partnerov.

skúsenostiam

Výsledkom

našich

do

spolupráce

centra

fungujúca prvá trnavská klubovňa v Modranke, ale aj

rikši?

plán

ďalších

mestských častiach.

klubovní

Mladých

vo

ľudí

Zdroj: www.planujmesto.trnava.sk

na špeciálnom bicykli – tzv.

konkrétny

všetkých

podporujeme

v samostatnosti a zodpovednosti pri spravovaní ich
spoločného priestoru. Snahou nás všetkých je vytvoriť
útulné a vnímavé prostredie, a podnietiť mladšie
generácie

k

otvorenej

a

tvorivej

atmosfére.

V Zariadení pre seniorov na Ulici Terézie Vansovej
zavial nový vietor. Klienti môžu využívať pestrú
ponuku

Trnavy

so špecialistom na prácu s mládežou je nielen výborne

Vďaka

STÚPAJÚCA KVALITA SLUŽIEB
V ZARIADENÍ PRE SENIOROV

poskytuje

projektu

vlasoch.

Na Hlavnej ulici našlo vlani svoje miesto
nové denné centrum. Rozšírili sme tým
možnosti, kde sa môžu seniori stretávať a

nové

služby

ako

na vozíkoch sme zakúpili špeciálne upravené vozidlo,

s pomocou elektromotora

celosvetovo

aj

aj prijímacia miestnosť. Pre imobilných klientov
polohovaciu

zamestnanec

hydraulickú

sprchovú

stoličku

a

inštalovali sme stropné zdviháky. Skúšame aj

zariadenia. Tento projekt je

DENNÉ CENTRÁ PRE SENIOROV

zariadenie

sociálnych zariadení pre bezbariérový prístup, vznikla

Stačí

nasadnúť na rikšu, ktorú
poháňa

a

Okrem toho sa postupne rekonštruujú izby vrátane

môžu seniori opäť zacítiť
vo

spoločenských

lymfodrenážne masáže a antidekubitné procedúry.

Na bicykli v každom veku
vietor

voľnočasových,

terapeutických aktivít. Vďaka novým pomôckam

možnosti hlbšej integrácie detí a seniorov –

nesmierne

zariadenie pravidelne navštevujú škôlkari a spolu

populárny a medzi svojimi

s klientmi zariadenia sa tešia zo spoločných aktivít.

aktivitami ho má už viac ako

Tento inovatívny koncept spája najstaršiu generáciu

2 700 zariadení pre seniorov.

s tou najmladšou a je prínosný pre obe strany.

zapájať sa do rôznych činností, ako sú ručné
práce, spoločenské hry a umelecké aktivity.
nová jedáleň. Považujeme za dôležité
vytvárať

pre

starších

ľudí

podmienky

na záujmovú a kultúrnu činnosť, aby sa
mohli socializovať a udržať si fyzickú aj
psychickú aktivitu.

TANČIAREŇ PRE SENIOROV
Tento nápad vzišiel pred šiestimi rokmi
z participatívneho rozpočtu a výborne sa
uchytil. Vďaka nemu si môžu všetci skôr
narodení

nielen

zatancovať,

ale

aj

si

posedieť pri príjemnej hudbe a stretnúť sa
s priateľmi. Všetky tanečné podvečery sú
podporené z Programu aktívneho starnutia
Mesta Trnavy a vstup na ne je bezplatný.

V ED E LI ST E, ŽE

.. .

Zdroj: www.zps.trnava.sk

Zdroj: www.trnava.sk

Súčasťou priestorov v centre mesta je aj

ZVYŠUJEME ŠTANDARD BÝVANIA SENIOROV
Spustili

sme

postupnú

rekonštrukciu

194

v Trnave prevádzkujeme

bytových jednotiek v mestských nájomných

osem denných centier a

bytoch, kde žijú starobní dôchodcovia. Okrem

počet seniorov, ktorí ich

bežných opráv a údržby pribudli aj nájazdy

navštevujú, je viac

na bezbariérový prístup na terasu, k altánku a

než 1 700?

v okolí budovy. Imobilní klienti sa tak môžu
presúvať komfortnejšie a bez pomoci personálu.

