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Cieľom investície bolo zrekon-
štruovať a zmodernizovať budovu 
Knižnice Juraja Fándlyho v Trna-
ve prostredníctvom kompletnej 
obnovy obvodového plášťa a vý-
meny okien a dverí na severnej, 
východnej a južnej fasáde. 

V rámci obnovy obvodového 
plášťa boli umelecko – remeselným 
spôsobom zreštaurované všetky 
fasády budovy, bol zrenovovaný 
pôvodný nápis na západnej fasá-

de „Hospodárska banka“, taktiež 
boli očistené a zreštaurované všet-
ky fasádne architektonické prvky 
a opravená poškodená statika kro-
vu. V rámci komplexnej výmeny 
okien, zasklených stien a vonkajších 
vstupných dverí boli osadené nové 
okná a dvere realizované ako pres-
né kópie pôvodných, pričom použi-
tím izolačného dvojskla sa dosiahlo 
zníženie energetickej náročnosti 
budovy. V rámci projektu bol záro-
veň inštalovaný systém rádiofrek-

venčnej identifikácie knižničného 
fondu (RFID), čo výrazne prispeje 
k skvalitneniu služieb poskytova-
ných knižnicou širokej verejnosti. 
Zakúpením mobilného schodolezu 
v rámci projektu sa dosiahlo aj sprí-
stupnenie budovy knižnice obča-
nom s obmedzenou schopnosťou 
pohybu. Projekt bol okrem zdrojov 
EÚ spolufinancovaný aj zo zdrojov 
TTSK, ktorý využil finančné pros-
triedky z úveru Rozvojovej banky 
Rady Európy. Zuzana Luptáková

PROJEKT „Rekonštrukcia a modernizácia budovy
Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave“

Z činnosti sekcie Regionálneho rozvoja TTSK

Po revitalizácii klastra v roku 
2015 sa v záujme rozvoja ces-
tovného ruchu v regióne zača-
la aktivizácia členov klastra na 
princípe partnerstva. 

Cielenými a systematický-
mi krokmi sa podarilo rozší-
riť členskú základňu klastra 
a medzi nových členov, ktorí 
prejavili záujem o spoluprácu 
a rozvoj spoločných myšlie-
nok, sa v tomto štvrťroku za-
radili: Trstín, Mikroregión nad 
Holeškou, Vydavateľstvo Da-
jama, Pivovar Sandorf, Krako-
vany, Trebatice, mesto Senica.

Primárnym cieľom klastra 
bude aj naďalej združovať vý-
znamných aktérov cestovné-
ho ruchu a s ich spoluprácou 
vytvárať podmienky pre prí-
jemné a zdravé trávenie voľ-
ného času.

Prioritné témy klastra na 
najbližšie obdobie: cyklodo-
prava a cykloturistika, kúpeľný 
turizmus, využitie vodného 
potenciálu, sakrálna a kultúrna 
tematika, gastronómia a uby-
tovanie, zážitková turistika.

 Ján Michalisko

Klaster 
cestovného ruchu – 
západné Slovensko 
má nových členov

 pre spoluprácu

Zástupcovia Združenia miest a obcí 
región JE Jaslovské Bohunice roko-
vali 15. marca 2016 v Maduniciach 
na XXVI. sneme združenia. Delegá-
tov združenia a prítomných hostí 
pozdravil v mene predsedu Trnav-
ského samosprávneho kraja riaditeľ 
Sekcie regionálneho rozvoja TTSK 
Marek Turanský. V príhovore pou-
kázal na potrebu úzkej spolupráce 
regionálnej a miestnych samospráv 
a podrobnejšie predstavil možnosť 

zapojenia sa do aktivít Klastra ces-
tovného ruchu – západné Slovensko. 
Svojimi príspevkami snem podporili 
aj zástupcovia Jadrových elektrární 
Jaslovské Bohunice, Jadrovej a vy-
raďovacej spoločnosti, Trnavskej vo-
dárenskej spoločnosti a ďalší hostia 
a delegáti. Snem schválil okrem iné-
ho aj programové zameranie zdru-
ženia na rok 2016 a rozpočet na rok 
2016 a takisto delegátov na 27. snem 
ZMOS. Marek Turanský

26. snem ZMO – región JE Jaslovské Bohunice
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Celkové výdavky projektu: 512 633,41 EUR
Schválený NFP: 422 079,92 EUR

Hlavný vstup do knižnice pred rekonštrukciou. Hlavný vstup do knižnice po rekonštrukcii.

Rekonštrukcia západnej fasády. Severná fasáda po rekonštrukcii.

Zástupcovia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice rokovali v Maduniciach.


