
FOKUS č.1  

21.3.2013 / 10:00, KS Dlhé Hony  

prítomných 8 seniorov z Kresťanského združenia seniorov  

Prepis z flipchartu : 

 

AKÝ BY MAL BYŤ VZŤAH  MEDZI ZÓNAMI MESTA Centrum a Nábrežie 

Odpoveď – všeobecná zhoda : 

Mal by to byť 1 celok, námestie by malo plynule pokračovať až k nábrežiu, ktoré by sa malo riešiť ako 

samostatná zóna, najlepšie zelená, ale s dobrým prepojením z centra mesta. Čiže nábrežie ako 

pokračovanie centra pohodlným prepojením pre peších, ktorým sa prejde do „oázy“ pokoja, relaxu 

pri vode. 

 

MALO BY SA NA NÁBREŽÍ BÝVAŤ ? 

Odpovede : 

- Čiastočná zástavba bude zrejme nevyhnutná. 

- Ak bývanie, tak cenovo prístupné, nielen pre tých bohatých. 

 

AKÝ ODKAZ BY STE DALI VEDENIU MESTA, HLAVNÉMU ARCHITEKTOVI, KTORÍ RIEŠIA NÁBREŽIE ? 

Odpovede : 

- urobte to pre všetky generácie 

- zabezpečte dobrý prístup k Váhu nielen z centra, ale aj z okrajových sídlisk – t.j. priamo zo Sihote 

alebo z Novín k Váhu, na hrádzu 

- nerobte politické, ale odborné rozhodnutia 

-nerobte návrhy „do šuflíka“ – aby sa neurobili zase len projekty za drahé peniaze a nič z toho, ako 

vždy 

- odľahčite centrum od dopravy 

 

KEBY PRIŠIEL NÁVŠTEVNÍK DO TRENČÍNA O 50 ROKOVC, ČO BY SI MAL PRI KONTAKTE S MESTOM 

POVEDAŤ ? 

Odpovede : 

- Aké krásne mesto. 

- Koľko je tu zelene a kvetov. 

- Ako je to tu dobre fungujúce a poprepájané. 

-Aké priestranné, voľné, otvorené mesto, s peknými výhľadmi a dobrým prístupom k vode. 

-Je tu živo, veľa kaviarní, možností pre posedenia a stretnutia. 

-Ako dobre tu majú vyriešenú dopravu a parkovanie. 

- Aké príjemné je tu bývanie. 

 

PLUSY  SÚČASNÉHO MESTA  

-výborná geografická poloha 

- obchádzajú nás katastrofy 

- príjemná atmosféra 

-malebnosť 



- domov 

 

MÍNUSY SÚČASNÉHO MESTA (počet pridelených mínusových bodov) 

(2)- nenávratne zrúcané hodnoty a budovy 

(0)- nesplnené sľuby doterajších zástupcov mesta – sklamanie z toho, že žiadny doteraz sľubovaný 

rozvoj mesta nenastal 

(7)- nedostatok zelene, ak aj je v uliciach zeleň, je jej málo a sú použité zlé typy stromov a kríkov 

(6)- špina, neporiadok 

(0)-nezáujem, apatia ľudí 

(9)-zle fungujúce MHD, málo spojov 

(5)- neprekonateľné bariéry – samé cesty, železnica, neprístupnosť k Váhu, kanál na Sihoti bez lávky 

(12)- neprívetivý mestský park, nedôstojné bufety, škaredá stanica - zlá vstupná vizitka pre 

návštevníkov mesta 

(0)- chýbajúce podzemné garáže, všadeprítomné parkujúce autá po sídliskách aj v centre 

(5)- absencia „promenádnej“ kultúry – koncerty pre náladu, spríjemňujúce atmosféru v meste 

(0)-stagnácia, málo práce – zdevastované fabriky 

 

KEĎ SA POVIE TRENČÍN, ČO PRVÉ VÁM NAPADNE ? 

Hrad, Rieka, Matúš Čák, Sídliská (Juh, Sihoť ), Hotel Tatra/Elizabeth, Laugaricio, Hokejisti, Futbalisti, 

Lodenica, Nemocnica, Výstavisko, Park, Plaváreň letná/krytá, Preplnený most, Dom armády, 

Obchodné centrá – Tesco,Laugaricio,Max, Školy – VŠ/SŠ, Brezina 

 

FOKUS č.2  

21.3.2013 / 13:00, KS Dlhé Hony  

prítomných 8 seniorov z Kresťanského združenia seniorov  

Prepis z flipchartu : 

 

KEĎ SA POVIE TRENČÍN, ČO PRVÉ VÁM NAPADNE ? 