DRŽÍME VYSOKÝ ŠTANDARD STRAVOVANIA PRE NAJVIAC
OHROZENÝCH SENIOROV
Ľudia, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú ťažko zdravotne postihnutí, majú nepriaznivý

.. .
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Zvyšujeme energetickú efektívnosť
polikliniky – po výmenách okien sa
uskutočnila

aj

s

spotrebou

vysokou

výmena

svietidiel
elektrickej

zdravotný stav alebo nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie

energie za LED osvetlenie. Počas

základných životných potrieb, môžu využiť našu podpornú sociálnu službu v podobe

jesene nás čaká inštalácia a spustenie

stravovania v ôsmich jedálňach na území mesta. Túto službu zabezpečujú dve mestské

fotovoltickej elektrárne na streche

vývarovne, do rekonštrukcie ktorých sme investovali viac ako 320 000 eur. Cena obeda je

polikliniky, čím príde k výraznému

stanovená podľa výšky dôchodku a senior je zaradený do jedného zo štyroch cenových

šetreniu

pásiem, kde si uplatní možnú zľavu. Rozdiel do plnej výšky nákladov na obed dopláca mesto.

za elektrickú energiu. Zároveň sme

Mestské jedálne pre seniorov využíva viac než 400 stravníkov.

spustili

ﬁnančných
prípravu

na

prostriedkov
komplexnú

výmenu energetických rozvodov a

NOVÉ INVESTÍCIE DO BUDOVY POLIKLINIKY

zateplenie všetkých blokov polikliniky.

Výmena výťahu pre pacientov v detskej časti – nový výťah má najmodernejšie
bezpečnostné prvky a esteticky zapadá do opravených spoločných priestorov.
Vybudovanie nového výťahu v bloku A pre imobilných – v časti pre dospelých sa
nachádzal iba jeden výťah pre imobilných pacientov a v prípade jeho poruchy sa
nemohli dostať na vyššie podlažia. Vybudovaním nového výťahu sme priamo prepojili
prízemie s parkoviskom, hlavný vstup do polikliniky a jednotlivé bloky ambulancií.

.. .
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mestská poliklinika má celkovú rozlohu presahujúcu 20 000 m2? Tento objekt
vlastní mesto a súkromní lekári si v ňom individuálne prenajímajú priestory na
svoje ambulancie. Nachádza sa tu viac ako 80 toaliet pre pacientov, obslužný

Oprava strešnej krytiny – izolácia a krytina

personál a zdravotnícky personál. Mesto ich postupne v niekoľkých etapách

plochých striech na poliklinike v rozsahu

zrekonštruovalo a za ich čistotu zodpovedá združenie lekárov, ktorí v budove

zhruba

sídlia. Práve toalety sú na poliklinike najčastejším terčom vandalizmu.

osemtisíc

metrov štvorcových

spôsobovala

časté

priesaky

do spoločných priestorov a ambulancií,
preto

sme

pristúpili

ku

komplexnej

výmene strešnej krytiny aj s vyhĺbením

ŠPORT, TELOVÝCHOVA A PODPORA ZDRAVIA

odvodňovacích žliabkov.

Určite sa zhodneme, že zdravie je to najvzácnejšie, čo

Farebné rozlišovacie orientačné pásy a
nové

sedačky

–

zložitú

orientáciu

v rozľahlej budove polikliniky uľahčilo
návštevníkom

vyznačenie

farebnými

pásmi podľa jednotlivých blokov. Sedačky
v

čakárňach,

ktoré

boli

často

poškodzované a roztrhané, boli postupne
nahradené plastovými stoličkami, ktoré sú
farebnosťou prispôsobené bloku, v ktorom
sa nachádzajú.

máme. Správnu starostlivosť o naše telo je žiaduce doplniť
aktívnym pohybom a športom. Ak ste si chceli v minulosti
v Trnave zašportovať, nemali ste veľa možností. Dostupnosť
športovísk bola jednak zložitá a aj ich úroveň bola zastaralá.
Rekreačných športovcov ubúdalo, pretože boli odkázaní len
na platené športoviská. Vďaka systematickej a dlhodobej príprave

projektov

sme dokázali vytvoriť koncepciu obnovy a budovania športovísk v meste a výrazne tým
zvýšiť ich dostupnosť pre širokú verejnosť. Kvalitná športová a pohybová infraštruktúra
však sama osebe nestačí. Práve preto tvoríme dlhodobý systém podpory telovýchovy a
osvety o zdraví. V porovnaní s rokom 2014 sme tiež desaťnásobne navýšili dotácie
pre športové kluby detí a mládeže v Trnave.

ROZVOJ POHYBU SA ZAČÍNA
NA DETSKOM IHRISKU

MÁME NAJLEPŠÍ MESTSKÝ ŠPORTOVÝ AREÁL NA SLOVENSKU

TU SA R IAD NE
ZA POTÍŠ!

