
1 €
2 ¦ 2012ARCHITEKTONICKÉ LISTY FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU 

ARCHITECTURE PAPERS OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE SUT
1135 2679





 



2 ALFA 2 ¦ 2012

Obsah ¦ Contents
 3 ¦ Editoriál 

Editorial
Bohumil Kováč

  VÝSKUM NAVRHOVANIA DESIGN RESEARCH 

 4 ¦ Univerzálne navrhovanie v sektore turizmu 
Universal Design in the Tourism Sector
Lea Rollová 

 14 ¦ Len učiť nestačí
Only Teaching Will not Do
Branislav Jelenčik

 24 ¦ Architektúra stromoradí
Historické stromoradia a ochrana ich hodnôt
Architecture of Tree Alleys
Historical tree alleys and protection of their values
Katarína Kristiánová

 32 ¦ Polyfunkčnosť obytných štruktúr – Vytváranie komplexného obytného prostredia v rámci 
vonkajšieho mesta. Porovnávacia štúdia Bratislava – Štokholm
Mixed Use in Residential Areas – Creating a comprehensive residential environment within the outer city.
Comparative Study Bratislava – Stockholm
Oľga Melcerová 

 44 ¦ Psychológia v nemocničnom prostredí
Psychology of Hospital Environment
Stanislav Majcher

  NAVRHOVANIE AKO VÝSKUM RESEARCH BY DESIGN 

 54 ¦ Endo-parazitická algo-tektúra vo foyeri FA STU
Endo-parasitic Algo-texture in the Foyer of the Faculty of Architecture STU
Michal Valúšek

  RECENZIA KNIHY BOOK REVIEW 

 56 ¦ Bratislava, atlas sídlisk
Atlas of Mass Housing in Bratislava
Dana Drobniaková

 57 ¦ Skúmanie historických stavieb alebo O víne, knedlíkoch a stavebných pamiatkach
Investigation into Historical Structures or about Vine, Dumplings and Built Monuments
Magdaléna Kvasnicová

  ŠTUDENTSKÉ REFLEXIE STUDENTS’ REFLECTIONS

 58 ¦ Architektúra dnes: hamburger, kaviár alebo halušky? 
Architecture Today: Hamburger, Caviar or Gnocchi? 
Nina Bartošová

 59 ¦ Výskum  prostredníctvom  tvorby
Research through Design
Lucia Benkovičová 

 60 ¦ Anglické abstrakty 
English Summary

 63 ¦ Autori 
Authors



Editoriál

ALFA 2 ¦ 2012 3

V období od vydania posledného čísla sa udialo v oblasti architektúry niekoľko zaujímavých vecí. Takmer po 
trojročnom mlčaní nové vedenie Magistrátu Bratislavy oživilo myšlienku výstavby električkovej trate do Petr-
žalky. Výstavba však znova otvorila otázku Starého mosta. Projektová spoločnosť, ktorá v roku 2008 vyhrala 
tender na projekt koľajovej trate zo Štúrovej ulice na koniec Petržalky, v roku 2009 namiesto opravy Starého 
mosta priniesla hneď tri rôzne návrhy na úplne nový most. Opravu spomínam preto, že to tak bolo v pod-
mienkach tendra, ktorú investor (mesto) sebavedome nazval súťaž. A projektant si osvojil, že ju vyhral, hoci 
napokon súťažil sám. Električka po moste mala byť len dočasné riešenie, víziou bolo viesť defi nitívu električky 
popod Dunaj v tuneli spolu s rýchlovlakmi TEN-T Paríž – Bratislava. Vtedajší primátor v štýle Slovensko má 
Superstar zorganizoval SMS hlasovanie o jednej z troch alternatív mosta toho istého autora, SMS-ky súťažili 
aj o ceny... Lacnejší pokus o priamu demokraciu som veru ešte nezažil. Od roku 2009 mesto nedokázalo vy-
hlásiť Slovenskou komorou architektov už pripravenú medzinárodnú súťaž, porota dokonca mala aj úvodné 
zasadnutie... A zrazu v roku 2012 nám ten istý projektant predložil na stôl dve nové alternatívy mosta. Jedna 
skutočne využívala konštrukciu pôvodného mosta a aj potichu získala stavebné povolenie. Projektant však 
chcel naďalej postaviť úplne nový most – a pripravil druhú alternatívu v štýle poctivého železničného mosta. 
Pikantné na veci bolo, že zástupca Slovenskej komory stavebných inžinierov na farbistú podporu druhej al-
ternatívy vyhlásil, že na most podľa prvej alternatívy by svoje vnučky nepustil. Na zásah hlavnej architektky 
a architektonickej obce aj poslanci mesta múdro usúdili, že most potrebuje mať aj architektúru, najmä jeho 
verejných priestorov. Schválili však druhú alternatívu, ktorá nemá stavebné povolenie. Keďže na súťaž už 
zrazu času nebolo, lebo Brusel nepočká (známy scenár, ani MS v hokeji 2011, samozrejme, nemohli počkať, 
takže teraz mestu hrdzavejú koľaje na Hlavnú stanicu), prijali uznesenie o  potrebe spolupráce architekta 
s projektantom na druhej alternatíve. Ako účastník rozhovorov som bol názoru, že architekta si má zvoliť pro-
jektant sám a keďže verejne vyslovil niekoľko mien, medzi nimi známeho architekta a jeho syna Igora Marka, 
nebol dôvod navrhovať iných. Mladý, už známy architekt viacerých realizácií verejných priestorov v zahraničí 
pripravil návrhy, projektant sa však stavovsky vzopäl. Oboslal poslancov listom s pohrozením, že akceptácia 
architektových úprav by  ohrozila projekt. Primátor dokonca vyhlásil, že ich akceptácia by vrátila projekt na 
územné konanie. Tomu som neporozumel, keďže jednak konanie je o umiestnení stavby a poloha mosta je 
dúfam nespochybniteľná a keď už, tak aj alternatíva 2 aj bez architektových zásahov musí ísť do nového ko-
nania, keďže na ňu povolenie vydané nie je a mení to podstatné na moste – jeho gabarit. Poslanci, tentoraz 
nemúdro, sa jednomyseľne zľakli prevelice, že by nám Brusel nemusel vyjsť. Tak novinári ironicky napísali – 
architekti môžu na moste rozhodnúť o lavičkách – či drsnejšie – starý most sa prikrášľovať nebude, bude do-
pravný. Akoby architektúra bola prikrášlením stavby a nie jej podstatou... Nikoho netrápi, že súčasťou stavby 
je aj zbytočná likvidácia zemného valu už hotovej cesty pri Artmedii a jej nahradenie drahou estakádou, že 
treba spájať privátne pozemky, že projektant bude aj majster architektúry verejných priestorov. Šafárikovo 
námestie, Štúrova ulica budú podľa jeho vkusu. Tí, čo učia architektúru verejných urbánnych priestorov, si to 
prídu potom fotografovať. Ako sa to nemá robiť. Najlepšie sa učí na chybách...

Na našej škole prebehla súťaž. Je skvelé, že organizujeme pre študentov súťaže a učíme ich súťaženiu v ná-
deji, že raz mestá súťaže vypisovať budú. Prekvapilo ma, že súťaž je  na viladom. Taký pojem stavebný zákon 
nepozná a my máme študentov učíť aj správnosti pojmov. Viladom si vymysleli investori, keď chcú v rozpore 
s územným plánom realizovať v zóne rodinných domov bytové domy. Aby podplatné úrady spolu s nimi v roz-
pore s verejnou mienkou mohli vydať na takéto stavby povolenia, tak ich nazvali – viladomy a vila je akože 
rodinný dom... Ale ani vila nie je v zákone... Podobný trik je apartmánové bývanie s trojizbovými apartmánmi 
s kuchyňou, balkónom, WC a kúpeľňou... akože to nie je trvalé bývanie... Neučme študentov terminologické 
triky investorov a úradov, nepreberajme pojmy z bulvárnych titulkov. 

Z novinových správ ma potešilo, že sú medzi nami jednotlivci, ktorí dokážu závratne rýchlo a oproti bežným 
študentom v pokročilejšom veku, napísať rigoróznu prácu. A že sú školy, ktoré to dokážu expresne zoponovať 
a vydať, aj keď na dvakrát, aj diplom. Je dobré, že na tom rezort nevidí nič podozrivé, prišli by sme o rekord. 
O to viac rezort zaujíma, ako napríklad budúcim dizajnérom a iným umelcom nanútiť maturitu z matematiky. 
Začína sa uvažovať, ako plánovať počty prijímaných od požiadaviek spoločnosti (slovenskej), hoci sama spo-
ločnosť to nevie vyrátať. Ani nemôže, trh práce absolventov je dnes nie len slovenský, ale ani len európsky. 
Nechceme počuť, že každý má právo slobodne si vybrať oblasť štúdia, že nevzdelávame pre Slovensko, ale 
vzdelávame človeka, aby sa vedel v živote uplatniť.

Z vysokého školstva ma potešil ofi ciálny postoj centrálnych úradov štátnej správy a nášho rektorátu, že 
hosťujúcich profesorov môže fakulta vymenovať bez ohľadu na to, v akom odbore pôsobí a aké má priznané 
práva – teda odborné kompetencie. Mali by sme to využiť a vymenovať dákeho odborníka v odbore atómová 
fyzika, ktorej síce nik z našej vedeckej a umeleckej rady nerozumie, ale na Slovensku sa každý rozumie všet-
kému. Čo ma však nefalšovane teší, je skutočnosť, že tento rok bude promócia v našej Aule Emila Belluša 

Bohumil Kováč

Editoriál
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Univerzálne navrhovanie 
v sektore turizmu
Lea Rollová Turizmus predstavuje jedno z najdôležitejších a naj-

rýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví priemyslu v Euró-
pe a podobne ako v ostatných odvetviach aj v tomto 
sektore sa skúmajú a aplikujú nové trendy, ktoré sa 
zameriavajú na získanie ďalšej klientely formou rôz-
nych projektov a programov. V súčasnosti je pre pre-
vádzkovateľov turistických zariadení aktuálnou vý-
zvou tzv. „turizmus pre všetkých“1 (Tourism for All), 
ktorý reaguje na požiadavky súvisiace so sociálnou 
udržateľnosťou spoločnosti. Základným predpokla-
dom formovania „turizmu pre všetkých“ je uplatňo-
vanie etických princípov pri jeho tvorbe a prevádzko-
vaní, teda vytváranie rovnakých šancí pre všetkých, 
postupným eliminovaním prvkov diskriminácie 
v  tomto sektore. Sprístupnenie turistických desti-
nácií a  služieb mládeži alebo sociálne odkázaným 
rodinám možno dosiahnuť najmä prostredníctvom 
zmeny v  prístupe manažmentu podnikov v  cestov-
nom ruchu, avšak sprístupnenie zariadení pre klien-
telu s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientá-
cie vyžaduje aj zmeny v prístupe k tvorbe prostredia 
turistických destinácií. Pri implementácii týchto 
princípov do praxe je preto nevyhnutné zabezpečiť 
bezbariérovú prístupnosť a  užívanie prostredia, ve-
rejných priestorov, dopravnej infraštruktúry, budov 
a produktov. 

V roku 1963 bola na IV. medzinárodnom kongrese 
sociálneho turizmu založená organizácia BITS – Bu-
reau International du Tourisme Social, v roku 2010 
premenovaná na Organisation internationale du 
tourisme social OITS2, ktorá sa usilovala a dodnes sa 
usiluje sprístupniť cestovanie všetkým ľuďom, oso-
bitne nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva, mla-
dým ľuďom, rodinám, seniorom a  osobám so zdra-
votným postihnutím. Agenda sociálneho turizmu sa 
vzťahuje na programy, akcie a aktivity, ktoré by mali 
umožniť aktívnu participáciu na cestovnom ruchu 
všetkým cieľovým skupinám. OITS rozdelila agendu 
„sociálneho turizmu“ do troch pracovných skupín:

 – mládežnícky turizmus (Youth Tourism),

 – turizmus prístupný pre všetkých (Accessible 
Tourism, Tourism for All),

 – solidárny, etický turizmus (Solidarity Tourism, 
Sustainable Tourism, Fair Tourism, Responsible 
Tourism, Ethical Tourism).

Z uvedeného rozdelenia agendy je zrejmý rozdiel me-
dzi pojmami sociálny turizmus, ktorý je široko konci-
povaný a turizmus pre všetkých, ktorého podstatou 
je odstraňovanie bariér v prostredí, v poskytovaných 
službách a  pri komunikácii, a  preto je len jedným 
z problémových okruhov teórie o sociálnom turizme. 
V praxi dochádza k vzájomným fúziám jednotlivých 
skupín alebo okruhov sociálneho turizmu, preto sa 
nedajú od seba jednoznačne oddeliť. 

Osoby so zdravotným postihnutím chcú cestovať, 
väčšinou si však neželajú osobitné programy v zmys-
le akcií „turizmus pre zdravotne postihnutých“, ktoré 
ich segregujú, prijateľnejšie sú pre ne skôr produkty 
označované pojmom „turizmus pre všetkých“, ktoré 
vytvárajú priestor na oddych a  realizáciu každého 
hosťa bez rozdielov. Cieľom je teda dosiahnuť ich 
aktívnu účasť na všetkých spoločenských aktivitách 
a programoch. 

Legislatívny rámec 
Riešenie problematiky sociálnej integrácie zdravot-
ne postihnutých osôb sa stalo jednou z  priorít po-
litík v  celosvetovom meradle, o  čom svedčí množ-
stvo prijatých dokumentov a legislatívnych opatrení. 
Jedným z  najvýznamnejších dokumentov o  právnej 
ochrane osôb so zdravotným postihnutím je Doho-
vor OSN o  právach osôb so zdravotným posti-
hnutím prijatý na Valnom zhromaždení OSN v  de-
cembri 2006, ktorý ratifi kovali všetky členské štáty 
Európskej únie vrátane Slovenskej republiky v  ro-
koch 2007  – 2010. Na základe tohto dokumentu 
vypracovala Európska komisia strategický plán EÚ 
v dokumente European Disability Strategy 2010 – 
2020: A  Renewed Commitment to a  Barrier-
Free Europe (COM (2010) 636 fi nal). V stratégii sú 
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uvedené požiadavky na vytvorenie komplexne bezba-
riérovo prístupného prostredia metódou Univerzál-
ne navrhovanie (Universal Design) už v prvom bode 
tohto dokumentu, čo svedčí o jej dôležitosti pre do-
siahnutie inklúzie občanov so zdravotným postihnu-
tím do života spoločnosti. V tomto bode apeluje Eu-
rópska komisia na vlády členských štátov, aby prijali 
účinné legislatívne opatrenia na debariérizáciu ur-
banistického a architektonického prostredia, pričom 
plnenie tohto záväzku bude monitorovať v dvojroč-
ných intervaloch. Slovenská republika musí po prvý 
raz predložiť Európskej komisii správu o plnení závä-
zku v júni 2012.

Reč štatistických údajov
Štatistický úrad SR zverejnil v  roku 2009 údaje 
o počte seniorov a o zdravotnom stave obyvateľstva 
Slovenskej republiky. Na základe uvedeného doku-
mentu je na Slovensku z celkového počtu 5 412 254 
obyvateľov 1 133 437 seniorov, čo je viac ako jedna 
pätina obyvateľstva. Štatistický úrad takisto zisťoval 
zdravotný stav obyvateľstva, pričom v tabuľke Zhod-
notenie chronického ochorenia osôb sa uvádza, že 
spolu 30 % obyvateľov Slovenska trpí chronickými 
chorobami alebo stavmi, pričom percento ochorení 
narastá úmerne s  vekom 3. Na základe tejto štatis-
tiky možno hodnotiť celkový zdravotný stav obyva-
teľstva, nemožno však zistiť, koľko osôb má poru-
chy mobility alebo orientácie, lebo Štatistický úrad 
SR takúto štatistiku doteraz nevykonáva. Podľa do-
stupných európskych štatistík žije v  Európskej únii 
127 miliónov ľudí, ktorí majú obmedzenú mobilitu, 
orientáciu alebo nedokážu vykonávať rôzne aktivity4. 
Toto vyčíslenie však okrem ťažko zdravotne posti-
hnutých osôb zahŕňa aj skupinu seniorov, ktorí majú 
vzhľadom na svoj vek rôzny stupeň porúch mobility, 
sluchu alebo zraku, alebo zhoršený zdravotný stav. 
Starnutie obyvateľstva má nezanedbateľný vplyv na 
potrebu bezbariérovej tvorby turistických regiónov, 
pretože podiel seniorov na európskom trhu turizmu 

bude stále narastať. Podľa údajov Európskeho štatis-
tického úradu sa v krajinách Európskej únie do roku 
2050 predpokladá nárast počtu obyvateľov starších 
ako 65 rokov z terajších 17 % na 30 % populácie5. 

Ekonomický potenciál
Bezbariérová prístupnosť turistických zariadení 
a  participácia seniorov a  zdravotne postihnutých 
osôb na všetkých spoločenských aktivitách môže byť 
pre prevádzkovateľov týchto zariadení ekonomicky 
prínosná, pretože tieto osoby tvoria nezanedbateľ-
ný podiel na trhu, môžu častejšie využívať mimose-
zónne pobyty, pričom dĺžka ich pobytu v  destinácii 
nie je časovo obmedzená tak, ako je to u pracujúcej 
populácie.

V  záujme účinnejšej implementácie „turizmu pre 
všetkých“ do praxe boli vypracované viaceré štúdie, 
v  ktorých sa autori snažia prevádzkovateľom a  ma-
jiteľom turistických centier dokázať, že bezbariéro-
vý turizmus prispieva k  ekonomickému rastu. Nap-
ríklad v  nemeckej štúdii Spolkového ministerstva 
hospodárstva a technológie z roku 2002 Ekonomic-
ké impulzy bezbariérového turizmu prístupného 
pre všetkých6 sú zverejnené analýzy a vyhodnotenia 
ekonomických ukazovateľov pre oblasť bezbariérové-
ho turizmu v SRN. Predpokladá sa možný doplnko-
vý hospodársky rast približne 4 825 mil. eur a nárast 
brutto národného produktu o 0,24 %. Ďalšia štúdia 
z rovnakého zdroja z  roku 2008 Bezbariérový turiz-
mus pre všetkých v Nemecku – faktory úspešnos-
ti a opatrenia na zvýšenie kvality7 hodnotí dosiah-
nuté úspechy bezbariérového turizmu v jednotlivých 
vybratých turistických regiónoch Nemecka. Zverejne-
né sú rôzne štatistiky a  analýzy ekonomického do-
sahu bezbariérového turizmu na nemecký trh, ktoré 
sú však už reakciou na skutkový stav. Autori štúdie 
konštatujú, že vďaka čiastočnému sprístupneniu 
turizmu pre osoby so zdravotným postihnutím bol 
zaznamenaný nárast intenzity cestovania zo strany 
seniorov a  osôb so zdravotným postihnutím, ale je 

1 ¦ Priestor parku je sprístupnený pre všetkých pomocou 
dômyselných terénnych úprav (Granada, Španielsko)
Foto: Fernando Alda

2 ¦ Vhodne aplikované prvky bezbariérovosti 
na pešej zóne (Prešov) Foto: Lea Rollová
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potrebné naďalej odstraňovať bariéry, aby bol eko-
nomický a spoločenský efekt výraznejší. 