Hrad, Voda, Brezina, Zdravotná škola, Zlé cesty, Zbabrná plaváreň, Tradícia/História, Rímsky nápis, 

Omarova studňa, Hotel Tatra, Niekdajšie letné kino, Trenčín-Perla Považia, Voda, Les, Pekné okolie-

krajina 

  

PLUSY  SÚČASNÉHO MESTA  

- univerzita 

-„Topoliho“ jama zmizla a je tam pekná budova 

-„Cellerova“ jama tiež konečne zmizla 

- Brezina, udržiavaná zeleň 

-poloha, okolie, krajina 

-dobre prístupný les, Brezina 

- atmosféra a silueta 

.pekne osvetlená dominanta-hrad 



 

 

MÍNUSY SÚČASNÉHO MESTA (počet pridelených mínusových bodov) 

(6) – vykopané pamiatky v jame sa zase zasypali 

(9) – uberanie Breziny kvôli zástavbe 

(8) – nečistota v meste 

(2) – nezrekonštruované námestie 

(3) – neudržiavané pobrežie Váhu 

(4) – necitlivá likvidácia zelene – viď vypílené ginko 

(4) – nedostatok oddychových miest. Kde sa dá príjemne v meste posedieť 

(2) – sprejeri, vandali 

(6) – zlé cesty a parkovanie 

(0) – nekoordinovaná údržba ciest a chodníkov rôznych vlastníkov 

(1) – cintorín – zle architektonicky riešený 

(3) – psie exkrementy 

  

FOKUS č.3  

21.3.2013 / 16:00, KS Dlhé Hony  

prítomných 8 seniorov z Kresťanského združenia seniorov  

Prepis z flipchartu : 

 

KEBY PRIŠIEL NÁVŠTEVNÍK DO TRENČÍNA O 50 ROKOVC, ČO BY SI MAL PRI KONTAKTE S MESTOM 

POVEDAŤ ? 

Odpovede : 

- Čisté mesto, kde žijú spokojní a hrdí občania. 

- Zelené mesto 

- Živé, pulzujúce mesto 

-Bezpečné mesto s nízkou kriminalitou 

-Centrum obchodu a výstavníctva 

-Už od 1.kontaktu príjemné mesto  

-Prívetivé mesto 

-Mesto pre peších 

-Svetlé, ale nie žiarivé mesto (vhodné osvetlenie na uliciach, ktoré nežiari do neba, ale osvetľuje 

mesto) 

 

AK BY STE MALI ZLATÚ RYBKU, KTORÉ 3 ŽELANIA BY STE CHCELI PRE MESTO?  

- prírodné kúpalisko 

-promenáda 

-oddychové zóny 

-športoviská 



-pekne obnovená zeleň 

-pohodlný prístup všade - z námestia k Váhu, z námestia na stanicu (upravený park) 

-hudobné posedenia v meste 

-urobiť, aby mesto dostalo jasné pomenovanie, novú identitu – napríklad nejakú novú dominantu 

-aby to bolo mesto hlavne pre peších, cyklistov, bežcov, nie pre autá 

AKÉ FUNKCIE BY MALO MAŤ NÁBREŽIE A AKÉ CENTRUM. MALO BY ÍSŤ O JEDEN SPOJITÝ CELOK, 

ALEBO SKôR O DVA ROZDIELNE, LEN DOPRAVNE  PREPOJENÉ CELKY? 

- mali by to byť dve rozdielne celky, každý s vlastnou charakteristikou, t.j. nekopírovať  na nábreží to 

isté, čo bude na námestí 

- dôležité je hlavne pohodlne prepojenie medzi nimi 

-môže tam byť bývanie, ale v spojitosti napr. s obchodmi, a pod. 

-nábrežie by malo byť protiváhou zastavaného centra – malo by byť vzdušné, otvorené, priestranné 

- čiastočná zástavba aj áno, ale nesmú sa zatieniť dominanty 

 

PLUSY  SÚČASNÉHO MESTA  

- veľa športovísk, resp. možností na šport 

-hrad, Brezina 

-história a pamiatky (kostoly, synagóga) 

-pekné okolie, príroda, čistý vzduch a rieka, málo smogu 

-unikátne luhy pri Váhu 

-sú tu školy – SŠ aj VŠ 

-šport ako reklama (hokej,futbal – vývozný artikel) 

-výstavisko 

 

MÍNUSY SÚČASNÉHO MESTA 

-absencia divadla 

-nedôstojný vstup do mesta cez stanicu a park 

-absencia zdravého rozumu (plaváreň bez vody, iné nerozumné stavby v meste) 

-nedostatok parkovacích plôch 

-málo relaxačných zón priamo v meste (fontány, lavičky, promenádne miesta s koncertami a pod.) 