Pohyb je pre deti prirodzený ako súčasť hier,
naháňačiek a lozenia. Práve preto sa snažíme
pristupovať ku koncepcii a výberu prvkov
na detských ihriskách tak, aby stimulovali u detí
nielen duševný vývoj a socializáciu najmenších,
ale aj rozvoj ich motoriky a pohybu. Z detského
ihriska to už nie je ďaleko k sídliskovému
športovisku

a

odtiaľ

do

mládežníckych

športových klubov. Naším cieľom nie je hľadať

V ED E LI ST E, ŽE
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za posledných sedem rokov sa aj vďaka
vyššej dotačnej schéme pre športové
kluby mládeže a zlepšujúcu sa
infraštruktúru zvýšil počet členov AŠK
Slávia zo 468 až na 1 174 detí? Tento
nárast je zároveň výbornou vizitkou
klubových trénerov a tímov.

Je ním naša Slávia. Nové povrchy ihrísk doplnili dve umelé trávy, bežecký a korčuliarsky

v každom dieťati budúceho olympionika, ale

ovál a unikátna 200-metrová šprintérska dráha s prevýšením. Vďaka kvalite našich

urobiť z pohybu automatickú súčasť zdravého

projektov a komunikácii s partnermi v Slovenskom futbalovom zväze, Slovenskom

života bez rozdielu veku. A to je cesta, ktorou ideme.

olympijskom výbore a vo Fonde na podporu športu sme na spoluﬁnancovanie investícií

TRNAVA V POHYBE

do športovej infraštruktúry dokázali získať viac ako 2,1 milióna eur. Areál Slávie
pripravujeme na projekt dvojhaly na loptové hry, ktorá je nevyhnutná na to, aby bolo možné

Na trnavských základných školách a v športových

rekonštruovať, resp. postaviť novú mestskú športovú halu. Na jej projektovej príprave sa

kluboch sme už dávnejšie spustili originálny projekt

pracuje a do ﬁnancovania chceme okrem štátu zapojiť aj regionálnych partnerov.

detí. Jeho súčasťou sú profesionálni, vyškolení tréneri,
ktorí asistujú na hodinách telesnej výchovy a
tréningoch, a dopĺňa ho kvalitná metodika pohybových
aktivít a merania telesnej kompozície a motoriky detí.

.. .
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viac ako 20 % trnavských ôsmakov má nadváhu, resp. je
obéznych? Je to nebezpečný trend, ktorý spoločne zvrátime
práve vysokou dostupnosťou športovísk, rozvojom
telovýchovy a tiež pripravovaným nutričným poradenstvom pre deti a ich rodičov.

LEPŠIE TRÉNINGOVÉ PODMIENKY NA LOKOTKE
Lokotku to najlepšie ešte len čaká, keďže s vybudovaním novej štvrte Prúdy význam
tohto sídliskového športového areálu ešte viac vzrastie. Nedávno dostala nový umelý
trávnik a tribúny, dočasnú skateparkovú zónu ešte doplnia streetballové ihriská.
Doplnením športových povrchov sa pripravujeme aj na projekt centrálnej budovy
s novými šatňami a kompletným zázemím pre športové divízie Lokomotívy.

Zdroj: www.planujmesto.trnava.sk (3)

zameraný na skvalitnenie rozvoja funkčného pohybu

SPOJILI SME SILY PRE OBNOVU PLAVÁRNE
Spolu s Materiálovotechnologickou fakultou
STU, Trnavským samosprávnym krajom a
Fondom na podporu športu sme pomohli pokryť
náklady na novú plaváreň s nerezovým bazénom
a kompletnú výmenu technológie vrátane
rekonštrukcie budovy. Našou podmienkou bolo
opätovné sprístupnenie bazéna verejnosti.
Pre Trnavčanov sa tým otvoria nové možnosti
rekreačného aj športového plávania.

V ED E LI ST E, ŽE
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zimný štadión má momentálne
najvyššiu spotrebu elektrickej energie
zo všetkých mestských budov? Je to
1 860 megawatthodín ročne, čo
predstavuje bežnú ročnú spotrebu
pre 700 domácností.