V  štúdii Spolkového ministerstva hospodárstva 
a práce Rakúskej republiky Turizmus pre všetkých – 
bezbariérové navrhovanie a výstavba turistického 
a voľnočasového hospodárstva sa v časti Čo prine-
sie bezbariérovosť z ekonomického hľadiska? uvádza, 
že vybudovanie bezbariérového turizmu predpokladá 
celkový nárast turistov v EÚ o 260 miliónov, čím by 
sa zvýšil príjem o ďalších 166 miliárd eur. V tejto šta-
tistike sa však okrem zdravotne postihnutých turis-
tov počíta aj s ich sprievodcom, teda s rodinným prí-
slušníkom alebo osobným asistentom8.

1. Prostredie a diverzita jeho užívateľov
Ľudia so zdravotným postihnutím v  histórii boli 
a dodnes mnohokrát sú vytlačení na okraj spoločnos-
ti. Inakosť súvisiaca s ich telesným, zmyslovým ale-
bo mentálnym poškodením bola až do 20. storočia 
spájaná s predsudkami a poverami, vnímaná bola ne-
gatívne ako dielo diabla, strigônstvo, posadnutosť, 
trest rodičom za ich viny, zločiny a podobne. Napriek 
tomuto všeobecne zaužívanému stredovekému názo-
ru sa v histórii našli dobrodinci, ktorí sa snažili po-
môcť ľuďom „poznačeným osudom”. 

Vzťah spoločnosti k postihnutým osobám sa me-
nil v kontexte jej vnímania chudoby a milosrdenstva. 
S nástupom kresťanstva vznikali dobročinné spolky 
a  charitatívne zariadenia, ktoré poskytovali prístre-
šie alebo opateru ľuďom so zdravotným postihnu-
tím, chudobným a sirotám, ktoré boli veľmi skrom-
ne vybavené. Útulne, chudobince, lazarety, špitály 
a podobne boli často situované v okrajových častiach 
sídel preto, aby boli chorí a žobrajúci ľudia segrego-
vaní od ostatných obyvateľov. O akceptovaní ľudí so 
zdravotným postihnutím spoločnosťou a o zabezpe-
čovaní ich práv a slobôd možno hovoriť až od polo-
vice 20. storočia. V tomto období sa postupne me-
nilo aj myslenie spoločnosti, začali sa stavať prvé 
bezbariérové ústavné zariadenia, pracovné dielne 

pre invalidov, prípadne bezbariérové byty. Najväč-
ší rozmach tvorby bezbariérového prostredia možno 
datovať na prelom 20. a  21. storočia, keď sa začali 
celosvetovo prijímať legislatívne opatrenia s  cieľ-
om naplniť túto požiadavku. Tvorba bezbariérového 
prostredia sa stáva verejným záujmom. Metódy na-
vrhovania bezbariérového prostredia sa ustavične 
zdokonaľujú. V súčasnosti sa považuje metóda uni-
verzálneho navrhovania za jeden z najefektívnejších 
nástrojov na dosiahnutie inklúzie osôb so zdravot-
ným postihnutím do života spoločnosti. 

Univerzálne navrhovanie (Universal Design) je 
metóda tvorby prostredia, pri ktorej sa navrhujú také 
prostredia, budovy a  produkty, ktoré sú prístupné 
a užívateľné pre všetkých ľudí v čo najväčšej možnej 
miere bez toho, aby bola nevyhnutná adaptácia ale-
bo špecializovaný dizajn (Ron Mace). Na rozdiel od 
pôvodného prístupu tvorby, označovaného pojmom 
„bezbariérovosť“, sa pri univerzálnom navrhovaní 
nehľadí len na bezbariérové úpravy alebo tvorbu fy-
zického prostredia, ale aj na vytvorenie orientačných 
a  informačných systémov v  prostredí, redukuje sa 
zhoršená percepcia prostredia u skupín užívateľov 
s poruchami orientácie, odstraňujú sa bariéry v ko-
munikácii i poskytovaní služieb, prihliada sa na bez-
pečnosť užívateľov a podobne. Aby bolo možné túto 
metódu kvalitne uplatňovať, musia architekti a ur-
banisti zohľadňovať diverzitu užívateľov a  ich roz-
dielnych nárokov už vo fáze tvorby koncepcie stavby, 
„pri tvorbe verejných priestorov musí byť univerzálne 
navrhovanie zastúpené všetkými mierkami, od tých 
urbanistických cez architektonické až po interiérové 
a dizajnérske“9. 

2. Urbanistická tvorba turistických regiónov
Územné a krajinné plánovanie významne ovplyvňuje 
kvalitu života obyvateľov a návštevníkov mestského, 
vidieckeho aj prírodného prostredia. Vplyv urbánne-
ho a krajinného prostredia na život jednotlivca a spo-
ločnosti je predmetom mnohých výskumov a inicia-
tív vo svetovom, európskom i  národnom meradle. 
„Urbánna slušnosť“, o ktorej možno podľa M. Zerva-
na a R. Špačka hovoriť „všade tam, kde možno objaviť 
prívetivosť, slušnosť, zdvorilosť, tolerantnosť, teda 
záujem nielen o seba, ale aj o iných ľudí a zároveň aj 
o domy, štvrte, celé mesto vrátane iných o nás, ma-
nifestovaný v konkrétnych priestorových, tvarových, 
objemových, farebných a  materiálových situáciách 
mesta“10. 

Na základe existujúcich príkladov z  praxe je pre-
ukázateľné, že takto humánne vytvorené prostredia 
sú komfortné a pozitívne prijímané všetkými užíva-
teľmi. Aby boli turistický región, mesto alebo obec 
prístupné pre všetkých užívateľov bez rozdielu, mu-
sia byť prijaté viaceré systémové opatrenia. Bezba-
rié rovo prístupné musia byť verejná doprava, verejné 

3 ¦ Vyhliadkový bod musí spĺňať základné 
prvky bezpečnosti (Hawai) 
Foto: Lea Rollová
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priestory, orientačné a  informačné systémy. Neza-
nedbateľnou zložkou sú aj opatrenia zvyšujúce bez-
pečnosť užívateľov prostredia. 

Byť mobilným je jednou z podmienok plnej reali-
zácie jednotlivca v spoločnosti. Územné plány miest 
musia mať preto dôsledne vypracovaný systém hro-
madnej dopravy, ktorý prepája všetky časti mestskej 
infraštruktúry a  okrajové obytné štvrte. Z  hľadiska 
univerzálnej prístupnosti prostredia je žiaduce zo-
hľadniť aj nároky obyvateľov s  poruchami pohybu 
a  orientácie, teda vybudovať bezbariérový systém 
dopravy, ktorý zahŕňa celú dopravnú infraštruktú-
ru (cestná sieť, chodníky, križovatky, dopravné stav-
by), jej vybavenie (nízkopodlažné vozidlá hromadnej 
dopravy, automaty na predaj a označovanie cestov-
ných lístkov) a dopravné služby (informačné centrá, 
úschovne batožín a pod.). Nezanedbateľnú úlohu zo-
hráva doplnenie informačných, orientačných a  ko-
munikačných systémov v doprave o výstupy vizuál-
ne, hlasové a  dotykové, teda o  tzv. multisenzorické 
formy vnímania. 

Verejne prístupné priestory
Verejne prístupné priestory poskytujú dostatok mož-
ností na stretávanie ľudí z  rôznych sociálnych, kul-
túrnych a  demografi ckých skupín, preto stratégia 
tvorby týchto otvorených priestorov musí byť orien-
tovaná na vytváranie primeraných podmienok pre 
všetky skupiny užívateľov. Verejný mestský pries-
tor je podľa J. Komrsku „… každý otvorený priestor 
v  meste, teda priestor pod šírou oblohou, ktorý je 
prístupný verejnosti a  je pre obyvateľov a návštev-
níkov čímsi príťažlivý. Priestor je verejne prístupný 
vtedy, ak má voľný vstup nepretržite alebo väčšiu 
časť dňa; považujem ho za verejne prístupný aj vtedy, 
ak je oplotený a správca ho uzatvára z prevádzkových 
dôvodov na čas určený na nevyhnutnú údržbu ale-
bo v nočných hodinách z bezpečnostných dôvodov“11. 
Pojem verejný priestor je teda široko koncipovaný a v 
turistickom regióne možno za verejné priestory po-
važovať nielen priestory v  rámci intravilánu mesta, 
ale aj verejne prístupné plochy extravilánu. Pokiaľ 
teda hovoríme o univerzálnom navrhovaní verejných 
priestorov, máme na mysli najmä bezbariérové prí-
stupy a  užívanie ulíc, peších zón, parkov, námestí, 
alejí, nábreží, priechodov, nadchodov a  podchodov, 
ale aj tvorbu bezbariérových turistických trás, sprí-
stupnenie vodných tokov a plôch, ako aj iných atrak-
tívnych priestorov v krajinnom prostredí. Tu je však 
nevyhnutné poznamenať, že takýto ideálny stav nie 
je možné dosiahnuť, preto je potrebné hľadať prime-
rané riešenia. 

Pri návrhu územnoplánovacej dokumentácie v ne-
zastavanom území nie je také náročné dodržať po-
žiadavky univerzálneho navrhovania, pokiaľ však nie 
je riešené územie na strmom svahovitom teréne. Pri 

vytváraní koncepcie riešenia územia je optimálne 
uprednostnenie pohybu peších pred automobilovou 
dopravou. Platí to najmä pri tvorbe mimoúrovňo-
vého križovania, kde by bolo vhodné viesť trasu pre 
peších tak, aby nemuseli prekonávať výškové roz-
diely a  cestnú komunikáciu navrhnúť pod úrovňou 
alebo nad úrovňou terénu. Komunikácie pre peších 
by mali byť optimálne vedené prevažne v smere vrs-
tevníc, to znamená, že sieť bezbariérových peších 
a cyklistických komunikácií, turistických trás, ako aj 
bezbariérovo riešené verejné priestory by mali byť 
východiskovým prvkom pri tvorbe koncepcie nového 
využitia územia. 

V  existujúcom zastavanom území, kde je nep-
riaznivá konfi gurácia terénu a sklon chodníkov väčší 
ako 1 : 20, je často problematické vytvoriť bezbarié-
rové komunikácie pre chodcov, preto je potrebné na-
vrhnúť aspoň vybratú sieť bezbariérových trás s prí-
pustným sklonom komunikácií pre peších 12, ktoré 
sprístupnia dôležité plochy bývania, prechodného 
ubytovania, občianskej vybavenosti a priestory urče-
né na rekreáciu. Ak nie je možné vytvoriť bezbarié-
rové trasy ku každému relevantnému bodu mestskej 
infraštruktúry, musí mesto, obec, alebo turistická 
agentúra zabezpečiť vhodný systém bezbariérovej 
kyvadlovej dopravy. 

Mestský mobiliár
Umiestnenie a  zabezpečenie mestského mobiliáru 
a prekážok trvalého aj dočasného rázu, napríklad in-
formačných a reklamných zariadení, letných terás pri 
reštauračných zariadeniach a podobne, musí rešpek-
tovať prirodzený pohyb chodcov a nesmie zasahovať 
do priechodnej šírky pešej komunikácie v  blízkos-
ti prirodzenej vodiacej línie a  takisto do priechod-
nej šírky umelej vodiacej línie13. Mestský mobiliár na 
pešej zóne sa osadzuje do pásov, pričom vhodné je 
striedanie mobiliáru s prvkami zelene. Pri osadzova-
ní mestského mobiliáru a vybavenia komunikácie pre 
peších je dôležité, aby boli všetky prvky ľahko identi-
fi kovateľné pre osoby so zrakovým postihnutím, pre-
tože nedostatočne označené predmety im môžu spô-
sobiť úrazy. Najväčším ohrozením s ú pre ne prekážky 
a  miesta s  výkopovými prácami na komunikáciách. 
Takisto môžu chodcov ohrozovať prvky, ktoré sú osa-
dené nižšie ako 2 200 mm a nevhodne upravená ze-
leň, ktorá zasahuje do komunikačného priestoru. 

Pri   tvorbe dizajnu prvkov mestského mobiliáru je 
vhodné použiť metódu univerzálneho navrhovania, 
aby sa zohľadnili nároky rôznych skupín užívateľov. 
Vhodné sú napríklad rôzne výšky sedacích plôch la-
víc, niektoré časti lavíc by mali byť doplnené podrúč-
kami, aby sa užívateľom uľahčilo sadanie a  vstáva-
nie. Letné terasy musia byť bezbariérovo prístupné, 
ak je stolovanie umiestnené na zvýšenej podeste, 
musí byť zabezpečený bezbariérový vstup pomocou 

4 ¦ Vedľa lavice je spevnená plocha, ktorá slúži na zasunutie 
kočíka alebo invalidného vozíka (Pearl Harbor, USA)
Foto: Lea Rollová
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nájazdovej rampy. Ak sú na pešej zóne pevne zabudo-
vané zvýšené stoly na občerstvenie v  stojacej polo-
he, musia byť doplnené aj o stôl v štandardnej výške, 
ktorý je vyhovujúci pre deti a pre osoby sediace na 
invalidnom vozíku. Nemožno zabudnúť ani na prv-
ky mestského mobiliáru slúžiace na hry a  zábavu, 
detské ihriská a  plochy na hru (maxi šach, bowling 
a pod.), ktoré musia poskytovať príležitosti na zapo-
jenie do hry aj osobám so zdravotným postihnutím.

Orientácia v priestore
Prehľadná orientácia vo verejnom priestore má vý-
razný vplyv na pocit pohodlia a pohody užívateľov. 
Spolu so základnými princípmi vizuálnej percepcie 
patria k prioritám tvorby všetkých verejných priesto-
rov. Orientácia v priestore sa zabezpečí prehľadným 
trasovaním komunikačných priestorov, použitím 
kontrastných farebných plôch, prípadne kontrast-
ným akcentom pásov s  prvkami mobiliáru. Základ-
nou podmienkou samostatného, bezpečného pohybu 
a možnosti orientácie zrakovo postihnutého človeka 
v prostredí je dostatok informácií, ktoré má možnosť 
získavať multisenzorickou formou, teda prostredníc-
tvom hmatu, sluchu, zraku a čuchu. Nevidiace oso-
by sa v priestore orientujú najmä pomocou prirodze-
ných a umelých vodiacich línií, pričom umelé vodiace 
línie sa spravidla navrhujú len na veľkých plochách 
a námestiach, ktoré neposkytujú dostatok prirodze-
ných vodiacich línií, teda rozhrania medzi rôznymi 
povrchovými materiálmi, styky medzi chodníkmi 
a stenami, alebo hmatovo vnímateľné pásy vytvore-
né z nádob so zeleňou, respektíve z iných výtvarných 
prvkov exteriéru. Vhodným orientačným prvkom sú 
tzv. akustické majáky, ktoré sú osadené nad vchod-
mi dôležitých budov a slúžia ako akustická informá-
cia pre zrakovo postihnutých užívateľov verejných 
priestorov. 

Informačné systémy
Súbor informácií o turistickom regióne, meste alebo 
obci poskytujú informačné kancelárie, ktoré musia 
byť realizované a  vybavené tak, aby dokázali splniť 
aj požiadavky osôb s poruchami pohybu a orientácie. 
Napríklad prehľadné mapy mesta alebo turistickej 
oblasti v tlačenej forme majú vyznačené hlavné body 
infraštruktúry, atrakcie, systém peších a dopravných 
trás, systém bezbariérových trás a  podobne, pomo-
cou ktorých sú cieľové objekty ľahko dosiahnuteľné. 
Pre osoby so zrakovým postihnutím sú vhodnou po-
môckou reliéfne mapy alebo situačné plániky. Uži-
točné a pre turistov atraktívne sú taktilné (dotykové) 
modely mesta, pešej zóny, budovy a podobne. Doty-
kové modely sú dnes bežnou atrakciou mnohých his-
torických centier európskych miest.

Prvky bezpečnosti
Bezpečnosť pri pohybe v mestskom prostredí je dôle-
žitou požiadavkou všetkých skupín užívateľov; naj-
mä osoby so zdravotným postihnutím a seniori po-
trebujú, aby boli všetky povrchové materiály použité 
s  ohľadom na bezpečnosť, napríklad na verejných 
priestranstvách by sa nemali vyskytovať žiadne klz-
ké povrchy, exteriérové rampy by mali byť použiteľné 
aj v  zimných mesiacoch, preto je vhodné, ak sú za-
strešené, prípadne aj vyhrievané. Do komunikačné-
ho priestoru by nemali zasahovať visiace predmety, 
ktoré by ohrozovali bezpečný pohyb chodcov, pričom 
osoby s poruchami zraku sú najviac ohrozenou skupi-
nou. Niektorí obyvatelia alebo turisti so zdravotným 
postihnutím môžu byť obzvlášť citliví na trestnú čin-
nosť alebo násilie. Je preto potrebné podniknúť bez-
pečnostné opatrenia, ako napríklad dobré osvetlenie 
verejných priestorov, kontrola vstupov do areálov 
alebo monitoring priestorov s pomocou kamerového 
systému14.

Charakteristické prostredia 
turistických lokalít
Jedným z  typických prvkov turistického regiónu sú 
turistické trasy. Pre osoby so zdravotným postihnu-
tím, seniorov a  rodičov s  malými deťmi je vhodné 
realizovať aj bezbariérové turistické trasy, ktoré sprí-
stupnia časti s  prírodnými atrakciami alebo miesta 
s pekným výhľadom na krajinu, miesta na pozorova-
nie vtáctva, zveri, rastlín, drevín a podobne. Takéto 
trasy sa navrhujú na miestach s priaznivou konfi gu-
ráciou terénu s miernejším sklonom a tvoria sa ako 
okruhy s  rôznou dĺžkou trasy, aby si dokázal každý 
turista vybrať podľa svojich schopností. Pozdĺž tra-
sy, najmä na atraktívnych miestach, sa situujú oddy-
chové plochy s  doplnkovými službami prípadne at-
rakciami, ktoré však nesmú zasahovať do hlavného 
komunikačného ťahu trasy. Na začiatku bezbariéro-
vej turistickej trasy a  na križovaní turistických trás 

5 ¦ Akropola je rovnako prístupná pre všetkých (Atény, Grécko)
Foto: Lea Rollová
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sa osadí turistická mapa a reliéfna mapa, ktorá po-
skytuje informácie o trasách, o ich dĺžkach, o atrak-
ciách, ktoré sa na trase vyskytujú a podobne. Pokiaľ 
sa pozdĺž bezbariérovej turistickej trasy nachádzajú 
informačné štítky, musia byť doplnené s  reliéfnym 
a Braillovým písmom. Štítky môžu označovať drevi-
ny, rastliny a podobne. 

