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Konštrukciu bunky stánkov a zvyšných priestorov tvoria drevené hranoly s priemerom 125 mm, ktoré sú 
zasunuté a priskrutkované do rohohých oceľových pätiek. Podlahu komunikácie tvoria OSB dosky a 

strechu polykarbonátové dosky s výstužnými rebrami.
Typický predajný stánok sa skladá zo zošikmených plôch určených na predaj. Niektoré stánky majú 

poličky na uskladnenie bedničiek, niektoré majú k dispozícií pult. Všetky predajné stánky sú 
uzatvárateľné pomocou posuvných roliet.

Bunky zvyšných priestorov sú pomerne rozdielne. Líšia sa vo výške, usporiadaní zariaďovacích predmetov 
a v rozložení bočných stien.
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Kreatívne trhovisko _ Mestské zásahy Žilina 
Autor: Martina Piatriková

Funkcia trhoviska je neoddeliteľnou súčasťou mesta a jeho aktívneho verejného priestoru. V mojom 
návrhu spájam funkciu trhu s pridanou funkciou reprezentačnou a oddychovou.Hľadala som alternatívu 

exteriérového trhu, ktoré zároveň funguje ako interiér a tak umožňuje predaj v každom počasí. Zároveň 
by malo byť riešenie variabilné a rýchlo demontovateľné.Všetky požiadavky som zhrnula do svojho 

konceptu interiérovo-exteriérového kreatívneho trhoviska. Navrhujem samostatné bunky zložené z 
drevených hranolov, usporiadané do jednotnej kompozície. Vytváram priebežné komunikácie medzi 

stánkami a navrhujem pridané "krabičky" s oddychovou funkciou. Tieto priestory prilákajú rôzne vekové 
kategórie obyvateľov a ponúkajú priestory vhodné aj pre menšie workshopy, posedenie pri káve či 

smoothie nápoji alebo aj rôzne iné prezentačné aktivity.



TRHOVISKO
STARONOVÉ

Snahou bolo skĺbiť tri veci - 
moderné trhovisko, kultúrny 
priestor a atmosféru tradičného 
slovensko-čínskeho trhoviska 
plného pestrých farieb, lacných 
odevov, vône kvetín a čerstvého 
ovocia a zeleniny 

Toto všetko v sebe obsahuje 
všeobímajúca kovová konštruk-
cia, ktorá slúži ako scelovací, 
estetický a funkčný prvok, Je 
ľahká, demontovateľná a má 
mnoho využití, vďaka čomu sa 
môže trhovisko meniť včase a 
reagovať tak na akutálne po-
treby občanov a mesta

AUTOR NÁVRHU - JAKUB HRUŠKA, FAD STU
PROJEKT VZNIKOL V RÁMCI WORKSHOPU ŽILINA - KREATÍVNE TRHOVISKO
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NÁROŽNÝ POHĽAD NA TRHOVISKO 

PÓDIUM, POBYTOVÉ SCHODY A VIAC ÚČELOVÁ KOVOVÁ KONŠTRUKCIA, NA KTOREJ SA PRÁVE PREMIETA FILM TERMINÁL

Predajný priestor je krytý a 
obohatený o inštaláciu v po-
dobe zavesených farebných 
textílii, ktoré majú slúžiť ako 
pripomienka genia loci sloven-
ských trhovísk,
Stánky sú usporiadané vedľa 
seba, čím vytvárajú príjemné 
uličky

Kultúrny priestor sa delí na 
pódium, pobytové schodisko, 
ktoré prirodzene prechádza do 
zastrešenia trhoviska a obsa-
huje zázemie, zeleň, sedenie 
a detské aktivity, a napokon 
viacúčelovú konštrukciu vhod-
nú na umelecké inštalácie, 
premietanie (viď obrázok), in-
formovanie verejnosti alebo 
zázemie pre prípadný koncert 
či divadlo 
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KREATÍVNE TRHOVISKO ŽILINA

IDEA
HL. CIEĽOM NÁVRHU JE INTERPRETÁCIA MARIANSKÉHO NÁMESTIA. OBJEKT STÁNKU SA SKLADÁ Z DVOCH ČASTÍ: PODLUBIE KTORÉ JE URČENÉ PRE ZÁKAZNÍKA PRIČOM PLNÍ 
OCHRANNÚ FUNKCIU, A PRIESTOR PREDAJA KTORÝ PREDSTAVUJE SAMOTNÝ OBJEKT DOMU MARIANSKÉHO NÁMESTIA S ROZDIELNÝMI VÝŠKAMI HREBEŇOV STRIECH.