CVIČENIE S VLASTNOU VÁHOU
A SENIOR FITPARKY

KULTÚRA V MESTE JE DÔLEŽITÁ

V každej mestskej časti už nájdete

atmosféra v meste, ktorá vás láka si posedieť. Vedieť, že v centre sa vždy niečo deje a je

cvičebné

môžete

z čoho si vyberať. Mestská kultúra sú aj vzťahy medzi ľuďmi, pocit spolupatričnosti a

zašportovať – kedykoľvek a zadarmo. Je

bezpečia. Je to aj radosť zavolať návštevu na kávu a vypočuť si, „ako tá Trnava zas

to tá najdostupnejšia cesta, ako sa udržať

opeknela”. To všetko a omnoho viac tvorí našu jedinečnú trnavskú mestskú kultúru.

prvky,

kde

si

Mestskú kultúru zďaleka netvoria len podujatia. Je to kvalita verejného priestoru, celková

ﬁt. Tieto voľnočasové cvičebné zóny sú
v Trnave samozrejmosťou pri takmer
každej prestavbe vnútroblokov.
Zdroj: www.planujmesto.trnava.sk

Rozhodnúť o investícii v hodnote viac ako
1,6
z

milióna

eur

dlhodobého

bolo

dôležité

hľadiska.

najmä

Raketový

rast

elektrickej energie to iba potvrdil. Vďaka
modernej

technológii

a

výrazne

jednoduchšej obsluhe dokážeme ročne
znížiť prevádzkové náklady o 200 000 eur,

je príspevková organizácia mesta, ktorá vznikla v roku 2021. Ročne zastrešuje od úvodnej
myšlienky až po realizáciu viac ako 30 podujatí, ktoré v sebe zahŕňajú viac ako stovku
koncertov, zábavných, ale aj dramatických predstavení. Ak ste s deťmi hrali mestskú hru
Záhada mocného opasku alebo Škriatkovo kúzlo, ktoré v sebe spájajú nie len zábavu, ale aj
poučenie, boli na Trnavskom pikniku, maľovanie heštegu #TRNAVA teraz užZdroj:
viete,
že za ich
www.zazivtrnave.sk
vznikom stojí práve šikovný tím mladých ľudí z mestskej organizácie Zaži v Trnave.

ZAŽI V TRNAVE

NAJVÄČŠÍ PUMPTRACK
NA SLOVENSKU

V roku 2021 sme založili príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko – Zaži v Trnave.

LED

Pumptrack, teda umelo vytvorený okruh

osvetlením ľadových plôch s regulovateľnou

na jazdu na bicykli, kolobežke, skateboarde

zahŕňajú vyše sto koncertov a zábavných i dramatických predstavení. Ak ste s deťmi hrali

intenzitou.

či korčuliach, práve vzniká na mieste starej

pričom môžeme vyrábať ľad dlhšie a
vo vyššej kvalite. Efektívnejšiu spotrebu
dosahujeme

už

teraz

aj

novým

Ročne zastrešuje od úvodnej myšlienky až po realizáciu viac než 30 podujatí, ktoré v sebe
mestské hry Záhada mocného opasku alebo Škriatkovo kúzlo, ktoré spájajú zábavu
s poučením, boli ste na Trnavskom pikniku či maľovaní heštegu #TRNAVA, teraz už viete, že

bikrosovej dráhy na Prednádraží. Okrem

za nimi stojí práve šikovný tím mladých ľudí z mestskej organizácie Zaži v Trnave.

STARÉ DEPO ČAKÁ NOVÝ ŽIVOT

hlavnej 248-metrovej dráhy bude mať aj tzv.

Vďaka spolupráci s ministerstvom dopravy

výborne doplní voľnočasovú infraštruktúru

PRACHÁREŇ KONEČNE ZNOVA OŽIJE

a železničnými spoločnosťami sme získali

pre staršie deti. Pre najmenších bude

Komplexná

súhlas na prípravu architektonickej súťaže

určený detský okruh, kde sa v bezpečnom

v celkovej hodnote 4 milióny eur má po rokoch

na úplnú premenu celého objektu. Naším

prostredí najlepšie naučia techniku jazdy.

s

je

jedným

séria nových športovísk
z

najväčších

v krajine. Z chátrajúcej ruiny vznikne
multifunkčný

verejný

priestor,

ktorý

zachová ikonickú architektúru tamojších
hál. Vznikne tu aj zázemie na budúci
„Centrál park Západ” – oddychový priestor
plný stromov medzi štrekou a Kamenáčom.

rekonštrukcia

projektovej

prípravy

uchádzame

sa

a

prístavba

stavebné povolenie
o

koﬁnancovanie

z Plánu obnovy. Tento projekt z dielne

skateparkov
Zdroj: www.planujmesto.trnava.sk

zámerom

bazén a U-rampu. Trnavský pumptrack tak

Bellušových ateliérov FAD STU v Bratislave
bude určite patriť architektonicky k tomu
najlepšiemu z aktuálne pripravených investícií.
V nových priestoroch okrem prevádzky
v duchu starého „mliečaku" nájde miesto aj
unikátne detské divadlo.