Zdravotne postihnuté deti potrebujú voľnosť rov-
nako ako ostatné deti, najmä kvôli získaniu poci-
tu nezávislosti, samostatnosti a  sebadôvery, čo sú 
nevyhnutné podmienky pre ich prípravu do života. 
Potrebný rozlet im poskytuje detské ihrisko, ktoré 
stimuluje ich predstavivosť, evokuje chuť riskovať, 
kričať, šantiť a objavovať vo voľnom priestore. Mož-
nosť rozvoja na jednej strane a bezpečnosť na dru-
hej strane majú určovať smer uvažovania architekta 
pri navrhovaní detských ihrísk. Pri univerzálnom na-
vrhovaní detských ihrísk sa preferuje prehľadné dis-
pozičné členenie ihriska s  jednoduchou orientáciou 
a pre zmyslovo postihnuté deti je vhodné zabezpečiť 
interaktívne herné prvky poskytujúce dostatok doty-
kových, akustických a  zvukových informácií. Takéto 
herné prvky poskytujú atraktívne možnosti hry pre 
všetky deti. Všetky herné zariadenia potrebujú mať 
dostatočný okolitý priestor, aby bolo možné behať 
alebo jazdiť na vozíku alebo na bicykli dookola. Prí-
stupová komunikácia k priestoru na hranie musí byť 
spevnená, vybavená príležitostným sedením, aby si 
mohli deti v prípade potreby oddýchnuť. Pri navrho-
vaní ihriska nemožno zabudnúť na to, že postihnu-
té deti mávajú problém pri prekonávaní obyčajného 
rebríka. Sprístupnenie zvýšených herných zariadení 
pomocou rampy je univerzálnym riešením, pretože 
vyhovuje aj ťažko telesne postihnutým deťom. Ak 
sú nevyhnutné aj schody, musia byť riešené formou 
presadacieho systému, ktorý je vhodný pre telesne 
postihnuté deti s určitou fyzickou zdatnosťou, lebo 
pohyb po tomto systéme možno realizovať len po-
mocou rúk, bez vozíka15. 

Pri tvorbe koncepcie areálu prírodného kúpaliska je 
vhodné vybrať časť pláže s priaznivou konfi guráciou 
terénu s miernym spádom, ktorú budú užívať aj ro-
dičia s malými deťmi, seniori a osoby so zdravotným 
postihnutím. Celá koncepcia tvorby areálu sa ná-
sledne odvíja od tejto časti pláže, pretože musí mať 
zabezpečený prístup z  parkoviska, zo zastávky hro-
madnej dopravy a v blízkosti tejto pláže by sa mali 
situovať šatne na prezliekanie, športoviská a stánky 
s občerstvením. Na bezbariérovo prístupnej pláži sa 
môže vytvoriť vstup do vody pomocou rampy s mier-
nym sklonom, ktorá je ukončená spevnenou plochou 
pod vodnou hladinou. Pri tejto ploche sa môžu vytvo-
riť kóje, ktoré jednak slúžia ako držadlá pri vysadaní 
z vozíka a súčasne si v nich možno odložiť invalidné 
vozíky počas plávania vo vode, aby nedošlo k ich prí-
padnému „odplaveniu“. Na prezliekanie návštevníkov 

prírodného kúpaliska sa navrhujú prezliekacie šatne 
a pre návštevníkov so zdravotným postihnutím a pre 
rodičov s deťmi musí byť k dispozícii zväčšená prezlie-
kacia kabína a v jej bezprostrednej blízkosti bezbari-
érová sprcha, ktorá nemusí byť krytá.

3. Verejné priestory a budovy
Úspešné spoločnosti pôsobiace v sektore turizmu sa 
musia vedieť adaptovať na meniacu sa ponuku a do-
pyt. V  súvislosti s  predpokladaným starnutím oby-
vateľstva a tým aj zvyšovaním počtu ľudí s rôznymi 
poruchami pohybu a  orientácie je nevyhnutné, aby 
zohľadnili nároky aj týchto cieľových skupín. Univer-
zálne – bezbariérové riešenia zariadení zvyšujú ich 
kvalitu, funkčnosť prevádzky aj  trhovú cenu stavby 
a to vďaka existencii výťahov, komfortnejších komu-
nikačných priestorov alebo širších dverí.

Pri navrhovaní novostavieb alebo pri ich rekon-
štrukciách musia majiteľ, prevádzkovateľ zariadenia, 
manažér alebo špecialista na marketing v súčinnosti 
s architektom, spoznať a pri návrhoch zariadenia ak-
ceptovať aj špecifi cké nároky klientov so zdravotným 

6 ¦ Prístup na Akropolu pomocou výťahu (Atény, Grécko)
Foto: Lea Rollová
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postihnutím, seniorov, rodičov s malými deťmi a po-
dobne. Kľúčovými kritériami pri navrhovaní týchto 
zariadení musí byť bezpečnosť, adaptabilita pries-
torov, dobrá orientácia v  priestoroch a  nezávislosť 
návštevníkov, čo znamená, že každý by sa mal doká-
zať pohybovať vo všetkých častiach zariadení samos-
tatne, pokiaľ je to však vzhľadom na jeho zdravotný 
stav možné. Cieľom je, aby sa zabránilo segregácii 
návštevníkov so zdravotným postihnutím, teda ne-
mali by sa pre nich vytvárať osobitné priestory, ale 
mali by mať možnosť rovnocenne participovať na 
všetkých aktivitách, ktoré zariadenie poskytuje. Kaž-
dý návštevník by mal mať šancu zapojiť sa do po-
dujatí aktívne ako účinkujúci, prednášajúci alebo 
športovec, alebo pasívne ako divák alebo poslucháč 
kultúrnych, športových podujatí, prednášok či kon-
ferencií. Aj návštevníci s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie musia mať zabezpečené bezbari-
érové užívanie šatní, javiska, pódia, športoviska, ako 
aj hľadiska. Takisto by mali mať možnosť absolvovať 
relaxačné procedúry, napríklad pobyt v saune, v solá-
riu, v bazéne. Pokiaľ autor stavby počíta s týmito sku-
točnosťami už vo fáze tvorby koncepcie stavby, nie je 
problém vytvoriť priestory tak, aby vyhovovali náro-
kom všetkých, ťažšie je však zabezpečiť bezbariérové 
užívanie v existujúcich budovách. V ďalšej časti prís-
pevku budú preto stručne pomenované základné po-
žiadavky tvorby nebytových stavieb, ktoré sú typické 
pre sektor turizmu.

Pre novostavby zariadení, navrhnuté pomocou 
metódy univerzálneho navrhovania, je typickým zna-
kom vstup do objektu na úrovni pešej komunikácie. 
Pred vstupom do novostavby nie je vhodné predsa-
dené schodisko ani použitie zdvíhacích plošín. Pri 
návrhu horizontálneho, vertikálneho prepojenia 
priestorov, konštrukčného systému a pri dimenzova-
ní dverných otvorov, priechodov a veľkostí priestorov 
sa musí vychádzať z nárokov osôb sediacich na vozí-
ku, pretože majú najväčšie priestorové nároky a tiež 
najviac obmedzenú mobilitu najmä pri prekonáva-
ní výškových rozdielov. Pri dimenzovaní únikových 
ciest, ako aj hlavných spojovacích chodieb sa však 
musí vychádzať z potreby transportu nosidiel. Dispo-
zičné riešenie by malo byť prehľadné, najvhodnejší je 
pravouhlý systém komunikácií, ktorý umožňuje jed-
noduchú orientáciu v  objekte. Pri návrhu orientač-
ného a informačného systému je potrebné vychádzať 
z nárokov osôb so zrakovým a sluchovým postihnu-
tím, pretože tieto osoby majú najväčšie problémy 
pri orientácii v objektoch a pri slovnej komunikácii. 
Všetky informačné systémy musia byť riešené tak, 
aby poskytovali informácie najmenej dvoma spô-
sobmi zmyslového vnímania. Typickým znakom di-
zajnu vnútorných priestorov je kontrastné farebné 
riešenie funkčných celkov, ale aj kontrastné farby 
podláh, stien, dverí, schodiskových ramien, držadiel 

a  podobne. Kontrastné farby sú vhodnou orientač-
nou pomôckou pre hostí so zvyškami zraku, ale aj pre 
hostí s poruchami intelektu, pre seniorov a pre deti. 
Vedľa vstupných dverí do jednotlivých priestorov, 
by mali byť osadené informačné štítky s  reliéfnym 
a Braillovým písmom.

Pri zmenách dokončených stavieb je mnohokrát 
problematické vytvoriť optimálne podmienky bezba-
riérovosti. Cieľom je dosiahnuť debariérizáciu všet-
kých prevádzkových častí, ktoré sú prístupné pre ve-
rejnosť. V niektorých zariadeniach však nie je možné 
tento cieľ splniť. Do akej miery je objekt vhodný na 
debariérizáciu, to by mal posúdiť odborník na bez-
bariérové navrhovanie, ktorý musí zvážiť viaceré fak-
tory, ako napríklad primeranosť nákladov na úplnú 
debariérizáciu vzhľadom na veľkosť stavby, stupeň 
pamiatkovej ochrany stavby, konštrukčný systém 
a dispozičné riešenie stavby. Pokiaľ nie je možné rea-
lizovať debariérizáciu zariadenia v  plnom rozsahu, 
musí sa zariadenie usilovať urobiť aspoň také úpra-
vy, ktoré sú prijateľné a realizovateľné. V zásade by 
sa mali sprístupniť aspoň tie podlažia, na ktorých je 
debariérizácia možná. K nenáročným úpravám pat-
ria také, ktoré nevyžadujú zásah do stavebných kon-
štrukcií. Napríklad väčšina schodísk v  historických 
budovách má držadlá len na jednej strane schodis-
ka, takže montáž držadiel na druhej strane schodiska 
je nenáročné riešenie, ktoré uľahčí pohyb návštevní-
kom s poruchami chôdze a s poruchami zraku. V nie-
ktorých prípadoch postačí zväčšiť dverné otvory, pre-
miestniť nábytok a vybudovať bezbariérovú toaletu. 
Úpravy pre osoby so zrakovým postihnutím si spra-
vidla nevyžadujú stavebné úpravy, takže sú vykona-
teľné v ktoromkoľvek objekte. 

Ubytovacie zariadenia v sektore turizmu
Pohostinnosť by mala byť prioritou každého pre-
vádzkovateľa, pobyt v ňom by mal byť pre hostí prí-
jemnou skúsenosťou. Okrem vytvárania prívetivého 
a  estetického prostredia ubytovacieho zariadenia 
je veľmi dôležité venovať pozornosť uspokojovaniu 
potrieb a očakávaní hostí. Často práve táto skutoč-
nosť rozhoduje o prosperite ubytovacieho zariadenia. 
Dnes ponúkajú ubytovacie zariadenia svojim hosťom 
veľkú škálu služieb. Niektoré zariadenia sa špeciali-
zujú na konkrétne aktivity hostí, s čím súvisí aj ich 
ponuka služieb, ako napríklad garni hotel, horský ho-
tel, kongresový hotel, wellness hotel, kúpeľný hotel, 
boutique hotel. Okrem ubytovania hotelového typu 
sú na trhu zariadenia menšieho rozsahu, ako naprík-
lad penzión, apartmánový dom, turistická ubytovňa, 
chatová osada alebo kemping. 

Pre hosťa so zdravotným postihnutím je na Slo-
vensku problematické nájsť ubytovacie zariadenie, 
ktoré je pre neho plne prístupné, o  čom svedčí aj 
Prieskum bezbariérovej prístupnosti ubytovacích 

zariadení na Slovensku, ktorý bol realizovaný v roku 
2009 v  rámci štúdie vypracovanej pre Ministerstvo 
hospodárstva SR16. Na účely prieskumu bol vykonaný 
prieskum v 51 ubytovacích zariadeniach, ktoré mali 
v publikácii: Hotel guide 2008, hotely a ubytovanie 
v Slovenskej republike pri opise zariadenia uvedený 
medzinárodný symbol prístupnosti. Všetky monito-
rované zariadenia vykonali debariérizačné úpravy pre 
hostí na invalidnom vozíku, ale na základe prieskumu 
je nevyhnutné skonštatovať, že vo väčšine prípadov 
neboli tieto úpravy dostatočné alebo neboli správne 
vykonané. Len 33 % z  ubytovacích zariadení, ktoré 
vyplnili zaslaný formulár a sú označené medzinárod-
ným symbolom prístupnosti, spĺňajú základné požia-
davky bezbariérovej prístupnosti z hľadiska nárokov 
hostí na invalidnom vozíku, ale ani jedno zo zariade-
ní nesplnilo požiadavky súvisiace s nárokmi osôb so 
zrakovým a sluchovým postihnutím. Treba však po-
znamenať, že pri každom z pozitívne hodnotených za-
riadení existujú drobné nedostatky, ktoré možno od-
strániť bez zásahu do stavebných konštrukcií.

Ak ubytovacie zariadenie ponúka služby pre klien-
ta so zdravotným postihnutím, malo by poskytovať 
bližšie informácie o bezbariérovosti zariadenia. V in-
formačných brožúrach alebo na webových stránkach 
sa informácia o  zariadení často obmedzuje na údaj 
„prístupné pre hostí na vozíku“, alebo je pri zariadení 
uvedený len medzinárodný symbol bezbariérovej prí-
stupnosti. To môže spôsobiť, že hosť až po príchode 
do zariadenia zistí, že to, čo je v informačných zdro-
joch označené ako „prístupné“, pre neho často také-
to nie je. Klienti s  elektrickým invalidným vozíkom 
sa mnohokrát nedokážu v  zariadeniach pohybovať, 
pretože takýto vozík má väčšie priestorové nároky. 
Hostia sa často sťažujú, že nemôžu využívať všetky 
služby, ktoré zariadenie ponúka, alebo že sa naprík-
lad nedostanú na balkón svojej izby. V informačných 
materiáloch ubytovacích zariadení by sa mali uvá-
dzať podrobnejšie informácie o  bezbariérovej prí-
stupnosti, napríklad šírky dverných otvorov, bližšie 
údaje o  vybavení kúpeľne, či je zariadenie vybave-
né doplnkovými pomôckami pre hostí s  poruchami 
zraku alebo sluchu a  podobne. Osoby so zrakovým 
postihnutím sú často odkázané na pomoc vodiaceho 
psa, preto by mala byť jeho prítomnosť vo všetkých 
prevádzkových častiach zariadenia akceptovateľná. 
Takisto je vhodné vopred upozorniť, ak niektoré časti 
ubytovacieho zariadenia nespĺňajú požiadavky bez-
bariérovej prístupnosti. Predišlo by sa tým mnohým 
nedorozumeniam a konfl iktom. Pri navrhovaní uby-
tovacieho zariadenia je žiaduci komplexný prístup 
založený na spolupráci architekta, majiteľa, prevádz-
kovateľa, prípadne manažmentu zariadenia.

Ubytovacie zariadenia majú mnohokrát okrem fun-
kcie ubytovania aj doplnkové funkcie, najčastejšie 
konferenčné priestory a priestory na relax. Tak, ako 
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bolo spomenuté, aj tieto priestory musia slúžiť všet-
kým klientom zariadenia. 

Hotelové priestory sú často rozšírené o  konfe-
renčné sály, ktoré musia byť vybavené technickými 
pomôckami, aby bolo zabezpečené vnímanie pre-
zentácii viacerými spôsobmi zmyslového vnímania 
napríklad indukčnou slučkou, FM systémom alebo 
infračerveným systémom na prenos a  zosilňovanie 
zvuku a digitálnym textovým displejom, na ktorom 
sa zobrazuje hovorené slovo, čo uľahčí vnímanie pre-
zentácie hosťom s poruchami sluchu. Priestor konfe-
renčnej sály musí mať kvalitnú akustiku, je potreb-
né zaistiť optimálny čas dozvuku a  zrozumiteľnosť 
reči, ako aj vyriešiť dostatočnú zvukovú izoláciu sá-
lového priestoru od okolia. Všetky priestory musia 
mať dostatočné elektrické rozptýlené osvetlenie, čo 
uľahčuje situáciu hosťom so sluchovým aj zrakovým 
postihnutím.

Ak má ubytovacie zariadenie vo svojom vybavení 
priestor teplej haly s  bazénom, je potrebné zabez-
pečiť vstup do bazéna aj osobám s ťažkým telesným 
postihnutím pomocou mobilného zdvíhacieho zaria-
denia. Návštevníci s ľahším stupňom telesného pos-
tihnutia, ale aj niektorí návštevníci na vozíku dokážu 
do bazéna vstupovať po schodoch, pričom schody im 
môžu slúžiť ako presadacie stupne. Pre návštevníkov 
so zrakovým postihnutím je vhodné vytváranie fa-
rebných kontrastov medzi podlahou a stenou, medzi 
dverami a  stenou, prípadne farebne odlíšený okraj 
bazéna, čo im uľahčuje orientáciu v priestore. Okolo 
bazénov by mal byť vytvorený pás odlišnej textúry, 
ktorý slúži ako varovný pás. Takisto hala s bazénmi 
by mala mať dobré akustické vlastnosti. Toto opat-
renie nielen eliminuje vysokú hladinu hluku v teplej 
hale, ale uľahčuje aj dorozumievanie hostí so slucho-
vým a  zrakovým postihnutím. Podlahové materiály 
vo všetkých priestoroch musia mať ľahko udržiava-
teľný a protišmykový povrch.

Potná kabína alebo kabína solária v  relaxačnej 
časti ubytovacieho zariadenia musí poskytovať do-
statočne veľký podlahový priestor, aby v  nich bolo 
možné manévrovanie s  invalidným vozíkom. Po ob-
vode potnej kabíny sa inštalujú držadlá, ktorých sa 
možno pridržiavať pri presadaní na jednotlivé lavi-
ce. Pred výhrevným telesom musí byť zábradlie, aby 
nedošlo k prípadnému popáleniu hostí so zrakovým 
postihnutím. Na ochladzovanie po saunovaní je pre 
hostí s poruchami mobility vhodnejšia studená spr-
cha alebo oblievanie vodou zo stropného zásobníka, 
lebo mnohé osoby s ťažšími poruchami mobility ne-
dokážu využívať účinok ochladzovacieho bazéna. Na 
prezliekanie a očistu tela je pre návštevníkov s poru-
chami mobility vhodná špeciálna hygienická kabína. 
Takáto kabína poskytuje požadovanú mieru intimity. 
Ak zariadenie ponúka viac aktivít v rámci priestorov 
wellness, optimálne je navrhovať priestory šatní tak, 

aby ich mohli využívať všetci návštevníci bez rozdielu 
v zmysle princípov univerzálneho navrhovania, teda 
bez segregácie osôb so zdravotným postihnutím.

