
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Názov projektu:   Rekonštrukcia a modernizácia Gymnázia Jána Hollého   

                         Trnava 

Operačný program:   Regionálny operačný program 2007 - 2013 

Prioritná os:   1 Infraštruktúra vzdelávania  

Partneri projektu:   nie sú  

Trvanie projektu:   11/2008 – 10/2010 – projektové a inžinierske práce 

                                   12/2009 - 10/2010 – rekonštrukcia, nadstavba, modernizácia  a obstaranie            

vybavenia 

Rozpočet projektu:    

Celkové náklady projektu (vrátane neoprávnených nákladov): 1 949 934,78 € 

Zdroje financovania projektu: 

85% Európsky fond regionálneho rozvoja: 1 188 561,17 € 

10% štátny rozpočet SR: 139 830,72 € 

5% vlastné zdroje žiadateľa: 73 595,12 € 

Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie:  

Trnavský samosprávny kraj  je zriaďovateľom Gymnázia Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava. 

Mesto Trnava je administratívnym centrom Trnavského samosprávneho kraja a uvedené gymnázium 

je spádovou školou pre okruh cca 40 km. V čase prípravy projektu prebiehal vyučovací proces 

v dvoch budovách- v novopostavenej budove na sídlisku Hliny (rok dostavby 2005) a v pôvodných 

priestoroch gymnázia na Hollého ulici v historickej časti mesta. Z dôvodu prebiehajúceho súdneho 

sporu s Bratislavsko-trnavskou arcidiecézou o budovu starého gymnázia na Hollého ulici, bolo nutné 

vytvoriť učebné priestory pre 250 žiakov, ktorí v tejto budove študovali. Kapacity novej budovy boli 

nepostačujúce a žiakov nebolo možno umiestniť na iných stredných školách regiónu. Okrem 

chýbajúcich kapacít na vyučovanie bolo potrebné vybaviť priestory gymnázia vhodným   vybavením 

učební jazykovej prípravy pre svoje zameranie jazykovej školy. 

Hlavné ciele projektu a cieľové skupiny:    
Cieľom projektu bolo predovšetkým vytvoriť vhodnejšie, kvalitnejšie a kultúrnejšie prostredie 

vyučovacích a prevádzkových priestorov školy a rozšíriť kapacity pre vyučovanie v škole. Dosiahnuté 

bolo kvalitatívne zlepšenie podmienok vzdelávania študentov vybudovaním nových učební 

a následným presťahovaním študentov z nevyhovujúcich priestorov do týchto nových učební, 

vybavením nových učební novým zariadením a špeciálnou technikou a zníženie  prevádzkových 

nákladov školy prostredníctvom využívania jedinej budovy pre zabezpečenia procesu vzdelávania. 

Hlavné aktivity a výstupy projektu:  

Rekonštrukcia a modernizácia Gymnázia Jána Hollého Na hlinách 7279/30, Trnava prebiehala 

prostredníctvom   nadstavby pavilónu A o tretie štvrté podlažie, vybudovania spojovacej chodby 

pavilónu A a pavilónu C, zabezpečením interiérového  vybavenia učební špeciálnou technikou pre 

jazykové vzdelávanie a vzdelávanie v oblasti informačných technológií. 

 

 



Aktuálna situácia v realizácii projektu:    

Stavebné práce sú v súčasnosti ukončené a momentálne prebieha administratívne a finančné 

ukončovanie projektu a následné monitorovanie. 

Projektový manažér:   RNDr. František Klotton, riaditeľ, 033/5571412, gyhjtt@zupa-tt.sk 
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