Zdroj: www.planujmesto.trnava.sk

NOVÉ ÚSPORNÉ CHLADENIE
ZIMNÉHO ŠTADIÓNA

KREATÍVNE CENTRUM NA HLAVNEJ 17

TRADIČNÝ TRNAVSKÝ JARMOK

Rodiace sa kreatívne centrum je ďalšou

Po

ukážkou

v Trnave mohli opäť zažiť tradičnú jarmočnú atmosféru

medzi

mestom a krajom. Na tento projekt mesto
poskytlo
prípravu
na

svoju

budovu

projektovej

prestavbu.

eurofondových

Kraj

a

zabezpečilo

dokumentácie
prostredníctvom

prostriedkov

zastrešuje

rekonštrukciu objektu a následné fungovanie
kreatívneho centra určeného pre talenty a podnikateľov v kultúrno-kreatívnom priemysle.

REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKYCH DOMOV

Turistické informačné centrum

Obnova tzv. Zeleného domu na Trojičnom námestí a historickej budovy na Hlavnej 5
za viac ako 600 000 eur bola výbornou investíciou do pamiatkového fondu mesta.
Priestory sme obratom prenajali spoločnosti, ktorá odvtedy priamo v Trnave vytvorila viac
ako 400 pracovných miest. Rekonštrukčné práce sa týkali interiérov, modernizácie
elektroinštalácie, zdravotechniky, klimatizácie a vykurovania budovy.

V TRNAVE VZNIKLA STREET ART GALÉRIA
Určite

ste

v

meste

postrehli

viacero

veľkoformátových diel na stenách panelákov
Zdroj: www.zazivtrnave.sk

a mestských budov. V rámci nášho nového
projektu sa nám do Trnavy podarilo dostať
zvučné mená umeleckej street art scény
z

Francúzska,

Belgicka,

Maďarska,

Venezuely i zástupcov domácej scény.
Umenievo verejnom priestore kultivuje náš
vzťah k okoliu a otvára nové obzory vnímania

RADNIČNÉ NÁDVORIE
DOSTANE NOVÚ TVÁR
Vďaka schválenej zámene objektov mesto
získava do svojho vlastníctva aj poslednú
budovu radničného nádvoria na Radlinského
ulici. Historicky tak príde k sceleniu tohto
priestoru a po jeho rekonštrukcii sa otvoria
nové možnosti na kultúrne aktivity.

.. .
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na prízemí mestskej veže navštívi
ročne viac ako 20 000 ľudí?

dvojročnej

pauze vynútenej

pandémiou

sme

s bohatým kultúrnym programom. Tento rok sme skúsili
dať na jarmoku hlavné slovo najmä remeselným
predajcom, čo výrazne prispelo k celkovej atmosfére
podujatia. Neprajníci, ktorí tento raz tvrdili, že ideme
zmenami

„zničiť jarmok", znova nemali pravdu.

Desaťtisíce ľudí si užili koncerty, dobré jedlo, tradičné
remeslá aj zábavu na ľudovú nôtu. Obľúbený Stredovek
pod hradbami výborne doplnila inštalácia katapultu
na Hlbokej ulici. Novinkou bol aj Lestival rozprávok pre
najmenších v promenáde. Jarmok si za posledné roky
na seba zarobil státisíce eur a o to jednoduchšie bolo
pre nás rozhodnutie prejsť na jeho tradičnejšiu,
remeselnú verziu aj za cenu jedného dotovaného ročníka.

ABY HRADBY VYDRŽALI
AJ PRE ĎALŠIE GENERÁCIE
Odborný tím Slovenskej technickej univerzity už
niekoľko rokov systematicky pracuje na novej
metodike
obnovy
hradobného
systému.
Výsledkom by malo byť jednotné architektonické
doriešenie objektov, ktoré naplno využije potenciál
unikátneho trnavského mestského opevnenia. Aj
vďaka získanej dotácii Ministerstva kultúry SR
mesto vlani zrekonštruovalo ďalšiu časť hradieb.
Sedemmetrový úsek na križovatke Rybníkovej a
Hlbokej pri severovýchodnej nárožnej veži tak získal
estetickejšiu podobu a najmä potrebnú stabilitu.