Multisenzorické prezentácie 
v múzeách a galériách 
Výstavné priestory v múzeách a galériách musia byť 
navrhnuté tak, aby vystavené exponáty boli prístup-
né a  vnímateľné pre všetkých návštevníkov. Najp-
rogresívnejšie formy expozície sú interaktívne, teda 
vhodné exponáty by mali byť sprístupnené vizuálne, 
taktilne, akusticky a  aj formou experimentu. Vizu-
álnu percepciu vybratých umeleckých diel a  histo-
rických predmetov, ako aj informáciu o  ich obsahu, 
umeleckom zámere je takisto žiaduce transformo-
vať do taktilnej a akustickej formy. Napríklad obra-
zy predstavujú rôzne predmety a javy, ktoré by mali 
byť sprístupnené formou reprodukcie v  reliéfnom 
vyhotovení s  opisom vo viacerých formátoch nap-
ríklad veľkým písmom, Braillovým a  reliéfnym pís-
mom a audio nahrávkou. Opis je vhodným doplnkom 
pri vnímaní reliéfneho obrazu, dáva šancu rozlišo-
vať a  identifi kovať rôzne časti obrazu, aby zrakovo 
postihnuté osoby získali príbeh, ktorý chcel autor 
svojím obrazom povedať. Na pozorovanie exponátov 
však možno použiť aj ďalšie kompenzačné pomôc-
ky, napríklad optické lupy, televízne lupy, teleskopy, 
mikroskopy. Takýmito opatreniami sa zvýši atraktivi-
ta výstavných priestorov pre všetkých návštevníkov. 
Vo výstavných priestoroch je potrebné poskytnúť 
ucelený systém informačných a  orientačných prv-
kov, pozostávajúci z  vodiacich línií alebo vodiacich 
držadiel, taktilných, akustických a  vizuálnych prv-
kov. Vhodnou pomôckou môžu byť vodiace držadlá, 
situované pozdĺž trasy pred jednotlivými exponátmi, 
do ktorých môže byť integrovaná hlasová informácia 
o exponáte, ktorá môže byť aktivovaná pomocou tla-
čidla alebo fotosenzorom17.

Zhromažďovacie priestory
V zhromažďovacích priestoroch a v hľadiskách, nap-
ríklad kultúrnych, športových stavieb a v konferenč-
ných priestoroch sa musia navrhnúť vyhradené mies-
ta pre osoby s  obmedzenou schopnosťou pohybu 
a  orientácie. V  zmysle platnej legislatívy musí byť 
v  hľadisku kultúrneho zariadenia alebo v  priestore 
na zhromažďovanie osôb vyhradené 1 % z  kapacity 
sedadiel na umiestnenie osoby na vozíku a v hľadis-
ku športových zariadení to musí byť najmenej 5 ‰ 
z celkového počtu miest na sedenie. Vyhradené mies-
ta sa situujú v blízkosti únikových východov, nesmú 
však zasahovať do únikových ciest. 

V kultúrnych a multifunkčných zariadeniach musí 
byť najmenej jedna  šatňa pre účinkujúcich riešená 
tak, aby vyhovovala požiadavkám osôb s  obmedze-
nou schopnosťou pohybu a  orientácie. Šatne pre 

9 ¦ Vystavené exponáty vnímateľné hmatom SNM (Bratislava)
Foto: Zuzana Čerešňová

8 ¦ Orientačná reliéfna mapa turistickej lokality 
s Braillovým a reliéfnym písmom (Pearl Harbor, USA)
Foto: Lea Rollová

7 ¦ Sprístupnenie vyhliadkových bodov na turistickej trase  
pre všetkých turistov (Waimea Canyon, Hawai)
Foto: Lea Rollová
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športovcov v športových zariadeniach by sa mali si-
tuovať na tom istom podlaží, ako je hracia plocha, te-
locvičná sála alebo teplá hala bazénov. V športových 
halách, kde je väčšia kumulácia športovcov, musí byť 
najmenej jedna bunková šatňa pre ženy a jedna pre 
mužov navrhnutá metódou univerzálneho navrho-
vania tak, aby poskytovala priestor na prezliekanie 
a odkladanie šatstva aj zdravotne postihnutým špor-
tovcom. Šatne pre návštevníkov bazénových zariade-
ní sú zväčša vybavené prezliekacími kabínami, preto 
najmenej dve kabíny musia priestorovo a vybavením 
zodpovedať požiadavkám osôb na vozíku. Zväčše-
né kabíny môžu súčasne slúžiť ako rodinné kabíny. 
V mnohých bazénových zariadenia sa situuje tzv. bez-
bariérová šatňová jednotka18, ktorá segreguje náv-
števníkov so zdravotným postihnutím od ostatných 
návštevníkov, čo je však pri tomto type zariadení vše-
obecne akceptovateľné. Pri zmenách dokončených 
športových alebo kultúrnych stavieb sa mnohokrát 
nedajú bezbariérovo sprístupniť priestory šatní a hy-
gieny, preto sa musí realizovať aspoň jedna špeciálna 
hygienická kabína spoločne pre mužov a  ženy. Táto 
kabína slúži na prezliekanie a  vykonávanie hygieny 
návštevníkov so zdravotným postihnutím, prípadne 
rodičov s  deťmi, pričom skrinky na odkladanie vecí 
sa zväčša situujú mimo priestoru hygienickej kabíny. 

4. „Turizmus pre všetkých“ na Slovensku
Otázka budovania fungujúceho „turizmu pre všet-
kých“ na Slovensku predstavuje medzirezortný prob-
lém, ktorý je potrebné riešiť na vládnej, regionálnej 
aj samosprávnej úrovni. Základným predpokladom je 
vybudovanie bezbariérovej infraštruktúry. Pri deba-
rié rizácii prostredia a zariadení sa však nemožno kon-
centrovať len na osoby s telesným postihnutím, prí-
padne osoby na invalidnom vozíku, ako je to bežnou 
praxou, ale musia sa zohľadniť aj nároky ostatných 
skupín zdravotného postihnutia a  nároky seniorov, 
ktorí môžu mať rôzne poruchy mobility a orientácie. 
Univerzálne navrhovanie, a  teda prostredie bez ba-
riér vo fyzickom prostredí, v orientácii a komuniká-
cii je jednou z podmienok postupnej inklúzie týchto 
diskriminovaných skupín obyvateľstva do života spo-
ločnosti. Odstraňovanie bariér v prostredí je dlhodo-
bý proces a mal by byť rozdelený do viacerých etáp 
implementácie:
1. Legislatívna úprava stavebných predpisov
2. Edukácia a propagácia problematiky „turizmu pre 

všetkých“
3. Sprístupnenie stavieb a prostredia v turistickej 

destinácii 
4. Certifi kácia bezbariérovej prístupnosti stavieb
5. Motivačné stimuly pre majiteľov/prevádzkovate-

ľov zariadení 
V  stavebnej legislatíve SR nie sú uvedené zásady 
bezbariérovej prístupnosti turistických zariadení 
a  služieb, mali by preto byť prijaté príslušné legis-
latívne opatrenia, v ktorých by boli stanovené požia-
davky na vytváranie bezbariérových trás a  objektov 
vo fáze územného plánovania a následne požiadav-
ky na bezbariérové riešenia stavieb turistického sek-
tora. Z hľadiska turizmu je potrebné tiež vytvorenie 
jednotného systému piktogramov a orientačných po-
môcok pre osoby so zrakovým postihnutím. Jednot-
livým zariadeniam, produktom a službám by sa mali 
prideľovať značky bezbariérovej kvality formou certi-
fi kácie, ktorá by mohla byť založená na báze dobro-
voľnosti. Motiváciou pre certifi kačný proces by bol 
fakt, že napríklad certifi kované ubytovacie zaradenia 
by mohli byť zaradené do medzinárodnej siete bez-
bariérových ubytovacích zariadení. Hosťom so zdra-
votným postihnutím by certifi kácia zaručila kvalitu 
poskytovaných služieb, a preto by bola rozhodujúca 
pri výbere konkrétneho zariadenia.

V  súčinnosti s  odborníkmi na bezbariérovú prí-
stupnosť a  organizáciami, prípadne s  agentúrami 
cestovného ruchu, by mal byť vypracovaný strategic-
ký plán budovania „turizmu pre všetkých“ – vybrať 
by sa mali niektoré vhodné lokality, ktoré majú dob-
rú dopravnú dostupnosť (leteckú, železničnú, cestnú) 
a súčasne ponúkajú prírodné atrakcie, ako sú turis-
tické trasy, liečivé pramene, vínne cesty, agroturis-
tiku a podobne. Napríklad debariérizácia kúpeľných 

10 ¦ Výťahom sa možno dostať od suterénu až na zelenú 
strechu (Academy of Sciences, San Francisco, USA)

Foto: Lea Rollová
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zariadení na Slovensku by mohla byť vhodným eko-
nomickým impulzom na rozvoj zdravotného turizmu 
a wellness turizmu. Najvhodnejšie sú také turistické 
lokality, ktoré sú v blízkej nadväznosti na diaľničnú 
sieť, pretože mnoho zdravotne postihnutých osôb 
cestuje na dovolenku vlastným autom, ktoré im za-
bezpečí mobilitu v rámci destinácie. 

Vhodným adeptom na vybudovanie bezbariérového 
mesta sú Košice, ktoré medzinárodná komisia vybrala 
ako „Európske hlavné mesto kultúry“ na rok 2013 spo-
lu s Marseille, čo súčasne zaväzuje štátnu správu a sa-
mosprávu mesta, aby boli pripravení prijať všetkých 
hostí z Európy vrátane seniorov a tiež tých, ktorí majú 
zdravotné postihnutie. Bezbariérová prístupnosť kul-
túry pre všetkých je uvedená aj ako jedna z podmienok 
projektu „Európske hlavné mesto kultúry“.

Podporiť by sa mali projekty zamerané na školenia 
prevádzkovateľov turistických a kúpeľných zariadení, 
pracovníkov agentúr turizmu na celonárodnej aj na 
lokálnej úrovni, ale aj školenia architektov a projek-
tantov. Témy seminárov by mali byť zamerané na od-
straňovanie bariér a  na nevytváranie nových bariér 
v exteriérovom a  interiérovom prostredí, v doprave, 
ako aj na bezbariérovú komunikáciu a poskytovanie 
informácií a služieb pre klientov so zdravotným pos-
tihnutím a seniorov. 

Na Slovensku je problematika tvorby bezbariérové-
ho prostredia u odbornej verejnosti často podceňo-
vaná a mnohokrát chápaná v zúženom spektre ram-
pa – výťah – bezbariérová toaleta. Mnohí urbanisti, 
architekti a stavební inžinieri nepoznajú dostatočne 
nároky osôb so zdravotným postihnutím, najmä osôb 
so zrakovým a sluchovým postihnutím a pri navrho-
vaní stavieb alebo pri rekonštrukcii stavieb postupu-
jú podľa zaužívanej metódy tvorby pre „priemerné-
ho človeka“, ktorá je v súčasnosti neakceptovateľná. 
Prvky bezbariérovosti sa snažia uplatňovať v zmysle 
platnej legislatívy, ktorá však nedostatočne vystihu-
je danú problematiku. Za problematické možno po-
važovať aj označovanie stavieb alebo produktov me-
dzinárodným symbolom prístupnosti. Súčasná prax 
je taká, že mnoho objektov a produktov označených 
týmto symbolom nespĺňa stavebné predpisy, lebo ne-
existuje účinná forma kontrolného mechanizmu ani 
autorizovaná osoba, ktorá by posúdila oprávnenosť 
používania tohto označenia. Tieto fakty majú čas-
to vplyv na zníženie užívateľskej kvality stavieb, čo 
môže v praxi spôsobiť mnohé nedorozumenia a spory. 

Vhodným nástrojom úspešného implementova-
nia problematiky bezbariérového turizmu do praxe 
sú fi nančné a  motivačné stimuly, ktoré podporujú 
výskum, edukáciu, ako aj realizáciu projektov súvi-
siacich s bezbariérovým turizmom. Dotácie na všet-
ky projekty súvisiace s  rozvojom turizmu by mali 
byť posudzované aj s prihliadnutím na zabezpečenie 
prístupnosti pre všetkých klientov. Na propagáciu 

„turizmu pre všetkých“ môžu slúžiť aj bezbariérovo 
prístupné webové stránky, na ktorých sú zverejne-
né informácie súvisiace s  bezbariérovým turizmom, 
pozitívne príklady z praxe, informácie o jednotlivých 
destináciách, ubytovacích zariadeniach, o  bezbari-
érových kultúrnych a  športových podujatiach a  po-
dobne. Organizovať a medializovať by sa mali rôzne 
propagačné, výstavné a súťažné podujatia súvisiace 
s touto problematikou.

Téma vytvárania „turizmu pre všetkých“ je v súčas-
nosti naliehavá nielen vzhľadom na deklarované po-
žiadavky zabezpečenia integrácie diskriminovaných 
skupín do života spoločnosti, ale aj vzhľadom na zvý-
šený záujem o cestovanie zo strany seniorov a osôb 
so zdravotným postihnutím. Frekvencia cestovania 
týchto skupín obyvateľstva by sa pravdepodobne 
ešte zvýšila, ak by sa v sektore turizmu zlepšili pod-
mienky prístupnosti, teda ak by boli poskytnuté pat-
ričné bezbariérovo prístupné priestory a služby a ak 
by okrem neprekonateľných architektonických bariér 
nemuseli zápasiť aj s bariérami v myslení ľudí. 

1 Poznámka: pojem je z angl. „Tourism for All“, v praxi sa 
používa aj spojenie „accessible tourism“ (prístupný turizmus). 
Aktivity súvisiace s tvorbou prístupného turizmu zastrešuje 
medzinárodná nezisková organizácia ENAT, ktorej cieľom je 
formou rôznych aktivít, konferencií a zverejňovania pozitívnych 
príkladov z praxe napomáhať pri aktivizácii a propagácii 
bezbariérového cestovania. http://www.accessibletourism.org/
2 http://www.bits-int.org/en/index.php
3 Štatistický úrad SR: EÚ SILC 2009 – Zisťovanie o príjmoch 
a životných podmienkach domácností v SR.
4 SCHENNER, Johan UDOLF-STOBL, Elisabeth: Tourismus für 
Alle – Barrierefreies Planen und Bauen in der Tourismus- und 
Freizeitwirtschaft. Wien: Bundesministerium für Wirtschaft, 
Familie und Jugend & Wirtschaftskammer Osterreich, 2009, s. 2.
5 EUROSTAT: Europe in fi gures – Eurostat yearbook. In the spot-
light - Demographic change: challenge or opportunity? Eurostat, 
2008, Figure SP.11: Population projections, EU –27, s. 30.
6 NEUMANN, Peter – REUBER, Paul: Ökonomische Impulse 
eines barrierefreien Tourismus für alle. Dok. Nr. 526. Berlin: 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 2004. Teil: 
3.1.4 Potenziale des barrierefreien Tourismus für die gesamte 
Volkswirtschaft, s. 40.
7 NEUMANN, Peter, REUBER, Paul: Barrierefreier Tourismus 
für Alle in Deutschland – Erfolgsfaktoren und Maßnahmen zur 
Qualitätssteigerung. Berlin: Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie, 2008. Teil 3.2.1. Urlaubsreiseintensität, s. 57.
8 SCHENNER, Johan – UDOLF-STOBL, Elisabeth: Tourismus für 
Alle – Barrierefreies Planen und Bauen in der Tourismus- und 
Freizeitwirtschaft. Wien: Bundesministerium für Wirtschaft, 
Familie und Jugend & Wirtschaftskammer Österreich, 2009, s. 4.
9 SAMOVÁ, Mária: Univerzálna tvorba: antidiskriminačná výzva. 
In: ALFA 3/2011, s. 6 – 13.
10 ZERVAN, Marian – ŠPAČEK, Robert: Hypotéza urbánnej 
slušnosti. In: Životné prostredie. Revue pre teóriu a tvorbu 
životného prostredia. 4/2001, Bratislava, SAV, s.173.
11 JAKUŠOVÁ, Martina: Diskusia o verejných priestoroch. In: 
Urbanita 1/2011, Bratislava, Urbion.

12 Poznámka: prípustné sklony rámp sú defi nované vo vyhláške 
MŽP SR č. 532/2002 Z. z.; na základe vlastného výskumu 
a požiadaviek normy ISO/IEC Guide 71 (Guidelines for standards 
developers to address the needs of older persons and persons 
with disabilities) je najväčší prípustný sklon chodníka 1 : 21, ak je 
sklon väčší, musí byť realizovaný a vybavený ako rampa.
13 Poznámka: Viac o tejto problematike sa možno dozvedieť 
z publikácie:

ČEREŠŇOVÁ, Zuzana: 2.3. Orientačné systémy pre zrakovo 
postihnuté osoby In: Samová, Mária a kol.: Tvorba bezbariérového 
prostredia, základné princípy a súvislosti. Bratislava, Eurostav 
2008, s. 24.
14 Poznámka: viac o aplikovaní prvkov bezpečnosti v zmysle 
kriminality sa možno dozvedieť z teórie „Crime Prevention 
Through Environmental Design“ http://www.cptedsecurity.com/
cpted_design_guidelines.htm, alebo z článku:

KEPPL, Julián – BENKOVIČOVÁ, Lucia: Architektonické 
prostriedky na tvorbu bezpečného prostredia miest. In: Urbanita 
2/2011, Bratislava, Urbion, s. 22 – 27.
15 Poznámka: Viac o tvorbe prístupných detských ihrísk sa možno 
dozvedieť z publikácie:

ČEREŠŇOVÁ, Zuzana: 3.4. Parky a detské ihriská. In: Samová, 
Mária a kol.: Tvorba bezbariérového prostredia, základné princípy 
a súvislosti. Bratislava, Eurostav 2008, s. 48.
16 ROLLOVÁ, Lea: Bezbariérový turizmus. Nároky osôb so 
zdravotným postihnutím na ubytovacie zariadenia a služby. 
Bratislava, CEDA FA STU 2010. 120 s., tu s. 86.
17 Poznámka: Viac o tejto problematike sa možno dozvedieť 
z publikácie:

ČEREŠŇOVÁ, Zuzana: 6. Kultúra. In: Tvorba bezbariérového 
prostredia. Základné princípy a súvislosti. Bratislava, Eurostav 
2008, s. 95.
18 Poznámka: Viac o tejto problematike sa možno dozvedieť 
z publikácie: ROLLOVÁ, Lea: 7. Šport. In: Samová, Mária a kol.: 
Tvorba bezbariérového prostredia, základné princípy a súvislosti. 
Bratislava, Eurostav 2008, s.103.