STÁNOK
KONŠTRUKCIA OBJEKTU JE VYHOTOVENÁ ZO SMREKOVÉHO DREVA. VERTIKÁLNA KONŠTRUKCIA STÁNKU POZOSTÁVA ZO ŠIESTICH STĹPOV ( 120 x 120 ) A ŠTYROCH VZPIER ( 120 x 150 ). 
HORIZONTÁLNA KONŠTRUKCIA JE TVORENÁ NOSNÍKMI ( 120 x  150 ) A KROKVAMI ( 80 x 120 ). BOČNÉ STENY OBJEKTU SÚ CHRÁNENÉ TEXTÍLIOU BÉŽOVEJ FARBY. ZASTREŠENIE OBJEKTU 
ZABEZPEČUJÚ FAREBNÉ TABULE SKLA. ODVODNENIE STRECHY JE RIEŠENÉ MEDZISTREŠNÝMI ŽLABMI. VO VNÚTRI OBJEKTU SA NACHÁDZA PREDAJNÝ PULT S REGÁLMI.

Vymedzenie územia: Parcely č.: 248/1, 248/4  Plocha riešeného územia: 549 m2  Adresa: Parcela medzi ulicami J. M. Geromettu a Horný Val – MPR Žilina

KREATÍVNE TRHOVISKO





Lucia Suchá Kreatívne trhovisko
Návrh kreatívneho trhoviska kombinuje trhovú funkciu s oddychovo-kultúrnou v rámci verejného priestoru, ktorý ohraničujú ulice  
J. M. Geromettu s ulicou Horný Val.
 
Hlavnou myšlienkou trhovej časti je návrh stánkov umožňujúcich predávajúcim variabilitu vystavovania tovaru spolu s možnosťou 
mierneho prispôsobovania si priestoru. Základom zastrešených stánkov je kovová konštrukcia, na ktorú sa podľa potreby  
predávajúceho ukladajú dosky, ktorých rozmer bol prispôsobený veľkostiam bežných prepraviek. Priestor pod doskami sa stáva  
skladovým priestorom. V prípade potreby si predávajúci môže pomocou dosiek predĺžiť svoju stánkovú plochu o vedľajšiu  
konštrukciu, alebo vytvoriť zo stánkov ostrovček. 

Oddychový priestor je umiestnený na vyvýšenej ploche, na ktorej sa nachádza pódium, pítko na umytie si ovocia alebo zeleniny  
a hlavný stánok. Hlavný stánok prispôsobuje svoju funkciu podľa potreby. Cez deň ako kaviareň a informačné centrum, v noci  
ako nasvietený galerijný priestor pre okoloidúcich, prezentujúci tvorbu lokálnych umelcov štýlom vitríny. Časť stánku slúži aj  
na uskladnenie sedenia, ktoré môžu návštevníci počas dňa využívať v priestoroch trhoviska.

- Mestské zásahy Žilina 2026



Kreatívne trhovisko — Natália Švabeková
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KREATÍVNE TRHOVISKO situované v centre mesta Žiliny bolo v návrhu obno-
vené a prispôsobené modernejšej dynamike mesta. Návrh má poskytnúť 
komfort a zázemie tak ako predajcom, rovnako aj zákazníkom. Tí budú môcť 
okrem klasických stánkov s tovarom (B) využívať aj informačno-kultúrny prie-
stor (A), ktorý vznikne v časti trhoviska. Tento priestor je určený pre stánok 
kaviarne, malé pódium pre príležitostné kultúrne akcie, miesto na sedenie
a prístup k pitnej vode. Jeho cieľom je priniesť život na územie trhoviska
a skultúrniť tak celý priestor, ktorý môže dať v budúcnosti príležitosť predávať 
na trhovisku i miestnym gastro prevádzkam. 

Predajný stánok je navrhnutý v rovnakom tvarosloví ako informačno-kultúrny 
priestor. Samotný stánok je v zoskupení troch stánkov s centrálnym plach-
tovým prestrešením. Fixný predajný pult s uzamykateľným priestorom pre
predajcov je doplnený o dva variabilné výstavné pulty, ktoré možno po 
skončení predaja zložiť do priestoru bunky (B-1). Konštrukcia je vyrobená
zo zváraných kovových profilov a plochy sú pokryté plechom s farebnou 
povrchovou úpravou, ktorá konštrukciu vizuálne zjednotí. 


