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Informácia o projekte  Rekonštrukcia a modernizácia Gymnázia Jána Hollého 
Trnava 

 
 

Žiadateľ: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava  
Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko, Trnavský kraj, Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 
729/30, Trnava 
  
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (kód ITMS NFP22110120121) bola predložená 
a registrovaná na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiaceho orgánu pre Regionálny 
operačný program 2007 – 2013 dňa 10.04.2008 v rámci výzvy s kódom ROP-1.1-2008/01, vyhlásenej 
v rámci Regionálneho operačného programu 2007- 2013 (ďalej ROP), prioritnej osi 1 Infraštruktúra 
vzdelávania, opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania – cieľ opatrenia „Zvýšenie kvality poskytovaných 
služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie predškolských 
zariadení, základných škôl a stredných škôl vrátane obstarania ich vybavenia“. 

http://www.ropka.sk/


Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola schválená a oznámenie o schválení 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok bola doručená na Ú TTSK dňa 31.07.2008. 
 
Cieľ projektu:  Vytvoriť vhodnejšie, kvalitnejšie a kultúrnejšie prostredie učebných a prevádzkových 
priestorov školy a rozšíriť kapacity pre vyučovanie v škole.  
 
Špecifické ciele projektu: 

 kvalitatívne zlepšenie  podmienok vzdelávania vybudovaním nových učební a následným 
presťahovaním 250 žiakov z nevyhovujúcich priestorov  do týchto nových učební 

 zlepšenie podmienok pre realizáciu nových aktivít vo vzdelávacom procese prostredníctvom 
vybavenia učební zariadením a špeciálnou technikou 

 zníženie prevádzkových nákladov školy prostredníctvom využívania iba jednej budovy pre proces 
vzdelávania 
 

Krátky popis existujúcej situácie: Mesto Trnava je centrom Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je 
zriaďovateľom Gymnázia Jána Hollého v Trnave. Gymnázium je spádovou školou pre okruh cca 40 km. V 
čase prípravy projektu prebiehal vyučovací proces na dvoch miestach – v novopostavenej budove na 
sídlisku Hliny a v pôvodných priestoroch gymnázia na Hollého ulici v Trnave. Nová budova bola dokončená 
v roku 2005. Z dôvodu prebiehajúceho súdneho sporu s Bratislavsko-trnavskou arcidiecézou o budovu 
starého gymnázia, bolo nutné vytvoriť učebné priestory pre 250 žiakov, ktorí v tejto budove študujú. 
Kapacity v novej budove nepostačujú a žiakov nie je možné umiestniť ani v iných stredných školách 
regiónu. Okrem chýbajúcich kapacít nemá Gymnázium ani vhodné vybavenie pre svoje zameranie 
jazykovej školy.  
 
Základná štruktúra aktivít projektu:  

 Nadstavba pavilónu A o tretie a štvrté podlažie  

 Vybudovanie spojovacej chodby pavilónu A s pavilónom C  

 Interiérové vybavenie učební špeciálnou technikou pre jazykové a IT vzdelávanie  
 

Časový harmonogram: Po oznámení MVRR SR o schválení projektu TTSK zabezpečil organizáciu  
verejných obstarávaní (ďalej VO) k projektu na dodávateľa stavebných prác, tovarov a služieb (september 
2008 až máj 2009). Kompletné spisy všetkých verejných obstarávaní  boli v zmysle metodických pokynov 
pre ROP predložené na riadiaci orgán pre ROP na kontrolu. Po kontrole všetkých VO k projektu s kladným 
výsledkom  MVRR SR pripravilo návrh zmluvy o NFP, ktorý bol predsedom TTSK Ing. Tiborom Mikušom, 
PhD. podpísaný dňa 18. 12. 2009. Zmluva o NFP je uzatvorená medzi MVRR SR ako riadiacim orgánom pre 
ROP  a Trnavským samosprávnym krajom ako prijímateľom pomoci. Po podpise zmluvy  o NFP boli 
zahájené stavebné práce, ich ukončenie vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky v prvej 
polovici roka 2010 nastalo koncom októbra 2010. V nadväznosti na ukončovacie práce na stavbe boli  
priebežne  dodávané  interiérové vybavenie, prístroje a  informačno – komunikačné technológie (IKT)  a 
všetky aktivity projektu boli ukončené do termínu ukončenia projektu uvedeného v zmluve o poskytnutí 
NFP.  
 
Rozpočet projektu:  
Celkové výdavky projektu -  1 949 934,78 EUR  
 Zdroje financovania projektu  
 finančná účasť TTSK - 5% z celkových oprávnených výdavkov (73 595,12 EUR) a všetky   
        neoprávnené výdavky  v plnej   výške (478 032,39 EUR), spolu vo výške 551 627,51 EUR 
      finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu  SR – 10% z celkových oprávnených výdavkov 
 Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) -  85%  z celkových oprávnených výdavkov  
 
 



Projektový tím:  
 Projektový manažér RNDr. František Klotton-  riaditeľ  školy  
 Koordinátor projektu Mgr. Mária Kramplová,  ARR TTSK  
 Projektový pracovník za Odbor školstva a telesnej kultúry- Mgr. Adela Klimešová, Ú TTSK  
 Monitorovací manažér Ing. Stanislav Rízek - externý manažment  
 Finančný manažér Ing. Jarmila Marková, Ú TTSK  
 Účtovník Jozefína Lackovičová ,Ú TTSK  
 Pracovník zodpovedný za VO Ing. Ladislav Kubovič, Ú TTSK  
 Manažér investícií Peter Sedláčik, Ú TTSK  
 
  
 

 