11 ¦ Turistická  agentura vybavená aj špeciálnymi 
autobusmi (Valencia, IT) 
Foto: Lea Rollová
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Výnimočne úspešní absolventi univerzít s  medzi-
národnou akceptáciou sú nepochybne „rodinným 
striebrom“ každej Alma Mater. Stretávame sa s nimi 
na stránkach akademických periodík, ale každoročne 
aj vo verejnoprávnych médiách. V  koncentrovanej, 
„instantnej“ forme preukazujú efektívnosť a kvalitu 
vzdelávacieho programu, skúsenosti pedagógov, ale 
aj schopnosť získať správnych ľudí do svojich lavíc. 
Usmiaty mladý človek ruka v  ruke s topmanažérom 
nadnárodného gigantu predstavuje silný prísľub bu-
dúcim adeptom štúdia, ich rodičom či  blízkym. Čo 
viac si môže priať ktorýkoľvek akademický funkci-
onár, pedagóg. To je jeden uhol pohľadu. Žiaľ, nie je 
jediný. Na druhej strane nás masmédia pravidelne in-
formujú o náraste nezamestnanosti v období, keď by 
práve noví absolventi mali obsadzovať perspektívne 
miesta pre sľubne sa rozvíjajúcu kariéru. S  neistou 
perspektívou svojich študentov po skončení univer-
zitného štúdia sa stretáva každý pedagóg pôsobiaci 
v posledných semestroch štúdia. Niektorí ju ešte ba-
gatelizujú, ale väčšina o nej otvorene hovorí a sna-
ží sa nájsť recept, ako s ňou bojovať. Čo teda lepšie 
charakterizuje situáciu? Úspech či obavy? Pravda ne-
pochybne „sedí“ na „chvostoch“ Gausovej krivky. Vy-
volených so zlatými pracovnými zmluvami nie je tak 
veľa, aby sme usilovné štúdium mohli považovať sú-
časne za samozrejmý katapult do sveta cyber-vedy, 
veľkého biznisu alebo (v prípade dizajnu a architek-
túry) umenia. Približne rovnaký počet ako superab-
solventov je aj tých málo úspešných. Dôvodov býva 
mnoho. Treba rátať aj s celkom obyčajnou „ľudskou 
smolou“, chorobami, profesijným zlyhaním počas ne-
šťastnej zhody okolností. V prípade obidvoch skupín 
isto nemožno hovoriť o štatisticky charakteristických 
profi loch absolventov. Gausov „šedý priemer“ – ale-
bo reálna väčšina sa metódou pokus/omyl/náprava 
postupne v praxi viac-menej udomácni. Niektorí sú 
paradoxne z  perspektívy celoživotného pôsobenia 
napokon úspešnejší ako študenti šampióni. Kto najp-
ríznačnejšie charakterizuje úroveň školy? Koho evi-
duje odborná i laická verejnosť, keď doznie P. R., prí-
padne korporátna reklama univerzitných sponzorov? 
Študenti – šampióni na svojej kariérnej ceste veľmi 
rýchlo strácajú kontakt s tým, čo nazývame všeobec-
ná prax. Použijem paralelu so športom. Špičkový slo-
venský futbalista či hokejista – internacionál sa dos-
táva rýchlo do kolotoča ponúk skautov športového 

marketingu. Tréneri a  funkcionári malých mužstiev 
sa ani len neodvážia vysloviť ponuku. Jeho rodák pa-
mätajúci si ho ešte zo žiackej ligy síce o ňom počúva 
z rozhlasu, sleduje občas jeho hru na veľkých medzi-
národných podujatiach. Naživo mu však robia radosť 
celkom iní hráči. Tlieska, hrozí, nosí na pleciach ale-
bo hanobí pri pive priemerných. 

Rovnako možno položiť celkom praktickú otázku 
z iného súdka. Kto sa v čase celoživotného vzdeláva-
nia bude obracať na svoju univerzitu s požiadavkou 
na doplnenie kvalifi kácie v špecializovaných kurzoch, 
kto ponúkne svoje praktické skúsenosti ako externý 
pedagóg z praxe? Odpoveď je jednoduchá! Bude to 
niekto z väčšiny priemerných. Je to záležitosť priorít, 
hodnôt, cieľov i  možností. Ľudia, ktorí sa dostanú 
skoro na profesijný vrchol, sú determinovaní množ-
stvom špecifi ckých povinností. Žijú v iných podmien-
kach (prístup k informáciám, ale napríklad aj hono-
rovanie práce). „Nepôjde to!“, aj keby veľmi chceli. 
Ak občas predsa len ponúknu svoju účasť na akcii 
Alma Mater – je to skôr jednorazové alebo občasné 
pôsobenie. 

Vzdelávanie začalo byť oprávnene vnímané ako 
produkt uplatňovaný na trhu. Trhové segmenty si 
vyberajú produkt podľa potrieb a  želaní. Prednosť 
má ponuka s  najvyšším potenciálom komplexného 
úžitku1. Študovať v podmienkach výzvy (vysoká kva-
lita štúdia medzinárodne uznávanej univerzity), bez 
získania kompetentností na zvládnutie efektívne-
ho prechodu medzi školou a praxou našich zákazní-
kov (študentov, ich rodičov – ale i zamestnávateľov 
a investorov) neuspokojí. V súčasnom univerzitnom 
vzdelávaní budúcich manažérov, osobitne v  anglo-
saskej kultúre, sa kladie vysoký dôraz na priprave-
nosť na  okamžitý výkon. Zjednodušene to nazývajú 
„Day after…“. Nastúpiš do novej pozície, tvoj projekt 
schválili, dostal si novú úlohu – čo začneš robiť od 
prvej minúty nasledujúceho pracovného dňa? Netre-
ba zdôrazňovať, že od študenta sa očakáva odpoveď 
nielen v zmysle izolovaných schopností zo špeciali-
zácie. To, že vie napríklad vypracovať súvahu hospo-
dárenia organizácie k danému termínu je samozrej-
mosťou. Prenesene aj schopnosť študenta Ústavu 
dizajnu určiť kombináciu farieb v  konkrétnom ná-
vrhu, hovorí len málo o  jeho praktickom potenciáli 
v korporátnej praxi. Ovládanie práce s  farbou je ja-
zykom profesie. V podstate nevyhnutná podmienka. 

Len učiť 
nestačí 
Branislav Jelenčík
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Ak chce byť škola (fakulta) vnímaná ako serióz-
na, dôveryhodná inštitúcia s  vysokým kreditom ak-
ceptovateľného partnera, príprava absolventa na 
prechod do praxe v  rozšírenom diapazóne kompe-
tentností sa musí stať v  jej študijných programoch 
samozrejmosťou.

Učíme, vzdelávame alebo vychovávame?
Napriek tomu, že odpoveď na otázku je jednoduchá 
a znie – vzdelávame aj vychovávame súčasne, zdá sa 
akoby sme v tejto problematike stále trochu tápali, 
nevedeli k nej zaujať odborne vyargumentovaný po-
stoj. Utvrdila ma v tom aj pedagogická konferencia 
pri príležitosti Dňa učiteľov (28. marca 2012). Slo-
vá „učíme“, „vzdelávame“, „vychovávame“ používame 
často veľmi emotívne a angažovane, no ich významo-
vá podstata je v kontextoch zahmlená a zdá sa, že ne-
veľmi presne vymedzujú poslanie našej práce. (Voľne 
nadväzujem na jednu zo svojich skorších analýz2).

Pozrime sa teda celkom prakticky na náš peda-
gogický proces cez transformačný model prípravy 
študenta na prax znázornený na obrázku 1. Vedome 
zostávam v  celkom pragmatickej rovine bez pátosu 
a  fi lozofovania o  Alma Mater. Uvažujem čisto ma-
nažérsky3. Vstupy, ktoré do transformačného proce-
su našej fakulty natekajú, môžeme primárne rozdeliť 
na hmotné, nehmotné a  ľudské. Hmotné napríklad 
na nehnuteľné, hnuteľné a  fi nančné. Nehmotné sú 
naše kompetentnosti, know-how, goodwill, ľuds-
ké si treba, samozrejme, všímať najintenzívnejšie, 
lebo sú najcennejšie, ale bude stačiť, ak si ich pre 
potreby analýzy rozdelíme na uchádzačov o  štú-
dium (zatiaľ na vstupe) a  zamestnancov školy (ve-
dome nehovorím len o pedagógoch). Čo je výstupom 
transformácie, ktorú dočasne považujem za čiernu 
skrinku, v ktorej sa niečo deje? Výstupy možno opäť 
deliť do skupín podobných ako v prípade vstupov. Je 
tam niečo hmotné – množstvo administratívy, ktoré 
procesy na škole generujú, učebné pomôcky, výstu-
py vedeckej práce, niečo nehmotné – napr. konkrét-
ne skúsenosti s  riešením individuálnych problémov 
poslucháčov školy na zahraničných pobytoch, pri ne-
očakávanej dlhodobej práceneschopnosti a podobne. 
Nehmotným výstupom je aj posilnený imidž, repu-
tácia školy šírená spokojnými absolventmi a ich hr-
dými blízkymi. (Fascinuje ma nápis na chodníku ve-
dúcom k budove: „Toto je fakulta – naša!“ Znie to 

úprimne, milo a stavovsky.) Pozrime sa však dôsled-
nejšie na výstupy týkajúce sa ľudí. Uchádzači sa 
zmenili na absolventov – to nás musí zaujímať naj-
viac, no nesmieme zabudnúť ani na zamestnancov. 
Výstupom v  ich prípade je transformáciou nezniče-
ný, opätovne využiteľný, vysokomotivovaný profesi-
onál s rozšírenými kompetentnosťami. To je možno 
téma budúceho rozboru. Venujme sa primárne pro-
fi lu absolventa.

Koho odprevádzame do praxe?
Na prvý pohľad takmer nezmyselná otázka. Absolvo-
vaním štátnej skúšky a obhajoby sa predsa naši ab-
solventi stávajú profesionálmi v  súlade s  obsahom 
akreditačného listu vyštudovanej špecializácie. To 
má formálny i  legislatívny význam pre jeho zarade-
nie do profesijného života doma, či dokonca v zahra-
ničí, všade tam, kde sú naše tituly akceptované. In-
terne môžeme polemizovať o počte hodín, prístupe 
k výkladu látky, využívaným pomôckam či o kultúre 
organizácie. No pokiaľ sme de jure zaradení do systé-
mu štátneho vzdelávania, naši absolventi postúpili 
o riadny krok k plánovanej a dúfam i vytúženej praxi. 
Môžu v nej uspieť? Ako sa stretáva profi l absolventa, 
jeho kompetentnosti, osobnostné predpoklady s ne-
kompromisnými podmienkami reality?

V  úvode som už spomenul osobitné postavenie 
študentov šampiónov. Predpokladajme, že budú mať 
na ružiach ustlaté a  neznamenajú pre školu4 prob-
lém. Ďalšou, celkom príjemnou, no neveľkou skupi-
nou absolventov, sú budúci zamestnanci rodinných 
fi riem vlastných príbuzných. Pri promócii im okrem 
úspešného štartu do života musíme popriať, aby 
sa dobre darilo rozbehnutému biznisu čo najdlh-
šie. Potom by aj oni mohli prirodzene prosperovať 
a profi tovať.

Hoci takáto práca môže byť náročná, predsa len 
sľubuje aké-také sociálne istoty a  v  subordinácii 
aspoň miernu benevolenciu. Zostáva nám však naj-
väčšia skupina – tí, ktorí sa chcú zamestnať alebo sa 
odvážia podnikať. Sú to ľudia, ktorých by sme moh-
li prirovnať k  prvosledovým bojovým jednotkám za 
našu (fakultnú) budúcnosť. Skupina je skúškou našej 
účelnosti i  zrkadlom pravdivo odpovedajúcim, kto 
sme a kam kráčame (aj tomu, čo o sebe nevieme).

Súčasná manažérska teória hovorí, že ľudia 
– ľudské zdroje „pretekajú“ organizáciou v  čase 

i  v  kariérnom raste. Znamená to, že sú oslovovaní 
ponukami na prácu, sú informovaní o  uvoľnených 
pracovných miestach, sú zaraďovaní do výberových 
konaní, sú rôzne testovaní a porovnávaní, aby napo-
kon zaujali isté pracovné miesto, kde sú zacvičovaní, 
vycvičovaní, školení, vzdelávaní, vychovávaní, hod-
notení a  vo vymenovávaní možno pokračovať ďalej 
cez rôzne formy motivácií, penalizácií, postupu v hie-
rarchii cez prepúšťanie až po odchod do dôchodku…, 
najmä však sú využívané ich kompetentnosti k plne-
niu nadplánovacích a plánovacích aktivít organizácií 
zamestnávateľov, prípadne objednávateľov pracov-
ných výkonov. Hoci by sa mohlo zdať, že podskupina 
typických zamestnancov sa bude kladenými nárokmi 
líšiť od podnikateľov – živnostníkov, či od s. r. o., vô-
bec nejde o  dramatický rozdiel. Podnikajúci absol-
venti sa predsa zúčastňujú na tendroch. Sú rovnako 
regrutovaní, vyberaní, sú oboznamovaní so špecifi c-
kými nárokmi objednávateľov a  potvrdzujú, že ich 
budú počas zmluvy rešpektovať – často ide o celkom 
identický zácvik ako v prípade zamestnancov, takisto 
sú posudzovaní, hodnotení, rovnako môžu predčas-
ne skončiť ako dodávatelia (nespokojnosť – zrušenie 
objednávky, krach organizácie objednávateľa), čo je 
identické s prepustením z práce. Môže im byť vyjad-
rená spokojnosť prostredníctvom ďalšej objednáv-
ky. Čo je rovnako motivujúce ako poverenie vyššími 
kompetenciami a zodpovednosťou v zamestnaní. Aj 
podnikateľ počas svojho pôsobenie strieda objedná-
vateľov, dokonca celkom iste raz svoju aktívnu karié-
ru skončí – odchodom na zaslúžený odpočinok. 

Či už zamestnávateľom, alebo odberateľom ide 
v podstate o jedno – „Tok“ zamestnanca alebo anga-
žovaného dodávateľa organizáciou musí byť: 
1. nákladovo efektívny
2. z  pohľadu ľudského kapitálu zabezpečujúci jeho 

kvalitu, kvantitu a privlastniteľnosť
3. zvyšujúci oddanosť a motiváciu
4. v súlade s cieľmi organizácie
5. eticky akceptovateľný.
Jednou z ciest, ako uvedené podmienky naplniť, je eli-
minovať úsilie a náklady na zacvičovanie, výcvik, za-
škoľovanie, vzdelávanie, výchovu, prípadne osobnost-
nú profylaktiku napríklad v oblasti práce pod tlakom, 
pri vedení alebo v tíme. A napokon to najhlavnejšie; 
„nenásilne“ presúvať najzložitejší výkon v oblasti prá-
ce s ľuďmi – motiváciu na ich vlastné bedrá. 

1 ¦ Transformačný model prípravy študenta na prax
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Z toho vyplývajú pre školu (fakultu) 
nasledujúce tézy: 

 – Príprava absolventa pre prax nespočíva len v teore-
tickom a praktickom zvládnutí akreditovaného učiva.

 – V praxi využiteľný a perspektívne vnímaný absol-
vent musí disponovať skupinou doplnkových kom-
petentností (zručností, návykov, osobnostných 
predpokladov, odpracovanými skúsenosťami, cer-
tifi kátmi, účelovými zaškoleniami, nevyhnutnými 
informáciami – napríklad čo znamená pracovať 
v systémoch manažmentu kvality…).

 – Pri nábore, výbere, naviazaní zmluvného vzťahu 
s absolventmi, hodnotení ich efektívnosti (ako za-
mestnancov, tak dodávateľov či iných partnerov) sa 
dnes už využívajú vysoko sofi stikované manažérske 
metódy a systémy, ktoré rýchlo odhaľujú skutočné 
predurčenie kandidáta pre pracovnú ponuku.

 – Ak škola (fakulta) bude ignorovať tieto metodiky, 
systémy a skupinu kritérií, bude sa čoraz viac do-
stávať do driftu od reality a jej reputácia klesne. 

 – Škola musí teda nielen učiť predpísané učivo, ale aj 
vzdelávať a vychovávať pre plynulé a pokiaľ možno 
bezproblémové zaradenie sa absolventov do profe-
sionálneho života, kde je učivo nevyhnutnou pod-
mienkou kvalifi kácie, no samo osebe nestačí. 

 – Škola musí ustavične skúmať, dokonca prognó-
zovať, čo by mohla prax v budúcnosti potrebovať 
a vzhľadom na 6-ročný proces transformácie uchá-
dzača o  štúdium na absolventa by mala nastaviť 
procesy tak, aby vyhovovali nárokom na profesi-
onálov minimálne v horizonte 12 rokov (dvojnáso-
bok trvania štúdia). Znamená to, že škola nebude 
v závese – prekvapená, ustavične dobiehať požia-
davky praxe, ale, naopak, bude sama vytyčovať 
trendy, čím presvedčí prax o  svojej nenahraditeľ-
nosti a účelnosti.

Ako vnímajú a na základe čoho hodnotia 
nášho absolventa v praxi? 
V úvode kapitoly chcem upozorniť na fakt, s ktorým 
naši pedagógovia príliš nerátajú, lebo ho pravdepo-
dobne prakticky nezažili. Ešte pred pätnástimi rokmi 
väčšina absolventov uchádzajúcich sa o  zamestna-
nie alebo zákazky prišla do prvého kontaktu s ľuďmi 
identického vzdelania, profesijných skúsenosti či sta-
vovskej príslušnosti. Tí neraz celkom spontánne od-
hadovali využiteľnosť adepta pre organizáciu. Starší, 
skúsený architekt, dizajnér v  pozícii majiteľa alebo 
manažéra (zvyčajne projektového manažéra) ateliéru 
mal čisto profesijné predstavy o kompetentnostiach 
nevyhnutných pre typ objednávok, ktoré by mal bu-
dúci spolupracovník alebo zamestnanec realizovať. 
Veda o  riadení zdrojov, s  osobitným zameraním na 
vedenie ľudí bola pre nich príťažou. V čase konjunk-
túry ekonomiky, keď nebolo o zákazky núdze, doká-
zali totiž manažérske omyly pohodlne prefi nancovať. 