-úbytok zelene, slabá údržba Breziny aj stromov v meste 

-brownfields (staré nefunkčné fabriky) – nevieme čo s nimi 

-nevyužitý potenciál rieky pre lode,  výletné plavby 

-špina, zlá údržba mesta 

-MHD – zlý grafikon,slabá integrácia dopravy, nevnímanie požiadaviek občanov 

-chýbajúce cyklotrasy v meste 

-zástavba voľných plôch, zahusťovanie mesta budovami 

-obchodné reťazce narušili pôvodné nákupné a voľnočasové zvyky – ľudia sa premiestňujú tam 

a centrum sa vyľudňuje 

 

 

 



 

FOKUS č.4 

12.4.2013 / 10:00, KS Dlhé Hony – Materské centrum Srdiečko  

prítomných 8 mamičiek na materskej dovolenke 

Prepis z flipchartu : 

 

AKÝ BY MAL BYŤ VZŤAH  MEDZI ZÓNAMI MESTA Centrum a Nábrežie 

Odpoveď – všeobecná zhoda : 

Mal by to byť 1 celok, námestie by malo plynule pokračovať až k nábrežiu, ktoré by sa malo riešiť ako 

samostatná zóna, najlepšie zelená, ale s dobrým prepojením z centra mesta. Čiže nábrežie ako 

pokračovanie centra pohodlným prepojením pre peších, ktorým sa prejde do „oázy“ pokoja, relaxu 

pri vode. 

Želané funkcie na nábreží : 

využiť priamo rieku-pontóny, živá zóny, relax, zeleň, oddych, „Central Park“, kultúra, umenie, 

amfiteáter, altánok,detský park, zvieratká-obora, BEZPEČNOSŤ, mix-use objekty, BEZBARIÉROVOSŤ, 

cyklisti, korčuliari, pred vstupom do tejto zóny by malo byť záchytné parkovisko 

 

TRENČÍN je... (KEĎ SA POVIE TRENČÍN, ČO PRVÉ VÁM NAPADNE ?) 

hrad, mesto módy, Pohoda, hokej, futbal, voda-šport, kompaktné, študentské, Brezina, zatiaľ  

nepremodernizované (ako pozitívum), nábrežie-Váh 

 

TRENČÍN by mal byť.... 

historický (so zachovaním jeho pôvodného rázu), moderný (tiež – ale nie v priamom centre), 

zaujímavý, dobre prepojený, využívajúci vodnú prepravu (lode a výletné lode), komunitný – malo by 

tu byť veľa priestoru pre možnosti rozvoja komunitných činností (miesta na stretávanie sa, spoločnú 

tvorbu, zdieľanie), priestorovo dynamický – v zmysle „s ohľadom na dynamiku verejného priestoru“ 

(slnko, komornosť priestoru alebo naopak pocit slobody z priestoru, stiesnenosť versus otvorenosť 

verejných plôch atď.), hravý – s použitím hravých prvkov a atrakcií v priestore (vodné, kinetické 

objekty, sochy v priestore, zaujímavé objekty a iné priestorové atrakcie), odľahčený od dopravy 

(záchytné parkoviská, verejná doprava), športový (verejne prístupné športoviská „na každom kroku“), 

kultivovaný, citlivý k tradíciám (propagácia miestnych tradícií a výrobkov, ponuka niečoho 

osobitého, typického iba pre toto mesto), atraktívny (pridať novú atrakciu – napríklad niečo iné na 

pôvodnom železničnom moste) 

MôŽE SA NÁBREŽIE ZASTAVAŤ? 

do istej miery áno (max.20%), ALE s ohľadom na verejné funkcie a dostupnosť pre všetkých. 

Starostlivosť o verejné priestory musí byť spoločná (mesto + prevádzkovatelia služieb, súkromníci) – 

vymyslieť motivátory (pozn.: existuje to v USA a UK – tam je to formou tzv.B.I.D. – Business 

Improvement Districts) 

 

 

 



FOKUS č.5 

12.4.2013 / 13:00, Gymnázium J.Braneckého   

prítomných 10 študentov z ročníka Kvinta 

Prepis z flipchartu : 

 

TRENČÍN je... 

mesto módy, hrad-Matúš Čák, šport, ruch-pohyb, Pohoda, film, Hradné slávnosti, výstavníctvo, 

Brezina 

 

TRENČÍN by mal byť.... 

