
Participatívny rozpočet 2017 štartoval prvým verejným stretnutím 

V utorok 7. februára 2017 o 18.00 hodine sa v zasadačke mestského zastupiteľstva konalo prvé 
verejné stretnutie Participatívneho rozpočtu pre Trnavu. Po pilotnom ročníku sa Mesto rozhodlo 
pokračovať v participácii s rozpočtom 50 000 eur na projekty a zadania. Prvého stretnutia sa 
v priestoroch radnice zúčastnilo viac ako 60 občanov  mesta, vrátane trnavských vysokoškolských 
študentov. 
 
V úvode sa poukázalo na zrealizované projekty minulého ročníka participatívneho rozpočtu, pričom 
boli  občanom poskytnuté základné informácie o možnostiach participácie v Meste Trnava a čo je 
hlavným cieľom participácie. Následne sa občania rozdelili do tematických participatívnych komunít, 
na základe nápadov a podnetov, s ktorými prišli na toto stretnutie.  Tento rok vznikli tieto 
participatívne komunity: Šport a Doprava, Sociálne témy, Zeleň a verejné priestranstvo, Seniori 
a Kultúra. 
 
Viacero tematických návrhov, ktoré občania predložili, následne diskutovali  v daných skupinách pod 
vedením facilitátorov. Výsledné zámery a podnety boli za každú tematickú komunitu verejne 
prezentované vybraným členom skupiny.  
 
Doprava a Šport 
 
Vznikli tu tieto zámery a podnety:  

1. Cestné prepojenie medzi Trnavou a Modrankou 
2. Vytvorenie záchytných parkovísk pre kamióny a osobné autá a taktiež vybudovanie 

parkoviska pri cukrovare 
3. Karavanisko - vytvorenie priestoru pre odstávku karavanov spolu so sociálnym zariadením 

pre vodičov 
4. Sprístupniť CNG čerpaciu stanicu na Trstínskej ulici 
5. Vytvoriť aplikáciu pre vodičov, ktorá ich bude informovať o doprave v Trnave 
6. Vytvoriť aplikáciu, ktorá by poskytovala informácie pre návštevníkov Trnavy o miestach, ktoré 

by tu mohli navštíviť 
7. Podpora športového tanca v Trnave 
8. Vytvorenie multifunkčného športového ihriska (ZŠ Spartakovská) 

 
Seniori 
 
Vznikli tu tieto zámery a podnety:  

1. Pokračovanie Tančiarne pre seniorov  
2. Cvičenie pre seniorov- priestor na cvičenie, zabezpečiť inštruktora na špeciálny SM systém 

cvičenia, zabezpečenie pomôcok na cvičenie, vytvorenie podmienok vhodných pre seniorov 
na plavárni (teplejšia voda) 

3. Vytvorenie priestoru pre záhradky „Pod traťou“ 
 
Verejný priestor a zeleň 
 
Vznikli tu tieto zámery a podnety:  

1. Obnova záhrad na Linčianskej ulici  
2. Vysadenie najstaršieho viniča z Maribora v Trnave 
3. Revitalizácia Okružného námestia (preliezky, stroje na cvičenie, lavičky) 
4. Úprava trávnatých plôch na Linčianskej ulici 
5. Obnova obecného dvora  Modranka   
6. Likvidácia čiernych skládok 



7. Kompostovanie bio odpadu na ZŠ a MŠ 
8. Revitalizácia zelene a parkoviska ul. Linčianska -  úprava od kruhového objazdu až po 

Nerudovu ulicu 

9. Obnova dvoru pri Spartakovskej ulici 

10. Udržiavanie trnavských lúk a výsadba starých odrôd kvetov s oddychovou zónou pre ľudí 

 
Sociálne témy 
 
Vznikli tu tieto zámery a podnety:  

1. Kurz na formovanie osobnosti mladých –motivačné stretnutia pre mládež 
2. Podpora kultúrnych hodnôt v rodine – ergoterapia pre širokú verejnosť 
3. Duchovné povzbudenie pre ľudí bez domova – vytvorenie aktivít pre ľudí, ktorí sa chcú 

realizovať 
4. Športovanie detí a rodičov – vytvorenie priestoru pre spoločné športovanie rodín 

 
Kultúra 
 
Vznikli tu tieto zámery a podnety:  

1. Pokračovanie projektu „Deti píšu deťom“ 
2. Poskytnutie priestoru pre n. o. Nový svet pre posilňovanie vzťahu medzi rodičmi a ich deťmi  
3. Pokračovanie projektu Grafity – vyzdobenie atletickej budovy na Slávii na konkrétnu tému 
4. Špecializované kurzy pre rôzne vekové kategórie, pre občanov 50+, generačná výmena, kurzy  

spoločenského správania a etikety 
5. Multikultúrny festival pod záštitou študentskej organizácie AIESEC Trnava.  Spoznávanie iných 

kultúr cez stážistov, ktorý navštívia Trnavu – určené pre verejnosť  
6. Festival univerzít pôsobiacich v Trnave pre stredné školy a občanov 
7. Jazyková kaviareň – komunikovanie v rôznych jazykoch určené pre všetkých, ktorý sa chcú 

zdokonaliť v cudzom jazyku. 
 
 
 