Dnes (a platí to dvojnásobne pre budúcnosť) je 
však situácia diametrálne odlišná. Mnohé fi rmy, kto-
ré dokázali krízu prekonať, sa vnútorne posilnili, čo 
malo priamy dosah na „normalizáciu“ ich „organi-
začnej architektúry“, formátu, politík, identity a po-
dobne. Procesy riadenia obmedzených zdrojov v čase 
prehodnocovania bývalého plytvania sa sofi stikujú. 
Neoddeliteľným znakom tejto skutočnosti je aj pre-
hodnocovanie pracovnej náplne v jednotlivých pozí-
ciách a dôsledná profesionalizácia pracovných miest. 
Pre našich absolventov to znamená, že prvé kontakty 
pri snahe získať prácu neprebehnú so stavovsky zvia-
zanou chápavou, možno i  obdivovanou osobnosťou 
z  profesie, ale tzv. vrátnikom, ktorý triedi uchádza-
čov na základe jasných dohodnutých kritérií. Takým-
to vrátnikom sa stáva sociológ – manažér ľudských 
zdrojov, podnikový právnik, psychológ personálnej 
agentúry a podobne. Dokonca aj projektový manažér 
v oblasti architektúry a dizajnu môže byť dnes skôr 
ekonóm alebo marketingový špecialista. Oni fi ltrujú 
uchádzačov, skôr ako sa v nejakom pokročilom kole 
tendra dostanú pred človeka, ktorý povie: „Tento 
uchádzač je taký úžasný talent, že som ochotný ris-
kovať ostatné jeho nedostatky a začnem s ním spolu-
pracovať. Napokon, je to moja fi rma, ja rozhodujem, 
čo chcem – čo by som mal urobiť!“

Kritériá využívané pri systémových 
metodických metódach výberu uchádzačov 
na pracovné pozície alebo spoluprácu
Kritériá môžeme rozdeliť do štyroch hlavných skupín:
• univerzálne – osobnostné
• univerzálne – profesijné
• zamestnanecké (pre výkonných zamestnancov)
• manažérske/dodávateľské (pre zamestnancov na 

riadiacich pozíciách/podnikateľov
Predstavím ich detailne. Vizuálne má celá koncepcia 
vedome podobu akýchsi kolies. To preto, aby sme si 
uvedomili, čo odváža našich absolventov k úspechom 
v profesionálnom živote. Ako prvú uvádzam skupinu 
Univerzálne osobnostné kritériá na obrázku 2. Uni-
verzálne v zmysle využitia ako v prípade zamestnan-
cov, tak aj partnerov alebo dodávateľov prác.

Prvým kritériom v skupine je výkonnosť osobnos-
ti – vytrvalosť. To je súčasne najdôležitejšie krité-
rium. V smere hodinových ručičiek (2., 3. a 4. pora-
die dôležitosti) nasleduje automotivácia. Schopnosť 
sám seba presvedčiť o zmysle – význame a dôležitos-
ti práce. Ďalej Fluentná schopnosť pracovať, čiže byť 
schopný vykonávať požadované činnosti dlhodobo 
rovnako výkonne a kvalitne. Táto schopnosť je mimo-
riadne dôležitá pre plánovanie a profesijnú spoľahli-
vosť. Nasledujúcim kritériom je psychická odolnosť, 
čiže schopnosť vyrovnať sa so stresom, zmenami, 
s nedostatkom, kritikou, ale aj sústredenosť, empa-
tia, rozvážnosť a  podobne. Posledným kritériom sú 

2 ¦ Univerzálne osobnostné kritériá
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odborné kompetentnosti, ktoré sú síce najprirodze-
nejšie z pohľadu praxe, ale na rozdiel od predchádza-
júcich sa dajú naučiť, osvojiť, nadrilovať, prípadne 
nahradiť iným typom zdrojov (napr. diskalkúlia eli-
minovaná výpočtovou technikou). Napokon, u absol-
ventov sa reálne neráta s dlhodobou praxou. Uvedo-
mujeme si, že ju získajú postupne. Kompetentnosti 
sa však účinne nadobúdajú s podporou predchádza-
júcich kritérií, preto stoja hierarchicky vyššie. 

Ako druhú skupinu kritérií uvádzam Univerzál-
ne profesijné kritériá na obrázku 3. Prvým kritériom 
v  tejto skupine je prirodzená kreativita a  tvorivosť. 
Jej nedostatočnosť možno eliminovať metódami na 
podporu kreatívneho myslenia (podrobnejšie v  na-
sledujúcich príspevkoch), ale pre dizajn a architektú-
ru ide o kritické kritérium. Nasleduje fl exibilita, ako 
schopnosť pružnej reakcie na podnety, ale v pracov-
nom prostredí aj schopnosť vykonávať viacero od-
borných činností. Pri poddimenzovaných zdrojoch je 
východiskom z núdze. Ďalším kritériom je adaptabi-
lita – schopnosť prispôsobiť sa (podmienkam, náro-
kom…) a posledným je schopnosť improvizácie. Ide 
o  nachádzanie či využívanie náhradných riešení, čo 
však nemusí byť výsledok kreativity, ale napríklad 
multiprofesijných skúseností, vedomostí.

Ako tretiu uvádzam skupinu Zamestnanecké krité-
riá na obrázku 4. Prvým kritériom skupiny zamest-
naneckých kritérií je kompatibilita s kultúrou orga-
nizácie, projektového tímu, pracovného kolektívu. 
Kultúra je súbor písaných a  nepísaných pravidiel 
správania, uznávaných hodnôt a  symbolov, hmata-
teľných a nehmatateľných prejavov organizácie, kto-
ré formujú jej život, súdržnosť ľudí v  nej, históriu. 
Ovplyvňujú výkonnosť, fi lozofi u aj identitu organi-
zácie. Vzbury jednotlivcov – osobností či menších 
skupín voči kultúre v  organizáciách prinášajú vždy 
nepríjemné problémy a  konfl ikty. Po príklady ne-
musíme chodiť ďaleko. Každý pedagóg má niekoľko 
skúseností nesúladu osobných kultúr poslucháčov 
s kultúrou školy. Nasledujúcim kritériom je kompa-
tibilita s  motivačnými nástrojmi. Každá mentálne 
zdravá osobnosť má v rôznych etapách svojho živo-
ta meniace sa faktory motivácie. Kým jeden len hľa-
dá istoty, ktoré by mu pomohli sústrediť sa na prácu 
a nemyslieť na prežitie, iný si uspokojuje osobné ego 
objavujúc pocit naplnenia životných ideálov a  cieľ-
ov. Organizácia v  istom období disponuje iba limi-
tovanými možnosťami uspokojovať (minimálne) tzv. 
hygienické faktory, ktorými sú napríklad odmena za 
prácu, kvalita pracovného prostredia, šance na po-
stup. Rovnako ako motivačné faktory týkajúce sa po-
stavenia pracovníka v kolektíve, jeho potenciálu pre 
poverovanie, zodpovednosť, vzťahy s  nadriadeným, 
sebarealizáciu. V oblasti motivácie sa teda stretávajú 
očakávania zamestnanca s možnosťami organizácie. 
Súlad znamená vzájomný posun vpred a  synergiu, 

nesúlad, naopak, rozčarovanie, demotiváciu. Ďalším 
kritériom je kompatibilita s etickými nárokmi. V or-
ganizáciách funguje množstvo etických systémov, 
ako napríklad normy riadenia v oblasti spravodlivého 
zaobchádzania so zamestnancami, systémy ochrany 
zdravia a prostredia, etické profesijné kódexy, proto-
koly správania sa na pracovisku. Najprirodzenejšími 
etickými nárokmi, ktoré organizácia ustanovuje, sú 
lojalita a  poslušnosť. Medzi personalistami sa tra-
duje skúsenosť, že ak počas prijímacieho pohovoru 
adept nadáva na predchádzajúceho zamestnávate-
ľa, bude o  tri mesiace nadávať na vás. Posledným, 
ale nie zanedbateľným kritériom je kariérny poten-
ciál. Fluktuanti a  tzv. prežívači (zamestnanci, ktorí 
si nájdu pre seba pohodlnú pracovnú pozíciu, v kto-
rej neprinášajú vzhľadom na svoj potenciál prime-
raný úžitok – parazitujú) sú pre organizácie rizikom 
i vyhodenými nákladmi. Zamestnanec, ktorý získava 
rokmi práce v  organizácii skúsenosti, by mal vrátiť 
organizácii investície do jeho rozvoja ambicióznym 
kariérnym rastom, plnením čoraz náročnejších úloh 
a nahrádzaním odchádzajúcich pracovníkov na zod-
povednejších pozíciách.

(Poznámka autora: kritériá v tejto skupine sú pod-
ľa niektorých zdrojov dopĺňané ešte o  kompatibili-
tu s pracovnou náplňou, kompatibilitu s pracovným 
kolektívom, kompatibilitu s  osobnostným profi lom 
nadriadeného. Moje delenie kritérií tieto názory in-
tegruje. Napriek tomu sa pozastavím pri poslednom 
menovanom. Je mimoriadne citlivo vnímané v  zá-
padnej manažérskej kultúre. Mne samému sa takmer 
pred dvadsiatimi rokmi stalo, že som sa zúčastnil 
v  rámci výskumu ako fi ktívny účastník výberového 
konania. Zahraničná fi rma, ktorá o mojej úlohe ne-
vedela, ma pokladala za účastníka s  mimoriadnou 
perspektívou (podľa portfólia prác a praxe). Keď však 
komparovali moje najvyššie dosiahnuté vzdelanie 
a  kvalifi káciu, smutne konštatovali, že nesmú prijí-
mať ani na najvyššie manažérske pozície ľudí s vyš-
ším vzdelaním ako majú členovia predstavenstva. 
Porušila by sa tým budovaná (podľa môjho názoru 
skôr virtuálna) subordinácia, na ktorej fi rme veľmi 
záležalo. Závažnosť tohto problému mi však potvrdi-
li neskôr ďalšie skúsenosti z pôsobenia v zahraničí.)

Zostala nám posledná skupina kritérií: Manažér-
ske/dodávateľské kritériá. Popisuje ich obrázok 5. 
Manažérske/dodávateľské kritériá začínajú kritéri-
om – typ orientácie. Ľudia v zodpovedných pozíciách 
sa sústreďujú na dve dimenzie v dvoch orientáciách 
podľa teórie dimenzií zrelosti (Humprhrey F. Os-
mond) alebo podobnej teórie manažérskej mriežky 
(Blake R., Moutonová J., 1980). Zjednodušene možno 
hovoriť o vyváženosti orientácie na ľudí (zamestnan-
cov – podriadených, na ich potreby a želania) verzus 
orientácie na splnenie úlohy (dodržanie kvality, ter-
mínov, lokalizácie) alebo o vyváženosti orientácie na 

3 ¦ Univerzálne profesijné kritériá

Schopnosť 
improvizácie

Kreativita

Adaptabilita Flexibilita

4 ¦ Zamestnanecké kritériá

Kariérny 
potenciál

Kompatibilita 
s kultúrou

Kompatibilita 
s etickými 
nárokmi

Kompatibilita 
s motivačnými 

nástrojmi

5 ¦ Manažérske/dodávateľské kritériá

Citlivosť 
na indície 
a schopnosť 
prognózovať

Typ orientácie

Schopnosť 
riadiť 
a kontrolovať

Predpoklady 
pre transformačné 

vedenie – líderstvo

Ochota
prijímať
zmeny
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výsledok (kvalita, kvantita) verzus orientácie na pro-
ces (spôsob či postup dosahovania výsledku – nieke-
dy až úzkostlivé preferovanie postupu s  rizikom, že 
za daných okolností nebude výsledok vôbec dosiah-
nutý). Tento rozbor je pre potreby mojej analýzy do-
stačujúci, chcem však upozorniť, že pre organizácie, 
ktoré v súčasnosti pracujú pod vysokým tlakom kon-
kurenčného prostredia, má výber riadiacich pracovní-
kov a dodávateľov podľa uvedených dimenzií zásad-
ný význam. 

Druhým kritériom v  skupine je kritérium – pred-
poklady na transformačné vodcovstvo vychádzajúce 
z teórie transakčného a transformačného štýlu vede-
nia. Táto teória rozlišuje dva štýly vedenia – trans-
formačný štýl a  transakčný štýl vedenia. (Burns 
M. James, 1978). Na označenie transformačného štý-
lu v  poslednom čase častejšie počúvame pojem lí-
derstvo – leadership. Opäť sa pokúsim problematiku 
vysvetliť čo najjednoduchšie. Burns opisuje trans-
akčný štýl vedenia ako „kupovanie“ si výkonnosti, lo-
jality a nasledovania (podriadenosť kompetenciám) 
na rozdiel od transformačného štýlu, ktorý motivuje 
nasledovať na základe pochopenia zmyslu toho, čo 

6 ¦ Prehľad základných kompetentností a ich nadobúdanie

od zamestnancov manažér vyžaduje, aké spoločné 
benefi ty môžu spolu získať. Rovnako využíva chariz-
mu, individuálny prístup, silnú empatiu a obdiv ku 
kompetentnostiam a osobnostným znakom či sprá-
vaniu sa lídra. Transakčný štýl je možno použiteľný 
v dobrých časoch, keď manažér má dosť zdrojov, aby 
si lojalitu kúpil. Vedie však k nárastu nárokov a tým 
zákonite aj k postupnému vyčerpaniu zdrojov. Trans-
formačný štýl, naopak, funguje aj v časoch kríz, zdro-
jovej poddimenzovanosti, vo vojne, v krutom konku-
renčnom prostredí – keď sa podarí realizovať, dokáže 
pôsobiť takmer nekonečne a charakterizujú ho sprie-
vodné synergické efekty. Nečudujme sa, že osobnosti, 
ktoré disponujú vlastnosťami lídra, sú v organizáci-
ách preferované. Nie je žiadnym tajomstvom, že väč-
šina významných dizajnérov, architektov, projektan-
tov disponovala, disponuje práve týmto obrovským 
darom. Osobnosti – lídrov máme okrem cudziny, naš-
ťastie, aj doma (dokonca na fakulte). 

Pokladám za dôležité, keď už organizujeme rôz-
ne prezentácie významných osobností, aby sme ich 
okrem success stories vyzývali hovoriť o spôsoboch, 
ako kooperujú, komunikujú, ovplyvňujú, motivujú. 
Niekedy mám pri rozhovoroch s poslucháčmi fakul-
ty pocit, že pripisujú úspech hosťujúcich osobností 
skôr „božskému“ talentu, šťastiu, občas tvrdej práci 
a riskovaniu. No neidentifi kujú úsilie ovládnuť per-
sonálny manažment a  rozvoj osobných predpokla-
dov pre líderstvo. V tejto súvislosti mi nedá, aby som 
sa nepodelil aj o radostné skúsenosti z pozorovania 
študentov na predmete Podpora kreativity a  inova-
tívnosti, kde ich ustavične vystavujem novým vý-
zvam. V  tvorivých skupinkách sa zreteľne prejavujú 
prirodzení lídri s vysokou pravdepodobnosťou úspeš-
nej kariéry. Do budúcnosti uvažujem aj o tom, že by 
som nechal na fakultnom fóre (iste by sa to dalo zor-
ganizovať) rozprávať o dosahovaní cieľov práve ich. 
Naši poslucháči a absolventi musia dostávať impulzy 
k  riadeniu individuálnej diferenciácie už od svojich 
rovesníkov. Je to podnetnejšie a  znepokojujúcejšie 
ako od „starcov“ z praxe. Tretie kritérium je schop-
nosť – riadiť a kontrolovať. Týka sa celkom pragma-
tických kompetentností v organizovaní a prerozdeľo-
vaní zdrojov, uplatňovaní vplyvu a moci, schopnosti 
komunikovať, poverovať, motivovať, tvoriť koncep-
cie, siete a  určovať stratégie. Monitorovať, merať 
a hodnotiť výkon a dodržiavanie pravidiel. V prípa-
de potreby určovať spôsoby, ako stav modifi kovať. 
Zostáva posledné kritérium – citlivosť na indície 
a schopnosť prognózovať. Opäť čo najjednoduchšie; 
existuje množstvo ľudí, ktorí nedokážu vycítiť blížia-
ce sa problémy. Nemajú situačný prehľad a nevidia 
súvislosti javov, dejov okolo. Zmeny v podmienkach 
buď vôbec nedekódujú, alebo dekódujú nekorekt-
ne ako dôsledky predchádzajúcich aktivít či zása-
hov. Takíto manažéri alebo dodávatelia sú pre každú 

vrodené
– psychosomatické a rodové danosti
– energetická predispozícia
– inteligencia
– talent
– prirodzená kreativita
– výkonnosť, vytrvalosť
– charizma
– dôvtipnosť, schpnosť a rýchlosť reakcie na podnety
– cit pre mieru – vkus
– empatia

naučené
– vzdelanie
– hygienické a sociálne návyky
– sebaovládanie (prekonávanie osobných blokov)
– manuálne a sociálne zručnosti
– algoritmy /vzorce/ správania
– profesijné a pracovné postupy
– trpezlivosť, vytrvalosť
– všeobecný prehľad

osvojené
– prax, skúsenosti
– vyššie sociálne zručnosti (napr. manipulácia)
– schopnosť kritického myslenia
– situačný (strategický) prehľad
– schopnosť analýzy, syntézy, prognózy
– schopnosť pracovať fl uentne
– automotivácia
– ambicióznosť
– zodpovednosť
– história a imidž
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organizáciu pohromou. Sú príčinou zlyhaní, ktorým 
sa dalo účinne predchádzať, čo bolí dvojnásobne. 
Preto sú preferované ich náprotivky. 

Všetky vymenované kritériá vo všetkých skupinách 
sú dnes odborníci schopní posudzovať exaktne, sys-
tematicky a  metodicky. Slúžia na to ankety, vyšet-
renia, manažérske inkubátory a  centrá hodnotenia 
zamestnancov. Ak bude mať súčasná či budúca orga-
nizácia aspoň minimálny záujem o absolventa fakul-
ty, nebude jej robiť problém zistiť si jeho kompatibi-
litu s absolútnou istotou. 

Na doplnenie uvádzam ešte niekoľko ďalších hľa-
daných vlastností radového zamestnanca:

 – profesijná zručnosť (doslova aj manuálna – 
v prípade dizajnérov a architektov napr. výroba 
modelov)

 – schopnosť pracovať v tíme, skupinách, projektoch 
a v kulturálnej rôznorodosti

 – schopnosť pracovať systematicky a metodicky
 – schopnosť manažovať informácie
 – ovládanie procesných a podporných technológií
 – schopnosť zodpovedne spravovať zverené aktíva 
a zdroje

 – systematickosť, metodickosť, chronologickosť 
(opakovateľnosť) v pracovných postupoch

 – citlivosť na zmeny výkonnosti
 – schopnosť manažovať svoju časovú kapacitu 
(time-manažnent). 