bezpečný, interaktívny, filmový, športový (adrenalínový), s dobrou orientáciou – silné orientačné 

body, t.j. prehľadný, zrozumiteľný aj tým, ktorí tu nebývajú), živý (oživiť centrum aktivitami, akciami), 

voľne prístupný (free-zóny na spoločenské hry, šport, posedenia, oddych – bez nutnosti za to platiť), 

atraktívny (aquapark), BEZBARIÉROVÝ, pre všetkých, dobre poprepájaný, pohodlný,  

KEBY PRIŠIEL NÁVŠTEVNÍK DO TRENČÍNA O 50 ROKOV, ČO BY MAL NÁJSŤ  NA NÁBREŽÍ? 

promenádu, venčenie psov, posedenie s lavičkami, kaviareň s výhľadom na vodu, alebo priamo na 

vode, relaxačnú zónu, komplex parkového charakteru s možnosťami piknikov, grilovania, plaváreň, 

pláž na opaľovanie, cyklotrasu, extra chodníky pre bežcov, cyklistov, ihriská na futbal, volejbal, 

športový komplex, butiky, suveníry, požičovne športových potrieb (loďky, šport.náčinie, lopty, 

bedmint.rakety a pod.), reštaurácie, kultúru, aktivity na tráve, športové náčinie  pre seniorov 

+ starý žel.most zmenený na ½ pre peších a ½ pre cyklistov a zrekonštruovaný štadión 

 

 

MôŽE SA NÁBREŽIE ZASTAVAŤ? 

niekde áno, ale muselo by tam byť aj parkovisko, zástavba by musela byť nízka, modernejšia, 

zachovať pri nej výhľady na hrad, mohlo by tam byť aj bývanie, s antihlukovou stenou voči železnici, 

ktorá by bola zo zelene.  Mohla by tu vzniknúť nová dominanta – infocentrum, resp. nejaká iná forma 

upútávky na akcie konané v meste (hradné slávnosti, festivaly, podujatia..- mal by nimi žiť celý 

Trenčín), alebo fontána-voda, atrakcia 

 

AKÝM AKTIVITÁM SA VENUJETE NAJČASTEJŠIE AK NIE STE  V ŠKOLE 

plaváreň, prechádzky, korčuľovanie, kino, koncerty 

 

ČO VÁM NAJVIAC V MESTE CHÝBA 

miesta, kde by sa dalo len tak posedieť a nemusieť platiť – klubovne, verejne prístupné miesta na 

sedenie, ležanie, koncerty, atrakcie na hrade – aspoň sprístupniť jeho dolnú časť, miesto pre 

adrenalínové športy (voľne prístupná lezecká stena a pod.) 

 

 

 

 



FOKUS č.6 

12.4.2013 / 16:00, kaviareň Vážka na Mierovom námestí   

prítomných 10 občanov – mienkotvorní Trenčania 

TRENČÍN je... / AKO VNÍMATE SÚČASNÝ TRENČÍN ? 

príťažlivý, zároveň však plný negatív (bezútešné okolie kina Hviezda, zlé komunikačné body 

z hľadiska chodcov, stiesnené miesta,..),  vyľudnený, so zaspatým centrom (sú v ňom iba „pasanti“, 

teda prechádzajúci odniekiaľ niekam,  ľudia inak „zmizli“ z centra mesta), ojedinelý svojim 

potenciálom (historick centrum-riek-zeleň), zároveň však nevyužívajúci svoj potenciál, mesto 

s historickou pamäťou (tradície stretávania sa, komunitného života, nostalgia za dobrými časmi), 

pôsobiaci periférnym dojmom (nevkusné pódium na námestí, stan za ním, nedbanlivá starostlivosť 

o detaily,..), optimistický, mesto so silnou dominantou (hrad) 

 

TRENČÍN by mal byť.... / KAM BY SA MAL TRENČÍN POSUNÚŤ ? 

mal by sa lepšie starať o svoju zeleň, odstrániť  svoje mnohé bariéry – aj malými zásahmi (myslieť 

viac na ľudí aj v maličkostiach), hlavne - malo by sa v centre vytvoriť kvalitné vertikálne prepojenie z 

mesta k rieke, avšak zároveň by sa mal vytvoriť nejaký dôvod, pre ktorý by sa oplatilo novo 

sprístupnené miesta  využívať.   Malo by  tu byť živé centrum – rozprúdiť jeho oživenie cez rôzne 

MOTIVÁTORY ( vytvoriť body pre !ísť za niečím“ namiesto „prejsť cez niečo“, znovu vniesť služby do 

centra, ponúknuť dopravné riešenia pre peších – cesta  na hrad nie je bezpečná pre autá, ktoré tam 

chodia a pod.) Malo by sa tu dbať viac na estetiku, povýšiť vzhľad mesta na niečo pekné (často stačí 

len čistota, citlivá úprava priestoru, detaily),  mala by sa tu zvýšiť bezpečnosť.  

 

 


