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Úvod

 

Na príprave projektu a výstavy TREN ÍN- MESTO NA RIEKE spolupracovali: 

Katalóg zostavili a gra cky spracovali:  

fotogra a na tulnej strane: 

Dipl.- Ing. Peter Gero



Mesto v pohybe
Mesto na vode - voda v meste
Zelené mesto
Mesto zážitkov
Mesto Na Váhu
Mesto na rieke
Mesto nad riekou
Dotkni sa rieky
Mesto, kde sa rieka približuje k loveku
Mesto DIVERsiTY
Povýši  Tren ana nad jeho bariéry
Žehli ky v meste
Akcia a reakcia
Udržate né mesto



 

Mgr. Richard Rybní ek

Tren ín pre budúce generácie 

,,Toto územie musí fungova   
v symbióze mesta a prírody, 
no zárove   v spolupôsobení  
rozmanitých funkcií, ktorým 
do územia pri ahneme 
obyvate ov i návštevníkov.”



Par cipácia verejnos  

vyváženie jednotli-
vých odborných poh adov do organické-
ho celku 

Nová interpretácia urbanis ckého a 
architektonického obrazu mesta sa bude v 
zadaní jednozna ne orientova  na existu-
júce štruktúry, z nich vychádza . Ich 
vystopovanie bude základom pre tvorbu 
nového konceptu.

vytvori  genius loci 

Implementácia nových 
aj nadnárodných zariadení 

Invázia do centrálnej mestskej zóny

vytvára  
nové a špeci cké riešenia.

Trojd ový workshop študentov z FA STU 
Bra slava a z FA VUT Brno oboznámil 
študentské my s problema kou

Verejná prezentácia

semestrálne práce

Cie om zapojenia študentských mov

Výsledky semestrálnych prác

Dipl.- Ing. Peter Gero

Príhovor

,,Výsledky semestrálnych 
prác potvrdili 
širokospektrálne zadanie 
komplexnej problema ky.”

,,V Tren íne sa pokúsime 
dnešné odborné poh ady 
nie len aplikova , ale 
vytvára  nové a špeci cké 
riešenia.”



Mgr. Renata Kaš áková

 

Ing.arch. Mar n Be atš

PríhovorPríhovor





doc. Ing. arch. ubica Vitková, PhD.

Príhovor 

 

,,Radi sme privítali ponuku mesta 
Tren ín zapoji  sa do projektu 
Tren ín- mesto na rieke, ktorý v 
plnom rozsahu v ahol študentov 
do problema ky rozvoja mesta, 
do procesu úvah o rozvoji strate-
gického územia a do priamej 
komunikácie s odborníkmi a jej 
obyvate mi.”



prof. Ing. arch. Bohumil Ková , PhD.

Príhovor 

,,Naše mestá, na rozdiel od 
zahrani ných príkladov, 
nedokážu dostato ne využi  
urbanis cký, spolo enský a 
napokon ani ekologický 
potenciál vodných tokov a 
ich nábreží.”



 

Ing. arch. Tomáš Haná ek

Tren ín mesto na rieke

,,Diagonálne striedanie 
inunda ných území pozd ž 
oboch brehov umož uje 
vytvori  systema ckú kon-
cepciu verejných priestorov 
pozd ž celého toku Váhu.”



,,Koncepcia prie neho pre-
pojenia mesta a rieky by sa 
nemala zastavi  na avom 
brehu Váhu, je potrebné v 
nej pokra ova  aj na území 
Zámos a.”



 

Ing. arch. Katarína Bohá ová, PhD.

Verejný priestor ako zna ka mesta!

,,...Každé miesto je poten-
ciálna zna ka rovnako ako 
Disneyland, Las Vegas, 
Paríž, Edinburg, New York. 
Poznáme miesta ktoré 
samotné vystupujú ako 
zna ky pretože majú jasný 
imidž prízna ný pre každé 
miesto..." Sircus (2001)

,,Tren ín si Ty má potenciál 
sta  sa zna kou  so silnou 
iden tou v stredeurópskom 
regióne." 





 

Ing. arch. Tomáš Haná ek

Tren ín mesto na rieke

,,Cie om spolupráce mesta 
Tren ín a oboma univerzi-
tami bolo získa  nezávislé 
tvorivé študentské poh ady 
na oživenie centra mesta 
Tren ín ako mesta na rieke.”





AKCIA A REAKCIA VCHOD ZOZADUDOTKNI SA RIEKY!



STRETNUTIA RIVERsiTY - DIVERsiTY TREN ÍN S NADVÁHOU



Bc. Mar na Demková
Bc. Tamara endulová

Študen  

Dipl.- Ing. Peter Gero
Ing. arch. Mar n Be atš

Verejnos

Samospráva mesta

 Koncept

Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD. 
Pedagóg



,,Zakomponova  nábrežie do 
pulzujúceho organizmu mesta.”



rovnováhy 
priestorov avého a pravého brehu

vízia pre vä šie mesto

intenzívnou zástavbou

nového 
námes a 

bezbariérové prepojenia pre peších

libreto

Bc. Radovan Demeter
Bc. Katarína Duchoslavová

Študen  

Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD. 

Dipl.- Ing. Peter Gero
Ing. arch. Mar n Be atš

Pedagóg

Verejnos

Samospráva mestaKoncept

 



,,Zachova  prírodný charakter rieky na 
území mesta.”



Bc. Adam Fabo
Bc. Mar n Truba

Študen  

doc. Ing. arch. ubica Vitková, PhD. 
Ing. arch. Tomáš Haná ek

Dipl.- Ing. Peter Gero
Ing. arch. Mar n Be atš

Pedagógovia

Verejnos

Samospráva mestaKoncept

 

2. miesto



,,

.”



Bc. Peter Bošácky
Bc. Dominika Hu ová

Študen  

doc. Ing. arch. ubica Vitková, PhD. 
Ing. arch. Tomáš Haná ek

Dipl.- Ing. Peter Gero
Ing. arch. Mar n Be atš

Pedagógovia

Verejnos

Samospráva mestaKoncept

 



,,Mesto zážitkov vytvára živý 
priestor pre udí, dostupný v aka 
smart mobilite.”



Bc. Valéria Ko anová
Bc. Zuzana Krná ová

Študen  

doc. Ing. arch. ubica Vitková, PhD. 
Ing. arch. Tomáš Haná ek

Dipl.- Ing. Peter Gero
Ing. arch. Mar n Be atš

Pedagógovia

Verejnos

Samospráva mestaKoncept

 



,,Krá aj za svetlom”



Bc. Bianka Kégli
Bc. Barbora Korcová

Študen  

doc. Ing. arch. ubica Vitková, PhD. 
Ing. arch. Tomáš Haná ek

Dipl.- Ing. Peter Gero
Ing. arch. Mar n Be atš

Pedagógovia

Verejnos

Samospráva mestaKoncept

 



,,Aby rieka spájala, tvorila kvalitný 
verejný priestor”