A podobné doplnkové vlastnosti vyhľadávané medzi 
manažérmi a podnikateľmi:

 – schopnosť viesť skupiny a tímy, projekty
 – schopnosť 360-stupňového riadenia – networking
 – schopnosť myslieť strategicky a tvoriť stratégie
 – schopnosť riadiť v prostredí kulturálnej 
rôznorodosti

 – schopnosť riadiť zmeny
 – schopnosť riadiť projekty a schopnosť riadiť 
projektovo

 – schopnosť interpretovať javy, stavy, výsledky pro-
cesov, deje 

 – pozitívny vzťah k celoživotnému vzdelávaniu
 – pohotovosť, pripravenosť, koncentrácia
 – ambicióznosť, cieľavedomosť, iniciatívnosť 
 – schopnosť odhaľovať, prezentovať a riadiť zmysel 
aktivít

 – schopnosť oddeliť profesijný a manažérsky formát 
osobnosti

 – schopnosť orientácie v kontexte (situačná 
analytika)

 – široký repertoár reakcií na podnety
 – schopnosť efektívne komunikovať 
 – schopnosť plánovať
 – schopnosť kriticky (komplexne) myslieť
 – schopnosť riadiť výkonnosť.

7 ¦ Schéma Knowledge management 
(Manažmentu vedomostí) 
© autor voľne podľa Amin, A. a kol.: Building a knowledge-
Sharing Culture, http://www.oilfi eld.slb.com, 2001

Aké sú reálne kompetentnosti5 našich absol-
ventov cez optiku uvedených kritérií?
Zoznam je bohatý najmä na „nové“ kompetentnosti, 
ktoré v minulosti boli skôr výsadou „kariérnych“ ma-
nažérov, neraz pripravovaných ako politické kádrové 
rezervy. Architekti a dizajnéri nastupujúci v postave-
ní SZČO, podnikateľov, vedúcich tímov, vyjednávačov 
zákaziek a  podobne do prostredia otvoreného trhu 
postmodernej globalizovanej spoločnosti sa však bez 
uvedených kompetentností nezaobídu. 

Otázkou je: čo všetko a akým spôsobom môže za-
bezpečiť samotná škola (fakulta). Čo získava študent 
v rodine, čo na školách nižších stupňov? Prípadne, čo 
by mohol ďalej študovať súbežne, postgraduálne? 
Môžeme vôbec očakávať od študenta, ktorý by mal 
dnes zvládať množstvo nových informácii v  profesii 
ešte čosi navyše? 

Na začiatok úvah je vhodné systematizovať si kom-
petentnosti, aby sme ľahšie pochopili ich vzájomnú 
súvislosť, zdroje, možnosti a  zodpovednosti za ich 
rozvoj. Škola (fakulta) skutočne nemôže a  nedoká-
že pripraviť pre prax akéhosi „supermana“, ak náho-
dou… ale o tom trocha neskôr.

Obrázok 6 ukazuje jednotlivé základné kompeten-
tnosti v mape ich osvojovania.

Na nasledujúcom obrázku 7 vysvetlím podrobnej-
šie, čo znamená etapa učenia a  čo etapa vedenia  – 

Rozšírený repertoár reakcií 
na prichádzajúce podnety

Situačný 
prehľad

Optimálne rozhodnutie Strategická 
prevaha

Schopnosť využívať 
vedomosti na 
dosahovanie cieľov

Schopnosť 
interpretovať 
vedomosti
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/spracúvať/ 
informácie

Schopnosť zberať 
a triediť surové údaje do 
využiteľných informácií

Pochopenie

Vedomosti

Informácie

Údaje/dáta

uč
ím

vz
de

lá
va

m
ve

di
em



VÝSKUM NAVRHOVANIA

20 ALFA 2 ¦ 2012

vzdelávania v  procese Knowledge managementu, 
teda tzv. manažmentu vedomostí kľúčovej koncepcie 
pre prípravu osnov akejkoľvek akademickej inštitúcie.

Dominujúce sú slová akcieschopnosť a vedomosti. 
Uvádzam ich preto, že základná schéma manažmen-
tu vedomostí sa nekončí nadobudnutými vedomos-
ťami, ale akcieschopnosťou, čiže využitím vedomostí 
na generovanie optimálneho rozhodnutia: ako rie-
šiť konkrétne problémy – situácie. Schéma súčasne 
poukazuje na neexistenciu automatickej istoty, že 
samotné lexikonálne vedomosti bezpečne privedú 
ich vlastníka k schopnosti efektívneho rozhodnu-
tia. Musí navyše rozvíjať schopnosť chápania súvis-
lostí (tzv. 360-stupňové hodnotenie situácie), rele-
vantného interpretovania vedomostí, ich selekcie, 
sústredenia a  primeraného nasadenia v  aktuálnej 
situácii. To vedie k  strategickej prevahe. Príkladom 
nech je zápas v šachu medzi človekom, ktorý pozná 
len pravidlá pohybu fi gúrok po šachovnici so šacho-
vým veľmajstrom. Nepochybne ide o vopred strate-
nú „partiu“ a  navyše, aj keby sa veľmajster na sú-
pera ani nepozrel, po pár ťahoch by mu bolo jasné, 
o koho ide. 

To, čo sústavne zdôrazňujem na akademických fó-
rach, ale aj  svojim študentom znie: „Na začiatku je 
oceán údajov, ktoré máte k dispozícii. Víťazi nie sú tí, 
ktorí oceán ‚prelejú’ do svojej mentálnej databázy, 
ale tí, ktorí v nej budú mať presne to, čo v konkrétnej 
situácii, čase, podmienkach využijú pre naplnenie ur-
čených cieľov.“

Nedávno sme v rozhovore so študentmi posledné-
ho ročníka prišli na kontext, ktorý sa učili ešte počas 
bakalárskeho štúdia. Pokladali ho za ťažký ako tému 
skúšky, no vonkoncom nevedeli, na čo slúži a  aký 
má význam v  praxi. Stačilo mi päť minút, aby som 
s  nimi pomyselne prebehol rebríkom manažmentu 
vedomostí a  zmenil ich „vlastníctvo informácií“ na 
schopnosť „konať“ – správne sa rozhodovať pri pro-
jektovaní. (Musím sa priznať, v čase vysokoškolského 
štúdia som kontextu veľmi nerozumel ani ja.) 

Kde sa teda končí naše pedagogické úsilie? Pri in-
formovaní? Pri kontrole objemu vedomostí počas 
skúšania? Pri vysvetľovaní a rozvíjaní schopnosti in-
terpretovať to, čo sme im vyložili? Odchádzajú naši 
absolventi do praxe, hoc ako elévi, aspoň s minimál-
nym repertoárom reakcií na podnety a zmeny? Uve-
domme si, že v tejto fáze ich života nemajú vlastne 
žiadne skúsenosti s turbulentnými pomermi v praxi. 
To, či obrazne prežijú, bude záležať predovšetkým na 
rýchlosti a kvalite, akou pochopia, o čo v konkrétnej 
situácii, kauze ide a ako rýchlo a dobre nájdu medzi 
tým, čo sa od nás dozvedeli – optimálne rozhodnu-
tie. Preto kladú veľký význam spomínaniu pedagóga 
na to, ako on sám reagoval v istých situáciách praxe. 
Študenti podvedome cítia pretrvávajúcu bariéru, val 
medzi samotným faktom, že niečo vedia (nabifľovali 

sa) a dokonalým chápaním problematiky, nehovoriac 
už schopnosti: optimálne sa rozhodnúť. Ak si nie-
kto optimisticky myslí, že tieto slová sú nadsadené, 
nech sa posadí na štátnice alebo obhajoby. Koľko 
absolventov pri otázke, prečo sa rozhodli pre to, či 
ono riešenie mlčí alebo habká! Ak by mali svoje od-
povede získané sofi stikovanou analýzou a nasledujú-
cou syntézou, ak by si boli istí možnosťami, ktorými 
disponovali i  objektivitou výberu optimálneho rie-
šenia, keby o tom boli vnútorne presvedčení, nemali 
by predsa problém primerane reagovať. Samo zrejme, 
prihliadam na stres, trému, komunikačnú neskúse-
nosť. Sami sme neboli iní. O dva tri mesiace po pro-
mócii však budú naši absolventi nútení prezentovať 
a  vyjednávať výsledky vlastnej práce v  nepomer-
ne agresívnejších a  neprajnejších pomeroch praxe. 
Smutné pozdvihnutie očí, povzdych a žmolenie vrec-
kovky, ktoré im  takmer s  rodičovským pochopením 
prehliadame pri skúškach, budú faktickým koncom 
ich zákazky, tendra a možno aj snubne sa vyvíjajúcej 
kariéry v rozbehnutej fi rme.

Kto iný ako fakulta?
Na absolventa sú v praxi od prvých dní kladené vy-
soké nároky – vyššie ako zažila väčšina pedagógov, 
ktorí končili vysokoškolské štúdium pred revolúciou 
(napriek tomu, že si to niekedy nechceme priznať). 
Možno preto taký znepokojujúci počet mladých ľudí 
s  naším diplomom nepracuje v  odbore, ako sme to 
dokázali my. (Nielen v  odbore, ale aj na miestach, 
kde je šesťročné univerzitné štúdium viac ako ab-
surdné, lebo predavačov kedysi vychovávali učňov-
ské školy.) Situácia sa, žiaľ, nezlepší a konkurenčný 
boj aj na poli personálnej kariéry bude silnieť. Kto 
z  neho vyjde ako víťaz, bude bez diskusie nositeľ 
multiprofesných vedomostí, skúseností – takmer 
„renesančný človek“. V  dizajne a  architektúre urči-
te! I keď tieto slová vyznievajú znepokojujúco, s ra-
dosťou konštatujem, že po Bellušových chodbách ich 
zopár desiatok chodí. Ak diskutujeme o zmene v prí-
stupe k vzdelávaniu – diskutujeme o tom, či ich ešte 
ďalších pár desiatok pridáme, či tie budúce stovky 
úspešných ešte viac pozdvihneme na pomyselný pie-
destál. Máme na to? Je skutočne komplexný multip-
rofesijný prístup záležitosť vysokej školy, univerzity? 
Skutočne nestačí len učiť? 

Odpoveďou môže byť kontext profesijnej spoľahli-
vosti ako celkom relevantný integrátor všetkých os-
tatných uvádzaných kritérií. Náš absolvent musí byť 
v  profesijnej existencii spoľahlivý. To znamená byť 
schopný dlhodobo napĺňať funkčné požiadavky pra-
covnej pozície (poverení i zodpovednosti) a prijatých 
úloh – cieľov. Navyše v ustavične sa meniacich pod-
mienkach, v tvrdých rámcoch propozícií, bez výkyvov 
výkonnosti – fl uentne.
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Obrázok 8, ktorý som si dovolil mierne modifi kovať 
pre potreby tejto kapitoly, približuje analýzu procesu 
nadobúdania vedomostí, ako ju spracovala vzdelá-
vacia agentúra DEVELOR. Úlohou pedagóga prvého, 
druhého, ale aj tretieho stupňa vysokoškolského štú-
dia je podľa uvedenej schémy neskončiť svoje úsi-
lie na pomedzí „Vedomej znalosti“ študentov (niečo 
existuje, viem o tom, viem si to „vygooglovať“ – ta-
kýto bohatý je, žiaľ, niekedy mentálny svet našich 
študentov po absolvovaní sebanáročnejšej skúšky). 
Pedagóg, pedagogický zbor musí presunúť v  trans-
formačnom procese školy študentov čo najďalej do 
kvadrantu za hranicou „podvedomej znalosti“ – čiže 
rutinného správania v oblasti študovaného odboru.

Preto tvrdohlavo zdôrazňujem našim posluchá-
čom, že po diplomovej práci už nebude žiadna „divo-
ká karta“, žiadna amnestia na vymanenie sa z omylov 
a  chýb. Diplomová práca je pre našich absolventov 
to, čo v  starej cechovej kultúre „meisterstück“. Do-
káž, že si hodný stať sa majstrom ctihodného cechu 
(staviteľov, remeselníkov…), inak späť na vandrovku! 

Týmto sa dostávame k úvahám o profesijnej bez-
pečnosti, spoľahlivosti našich absolventov – o ruti-
ne v robení správnych vecí, správnym spôsobom, na 
prvý pokus, s najnižšími nárokmi na vstupné zdroje. 
Ide pravdepodobne o najzávažnejší problém pri príp-
rave absolventov na prax. V minulosti (v čase socia-
listických podnikov), prípadne vo veľkých fi rmách 
existovalo, existuje obdobie vedomého izolovania 
elévov od rizikových aktivít. Obdobie zapracovania, 
tútorstvo, mentoring, supervízia starších kolegov, 
tímov. Programy na zácvik, výcvik, výchovu si dnes 
však môžu dovoliť v podstate len silné a konsolido-
vané organizácie – fi rmy. Dokonca i  tie v  čase hos-
podárskej krízy redukujú výdavky do činností hod-
notených ako nestrategické. Mimochodom, výkony 
v oblasti podnikového vzdelávania klesli za posled-
né roky viac ako o polovicu a aj to, čo dnes ešte pre-
bieha, je dotované neraz len 10 až 20 percentami 
pôvodných rozpočtov. Skutočnosť sa premieta do 
úrovne výkonov. Kedysi trocha nadnesené konšta-
tovanie, že profesionál – projektant je často jednou 
nohou v  „kriminále“, môže aktuálne znamenať kru-
tú trestnoprávnu zodpovednosť alebo trocha menej 
fatálny pád na ekonomické dno (krach). Študenti sa 
mi priznávajú so svojimi skúsenosťami zo zamest-
naní a  brigád. „Našťastie“, ide skôr o  zneužívanie 
ich úsilia za nízku mzdu či porušovanie autorských 
práv. Neuvedomujú si však, ako blízko sú k obvine-
niam z  rôznych typov hospodárskej kriminality. Od 
poškodenia majetku cez nezodpovedné narábanie so 
zverenými kompetenciami, krádež a  podobne. Nie-
len fi ktívnych z vypočítavosti, ale, žiaľ, aj faktických 
– objektívnych. Mladý človek v prílišných ambíciách 
siaha po výzvach, na ktoré v istých rámcoch ešte ne-
dorástol. Je vďačnou obeťou, lebo nedokáže vnímať 

8 ¦ Schéma nadobúdania vedomostí podľa agentúry DEVELOR
© autor, 2010 voľne podľa metodiky vzdelávacej agentúry 
DEVELOR.

zložité súvislosti a o to menej predvídať úskoky, pas-
ce nastražené skutočnými vinníkmi. Schopnosť roz-
poznávať vzťahy medzi poverením (kompetenciami), 
disponibilnými zdrojmi pre plnenie úloh a zodpoved-
nosťou je kritickou schopnosťou každého, kto prebe-
rá pracovný záväzok. Sú medzi nimi otvorené, ale aj 
latentné súvislosti. Napokon: „Neznalosť zákona ne-
ospravedlňuje.“ Najlepšie je – neučiť sa na vlastných 
chybách! Práve tu pravdepodobne zohráva škola (fa-
kulta) rozhodujúcu úlohu. 

Počas stredoškolského štúdia by bola takáto „vý-
chova“ predčasná (nepochopená). V rodine však vô-
bec nemusia nastať podmienky na vedenie dieťaťa 
k celému rozsahu pracovnoprávnej zodpovednosti – 
najmä nie v konkrétnych prípadoch. Rodičia ani iní 
tútori našich poslucháčov nemusia byť primerane 
vzdelaní, disponovať skúsenosťami či prehľadom. Po-
kiaľ si dnes základné a stredné školy zvykli „parazito-
vať“ na rodinnej výchove a tzv. rodičovskej pedagogi-
ke, je to len tým, že na to domáce prostredie ako-tak 
stačí. Projekty s druháčikmi riešia zvyčajne „googlo-
vaním“ starší súrodenci, otec skúša noty a mama pri 
varení rieši rovnice na matematickú olympiádu. Sup-
lovať fakultu, osobitne v štúdiu založenom vo veľkej 
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miere na talente a kreativite je skôr utópia a celá ro-
dičovská pedagogika je v čase akreditovaného a vali-
dovaného vzdelávania absurdita ako hrom! Bez zveli-
čovania si užívame jej horké plody minimálne v etape 
bakalárskeho štúdia. To je v prvom rade o učení sa, 
čo napodiv spôsobuje študentom riadny šok. Návyk 
na systematickú prácu, efektívny time-manažment, 
ukotvenie vedomostí pomocou logických štruktúr je 
čoraz vzácnejší.

Študenti si uvedomujú, že vzdelávací proces má 
mnohé slabiny. Osvojili si ich predovšetkým zne-
užívať, najmä v  prvých ročníkoch. Vtedy je absen-
cia, dolce far niente, redukcia povinností výdobyt-
kom akademického života. Prístup k povinnostiam 
je povrchnejší a  vypočítavý. Naučia sa neodpúšťať 
aj vyčítať   pedagógovi nedokonalosť procesu, aby 
tým zakryli vlastné nedostatky, ale najmä neistotu 
a komplexy. Ide im to prekvapivo dobre. Učenie má 
totiž relatívne fungujúce metriky na monitorovanie, 
či prebieha efektívne, alebo nie. Porozumel som, ne-
porozumel som? Viem, ako to použijem pri skúškach 
testoch, viem, ako s tým naložím v praxi? Ich videnie 
našej schopnosti učiť je brilantné priam ako chirur-
gia oka. Režú presne, hlboko. Keď si vypočujete ich 
takmer profesionálnu kritiku, hneď sa vám rozjasní. 
Občas je dobré nechať si nastaviť zrkadlo. Dnes majú 
schopnosť porovnávať, lebo migrujú medzi univer-
zitnými prostrediami u  nás i  v  zahraničí. Počúvajú 
prednášky renomovaných autorov, pracujú na kon-
krétnych projektoch v  praxi, kde nás tiež nešetria. 
Báza pedagógových skúseností sa oproti časom štú-
dia strednej generácie tiež zasadne zmenila. Kým my 
sme boli vďační aj za prepisovanie skrípt, ktoré nám 
niekto predčítaval, oni majú študijných materiálov 
dostatok – plný internet. Recitujúcim pedagógom 
opovrhujú. Učenie ako klasické nalievanie informá-
cií do dutín vedomia považujú za stratu času. V pod-
state však nežiadajú nič nelogické, nemožné. Vráťte 
sa k schéme Knowledge manažmentu – chcú spozná-
vať, teda objavovať význam, hľadať príčiny i súvislos-
ti. Dôležitejší ako kvantita je zmysel vedomostí. To 
je príznakom transformačného vedenia – líderstva. 
Študenti obrazne pochovávajú učiteľov – chcú líd-
rov, úžasných, rozhľadených, ale najmä na otázky 
múdro odpovedajúcich majstrov. Čím pohotovejšie 
a  prekvapujúcejšie, tým lepšie. Pedagogický proces 
je pre nich ďalšia šou. Presne ako v súťaži talentov. 
Na začiatku konkurz, na konci zmluva a šek. Niekde 
medzi tým populárne celebrity ukazujúce, ako to ide, 
organizujúce „liahne či stajne“ šampiónov. V tomto 
veku autoritou nie sú rodičia, tých iba blahosklonne 
akceptujú. Spoločnosť, média, reklama im neponúka 
svetlé vzory, skôr naopak. Vo svojom veku i mentál-
nej vyspelosti vysokoškoláka sú už dostatočne kri-
tickí, aby smotánku odignorovali. V  ich sociálnom 
„backgrounde“ takisto nenájdeme ani autority z get 

či ulice. Kto sa postaví pred nich a ukáže im lepší svet 
nádeje? Substituentom rodiny, rozmanitých farmá-
rov, povaľačov z víl či TV rajov, breptajúcich futbalis-
tov, rapujúcich gaunerov sa v prípade znechutených 
vysokoškolských študentov môže celkom prirodzene 
stať pedagóg, i keď sme v to už nedúfali. Pozor! Ne-
berme to ako vyslovené víťazstvo: medzi slepými je aj 
jednooký kráľom, hovorí staré slovenské porekadlo.