ZIMNÉ OSVETLENIE
NA HLAVNEJ ULICI
Centrum mesta skrášľuje nová
svetelná výzdoba – rozsvietila sa
aleja
päťdesiatich
stromov
na Hlavnej ulici, radnici dominuje
dvojica anjelov, nové svetielka
dostal
aj
menší
vianočný
stromček pri Trhovej ulici a cestou
po pešej zóne nám nad hlavou
žiaria girlandy plné hviezd.

nášho mesta.

V ED E LI ST E, ŽE

.. .

trnavské kostoly sú počas leta
otvorené

pre verejnosť vďaka

ﬁnančnému

príspevku

mesta,

ktoré hradí odmeny personálu?

Zdroj: www.zazivtrnave.sk

spolupráce

Zdroj: www.zazivtrnave.sk

výbornej

Váš kandidát
na primátora

Nezávislí kandidáti
na poslancov
VOLEBNÝ OBVOD

č. 3

Trnava-sever:
ČSM, Vodáreň,
Na hlinách,
Zátvor a Kopánka

www.peterbrocka.sk

Komunálne voľby nie sú iba o primátorovi.
Ak chceme Trnavu posúvať ďalej dopredu budem
potrebovať oporu poslancov v mestskom
zastupiteľstve. Oporu poslancov, ktorých spája
spoločný program Za lepšiu Trnavu 2022.
Budem veľmi rád, ak ich svojím hlasom podporíte.
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Mgr.

VŠ pedagogička

MUDr.

Milan Sokolovský

Bc.

Marcel Krajčo
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Ing.

projektový manažér

Juraj Novota
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Ing.

pracovník logistiky

Matúš Rojko
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Trnava-východ:
Družba,
Hlboká a Vozovka

špecialista cenotvorby

Bc.

Erik Matovič

24
Ing.

Jozef Šúst

4

5

Juraj Fuzák
konateľ spoločnosti

17

podpredseda TTSK

Ing.

Ing.

Pavol Hluchý

9

inžinier automatizácie

Eva Nemčovská, PhD. MPH

viceprimátorka Trnavy

22
Ing.

Dušan Zaťko

Richard Sládek

22

projektový manažér

16

PhDr.

programátor

Nezávislí kandidáti
na poslancov
VOLEBNÝ OBVOD

Marek Neštický

Mgr.

14

študent univerzity

lekár

Mgr.

Ondrej Štefánik

20
PhDr.

manažér

Šimon Štefunko

21

investičný manažér

27

programátor

Nezávislí kandidáti
na poslancov
VOLEBNÝ OBVOD

č. 2

Trnava-západ:
Prednádražie I, II,
A. Kubinu
a Kamenný mlyn

Ľubica Horváthová

administrátorka europrojektov

č. 4

4

Vladimír Ekhardt

informatik

10

primátor Trnavy

č. 1

Katarína Ďurková, PhD.

Ing.

3

Nezávislí kandidáti
na poslancov
VOLEBNÝ OBVOD

PhDr.

graﬁk

Peter Bročka, LL. M.

Nezávislí kandidáti
na poslancov
VOLEBNÝ OBVOD

Trnava-centrum:
Staré mesto, Špíglsál I, II
a sídlisko
Ľ. Podjavorinskej

1

Juraj Baďura

č. 5

RNDr.

Gabriela Cabanová

5

riaditeľka školy

Ing.

Andrej Farkaš

7

programátor

Mgr.

Ivan Kopčík

17

IT špecialista

Mgr.

Tibor Pekarčík

viceprimátor Trnavy

26

Trnava-juh:
Linčianska,
Vajslova dolina, Tulipán,
Tamaškovičova
a Coburgova

Mgr.

Stanislav Hric

4

riaditeľ materskej školy

Jana Šoganová

12

zástupkyňa vedúcej predajne

Mgr.

Juraj Štofej, PhD.

sociálny pracovník

14
Mgr.

Tatiana Vavrová

16

referentka výroby

Nezávislý kandidát
na poslanca
VOLEBNÝ OBVOD

Ing.

Marián Schwarz

kouč podnikovej agility

28

Ing.

Peter Šujan

prevádzkový manažér

29

Mgr.

Martin Uhlík

živnostník

30

č. 6
Trnava-Modranka
Juraj Šarmír
informatik

4
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