Študenti lipnú na pedagógoch, ktorí sú schopní 
a ochotní ich viesť, či prenesene, vychovávať. 

Navštívil som raz budovu stredovekej islamskej 
univerzity v Antalyi (Turecko). Je zrenovovaná a slú-
ži ako predajňa suvenírov. Dispozícia však zostala za-
chovaná a  tak nebolo ťažké sa v  predstavách vrátiť 
do čias jej najväčšej slávy. Namiesto tried v nej boli 
otvorené kóje, kde sa okolo majstra – učenca (nie-
len učiteľa) rozložili, priamo fyzicky na ňom lipli – 
boli natlačení jeho nasledovníci. Počúvali múdre 
slová, viseli na jeho perách, dokonca cítili jeho dych, 
keď sa rozčúlil alebo bol emotívny. Obmedzovali ich 
jeho gestá, mohli sa ho dotknúť a cítiť jeho energiu. 
Doslova im pomáhal vstať z  ich nevedomosti. Spo-
lu jedli. Videli preto jeho skromnosť a pokoru. Spo-
lu trávili siestu v  horúčave poludnia. Videli preto 
jeho nekonečnú vytrvalosť. Spolu komunikovali – 
v  samej  podstate významu slova komunitáre = vy-
mieňať. Obohacovali sa navzájom. Podnecovali jeho 
úvahy, aby im napokon odovzdal viac, ako len mohli 
tušiť. Majster bol osnovy, majster bol vesmír! Maj-
ster bol právo – hovoril, čo je dobré a čo zlé. Hlav-
ne však hovoril PREČO je to tak. Majster mohol byť 
majstrom iba vtedy, keď žil DOBRÉ. Odsudzovať bez 
VZDANIA SA ZLÉHO nič neznamenalo. Majster bol 
predovšetkým žitá múdrosť a skúsenosť. Nazývali to 
kvalifi kácia. Jeho morálka a  odovzdanosť poslaniu 
boli jeho diplomy, doktoráty, habilitácie i profesúra.

Naši študenti vôbec nie sú iní ani po storočiach. 
Zostupujete niekedy úprimne medzi nich? Tak veľ-
mi nás potrebujú. Po chvíli padá maska fl egmatizmu, 
opovrhovania autoritami. Prestanú sa ostýchať – do-
korán otvárajú svoje srdce i názory. Keď pocítia záu-
jem o  ich boliestky a  neistotu, keď spoznajú, že za 
naším počínaním je nezištná snaha pomôcť, poslu-
cháreň sa mení na skutočnú univerzitu. Zdroj univer-
zálnej prípravy na sociálne a mentálne bohatší život. 
To je vzdelávanie, vedenie i výchova! To je budovanie 
základov dobra, úcty, pokory a tolerancie, bez ktorých 
nemožno profesionálne rásť, dosiahnuť sebauspoko-
jenie ani zaslúžený objektívny úspech. 

(To, že ich väčšinou vidíme iných, je len dôsledkom 
zranenia z podceňovania i nedôvery v zlý systém. Sys-
tém školy, ktorá len „učí“! Tá ich zablokovala, napl-
nila komplexmi, znechutila a  priviedla k  rezignácii. 
Odmieňanie chodiacich encyklopédií je pre skutočne 
mysliacich a kreatívnych demotivujúce.)
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Slová na záver 
Škola sa musí posunúť z metaforického rámca učia-
ceho stroja do organickej metafory mozgu riadiaceho 
všetky aktivity rozvoja študentovej osobnosti. Prejsť 
z „transakčného“ učenia (toto by si mal vedieť a keď 
to zvládneš postupuješ!) na „transformačné vedenie 
– výchovu“ (vnímaš výhody toho, čo si sa dozvedel, 
ako to všetko dokážeme spolu rozvíjať ďalej vo vzá-
jomný prospech?). 

Vedenie – vzdelávanie je vlastne podpora kom-
plexnej orientácie. Samozrejme, siahajúca za hranice 
prísne vymedzené špecifi ckým vedeckým odborom či 
technológiou.

Zdá sa teda, že interdisciplinárna skúsenosť je pre 
efektívnosť absolventa po príchode do praxe pros-
pešnejšia. Je jeho zreteľným konkurenčným násko-
kom. Ako však vnímať interdisciplinaritu? O  čo by 
nám malo ísť? Stačí nám len odborová interdiscipli-
narita alebo potrebujeme už „cross function“6 vzde-
lávanie? Obrazne: stačí, aby naši architekti mali ele-
mentárnu prípravu v dizajne a naopak. Spolu potom 
nech zvládajú aj užitočný grafi cký dizajn… Alebo tre-
ba ísť ďalej? Ďalej, znamená byť pripravený priere-
zovo, cez jednotlivé funkcie obsahu vlastnej práce. 
Byť pripravený organizovať pridelené zdroje vrátane 
najťažšieho, ktorými sú zverení ľudia. Okrem zákla-
dov manažmentu, ekonomickej gramotnosti by mal 
byť budúci profesionál zorientovaný v sociológii, vo 
fi lozofi i, v  logike, profesionálnej etike a  etikete…, 
základoch pracovného práva. Samozrejmosťou sú 
komunikačné, vyjednávacie a  prezentačné zručnos-
ti, podpora kreativity a  inovatívnosti v  podmien-
kach, keď nápady prirodzene neprichádzajú (nedos-
tatok času, stres). Žiadanými a aktuálnymi sú aj témy 
„emergency“ či bezpečnosť správy zdrojov (informá-
cií) a riadenie rizík. Mohli by sme pokračovať desiat-
kou iných prospešných schopností a zručností. 

(Poznámka autora: čo je nevyhnutná interdiscipli-
narita pre našich absolventov, to by som rád rozobral 
v niektorom z budúcich príspevkov. Bude sa týkať ob-
sahu transformačného procesu, aby sme nezostali 
len pri Black Boxe.)

Cieľom transformačného procesu študenta eléva 
na efektívneho profesionála počas štúdia je nielen 
úspešný diplomovaný architekt či dizajnér. Cieľom 
musí byť obojstranná spokojnosť, radosť z  procesu 
výmeny skúseností – študentovho vedenia a vysoká 
motivácia zúčastnených. Škola, ktorá to dokáže, ne-
bude mať o študentov núdzu!

1 Naplnenie (univerzálnych) potrieb a (individualizovaných) želaní 
nazývame úžitkom.
2 Príspevok na odbornom seminári/kolokviu Ústavu interiéru 
a výstavníctva FA STU v Bratislave INTERDISCIPLINÁRNY 
PRÍSTUP K DIZAJNÉRSKEJ A ARCHITEKTONICKEJ TVORBE/
PRIENIK DIZAJNU S HUMANITNÝMI VEDAMI A JEHO PRÍNOS 
dňa 13. decembra 2010 na Fakulte architektúry STU BA spojené 
s prezentáciami príspevkov pod záštitou projektu APVV 0278-07 
Princípy tvorby bytového interiéru – Ako zdravo a správne sedieť 
a pracovať, odpočívať a spať.
3 Autor od roku 1997 prednáša Manažment na britskej The Open 
University Busines School, ktorej je absolventom. Vo svojich 
príspevkoch sa snaží ponúkať systémový metodický pohľad na 
problémy pedagogického procesu, ktorý si osvojil v jej prostredí.
4 Pozri Kľúčové faktory úspechu organizácie – to, čo nám pomáha 
prežiť a rásť. V prípade fakulty je to jej imidž, dostatok fi nancií 
a bezpečná akreditácia. Imidž je závislý od vnímania verejnosťou, 
teda od uplatnenia absolventov, ďalej od podmienok štúdia 
a tzv. hodnoty za peniaze (naplnenie očakávaných úžitkov za to, 
čo museli absolventi a ich sponzori do procesu štúdia vložiť – 
fi nancie aj ostatné zdroje). Financie sú závislé od úspornosti, 
účinnosti, účelnosti a etickosti akademického procesu (interne), 
ale aj od imidžu (externe). Akreditácia súvisí z politikou riadenia 
ľudských zdrojov, ale predovšetkým s úrovňou dosiahnutých 
výsledkov vedeckej činnosti a relevantného nastavenia obsahu 
štúdia. 
5 Súbor osobnostných znakov, vedomostí, schopností, zručností, 
skúseností. Nezamieňať s kompetenciami.
6 Naprieč funkciami – pojem z prostredia súčasného 
manažmentu, ktorý predstavuje nový pohľad na riadenie cez 
vnímanie potrieb rozmanitých zdrojov a aktivít.

Literatúra: 
Keby som mal niekomu odporučiť, čo by si mal prečítať, aby 
porozumel trhovej ekonomike a modernému manažmentu – boli 
by to určite tieto knihy:

DRUCKER, Peter F. (1980), Managing in Turbulent Times, 
Butterworth Heinemann, London 1980.

Pretože Petra Druckera považujem za najpružnejšie reagujúceho 
a najzrozumiteľnejšieho teoretika v oblasti riadenia ľudských 
zdrojov. Škoda, že v roku 2005 zomrel. Dožil sa však 95 rokov 
a počas úžasného 20. storočia zmapoval množstvo meniacich sa 
názorov od klasického riadenia ľudí cez riadenie skupín a tímov, 
riadenie ľudských zdrojov až po leadership.

KOTLER, Philip: Marketing management, Victoria Publishing, 
a. s., Praha 1997.

Philip Kotler mnohých uráža tisícorakým kompilovaním svojich 
predchodcov, mnohých unavuje, nie je žiadny vizionár len…, 
len napísal túto knihu, ktorú má doma každý, kto sa venuje 
riadeniu a osobitne riadeniu marketingu. Je to biblia marketingu, 
trhových procesov a uspokojovania zákazníkov. 

MARX, Karl: Capital, A Critique of Political Economy, Volume 
I, http://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/
Capital-Volume-I.pdf 

Pre predrevolučné generácie povinné čítanie, ktoré bolo akousi 
rebelantskou povinnosťou ignorovať. Mal som to šťastie, že som 
si ju prečítal ešte raz pred desiatimi rokmi a bolo to vzrušujúce 
čítanie, ktoré by mal ako predjedlo skonzumovať každý, kto 
chce čítať Michaela Eugene Portera s vedomím, že rozumie 
podnikaniu, trhom a konkurenčnej súťaži. 

PORTER, Michael Eugene: Competitive Strategy. Free Press, 
New York, 1980. 

(kniha bola zvolená za deviatu najvplyvnejšiu manažérsku knihu 
20. storočia)

PORTER, Michael Eugene: Competitive Advantage. Free Press, 
New York, 1985.

Keď som sa prelúskal oboma uvedenými knihami, povedal som si: 
„Tak teda takto to je!“ „Všetko, čo potrebujete vedieť o šanciach 
na úspech v biznise, ale báli ste sa opýtať.“ To sú dve hrubé 
knihy Mi chaela Egene Portera – starý a nový zákon pre guruov 
strategického videnia sveta biznisu. 
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Kým architektúra budov je kompozíciou vybudova-
nou spravidla z  neživých materiálov, či už historic-
ky tradičných, či  moderne nových, diela krajinnej 
architektúry sú komponované najmä z  rastlín, ma-
teriálu, ktorý je živý, dýcha, rastie, starne i umiera. 
Stromy v architektonickej kompozícii tvoria hmotu, 
objem i  vnútorný priestor. Ich veľkosť i  majestát-
nosť dosahuje rozmery chrámov. Ich premenlivosť 
v  čase, vplyvom striedania ročných období či veku, 
akoby odzrkadľovala samotný život človeka. Ale stro-
my, podobne ako architektúra budov, majú schop-
nosť dožívať sa veľmi vysokého veku, a tak sa stáva-
jú nositeľmi kultúrnohistorických hodnôt, pamäťou 
generácií i pamäťou krajiny.1 Stromoradia, ako špe-
cifi cká  – komponovaná lineárna priestorová formá-
cia stromov usporiadaných v rade2, majú nezvyčajný 
estetický potenciál.

Stromoradia v krajine
Stromoradia, ako zámerne komponovaný prvok, sú 
archetypálnym predstaviteľom rytmu, ktorý do kraji-
ny vnáša, ako hovorí Storm, „lidský řád“3. Stromora-
dia lemujú vodné toky, tvoria vetrolamy a podobne, 
ale najčastejšie sú spojené s  komunikáciou, cestou 
v krajine. Aj názov aleja je odvodený od francúzskeho 
slova aller alebo allée, vo význame chôdza, cesta, ale 
aj  stromoradie4. Zámerné vysádzanie stromov poz-
dĺž ciest je známe v rôznych historických obdobiach 
i v rôznych kultúrach. Starorímsky architekt Vitruvius 
(* 80/70 pred Kr. – † 15 pred Kr.), po ňom aj Alberti 
(*1404 – † 1472) a Palladio (*1508 – † 1580) zdô-
razňovali dôležitosť vysádzania tienistých stromora-
dí pozdĺž ciest5. 

Bohatú tradíciu vysádzania alejí môžeme sledo-
vať aj na našom území. V období manierizmu a ba-
roka boli líniami stromoradí spájané lovecké obory, 
panské sídla a ich parky. Obľúbenými drevinami boli 
najmä lipy, ale aj duby, javory a bresty, v období vr-
cholného baroka aj pagaštan konský, neskôr v obdo-
bí empíru pyramidálne topole6 a v období romantiz-
mu napríklad aj agáty.7 Aleje boli súčasťou barokovej 
sakrálnej krajiny, keď protireformačné úsilie oboha-
tilo krajinu nielen o kaplnky, kalvárie, prícestné kríže, 
ale aj o aleje. Nariadenie Márie Terézie z  roku 1769 
ukladalo občanom povinnosť vysádzať stromy kde-
koľvek na výsadbu súce miesta8. Za vlády Márie Te-
rézie a Jozefa II. nastal aj rozmach budovania cestnej 
siete a pozdĺž ciest boli vysádzané stromy – z hos-
podárskych, estetických, orientačných aj  bezpeč-
nostných dôvodov. V  tomto osvietenskom období 
bolo obľúbeným vysádzanie ovocných stromoradí, 

hrušiek, jabloní, orechov a čerešní9. Stromoradia sa 
tak v priebehu 18. a 19. storočia stali charakteristic-
kým prvkom kultúrnej historickej krajiny.

V súčasnosti sú stromoradia často vnímané ako ne-
žiaduca príťaž ohrozujúca cestnú premávku, sťažujú-
ca údržbu komunikácií a podobne, i napriek tomu, že 
v mnohých prípadoch už boli vybudované nové tra-
sy rýchlostných komunikácií a obchvatov, spĺňajúce 
účel rýchlej a bezpečnej dopravy, čo umožňuje nový 
pohľad na funkcie stromoradí a  pôvodných ciest 
v krajine, keď utilitárne dopravné hľadiská môžu pre-
vážiť hľadiská ochrany kultúrnohistorických, estetic-
kých a krajinotvorných hodnôt stromoradí. 

Stromoradia v urbanistickej štruktúre sídiel 
Stromoradia sa stali aj súčasťou urbanistickej štruk-
túry miest. Hoci v pôvodnom stredovekom mestskom 
pôdoryse pre ne nebolo miesto, v období baroka sú 
koncipované veľké architektonické a urbanistické sú-
bory, ktorých dominantným kompozičným znakom 
je princíp trojzubca, spájajúci relatívne nezávislé ur-
banistické súbory do veľkého celku. Lúče ulíc sú le-
mované stromoradiami a  zbiehajú sa vyúsťujúc do 
reprezentačných priestorov10. Prvky prechodu štruk-
túry sídla do prírody a  vstupu prírodných prvkov 
do sídla sa takto uplatňujú vo vznešených osových 
priestorových kompozíciách alejí stromov, ktoré le-
mujú cesty spájajúce rezidencie, letné sídla panovní-
kov a šľachty, parky a zvernice11. Najznámejšou a sú-
časne najväčšou alejou v Európe sa stala Avenue de 
Paris vo Versailles, lemovaná radmi platanov, ktorou 
André Le Nôtre položil základ lúčovitého mestského 
plánu Versailles. 

Ďalším významným obdobím, keď sa stromoradia 
stali súčasťou urbanistickej štruktúry miest, bolo 
obdobie rozvoja miest v  19. storočí, keď sú odstra-
ňované fortifi kačné systémy stredovekých miest 
brániace ich plošnému rastu a  mestá v  celoeuróp-
skom meradle prechádzajú fázou pomerne veľkole-
pej urbanizácie12. Známa je Haussmannova prestav-
ba Paríža, ktorá inšpirovala prestavby celého radu 
ďalších európskych miest13, kde veľkolepé bulváry 
lemujú línie stromoradí. Veľkoryso koncipovanými 
stromoradiami je lemovaná aj novovzniknutá Rings-
trasse vo Viedni, ale napríklad aj súčasná Moyzesova 
ulica v Košiciach, bývalá Rákóczi körút, v prvej polo-
vici 19. storočia nazývaná aj Dolná, Stredná a Horná 
promenáda, ktorá vznikla v  priestore bývalého Gla-
cis, po zasypaní priekopy opevnenia na ženijne upra-
venom teréne14.

Architektúra 
stromoradí
Historické stromoradia 
a ochrana ich hodnôt

Katarína Kristiánová
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1 ¦ Majestátny sekvojovec mamutí (Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz) pred vežami kláštora v Jasove Foto: Katarína Kristiánová
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Stromoradia sa stávajú menej obľúbeným kompo-
zičným prvkom v druhej polovici 20. storočia, keď sú 
tradičné urbanistické formy verejných priestorov, ako 
sú ulica, námestie alebo park, nahradené rozsiahlym 
verejným priestorom sídliskových štruktúr bez jasnej 
artikulácie jednotlivých priestorov. Aj vegetačné prv-
ky sú komponované skôr v  rôznych nepravidelných 
solitérnych a  skupinových formáciách. Až postmo-
derna znova sčasti objavila pravidelnosť a  rytmus 
stromoradí, spolu s pravidelnou geometriou globóz-
nych tvarov korún stromov. 

V súčasnej urbanistickej štruktúre, sledujúcej naj-
mä ekonomické ukazovatele, stromoradia a ich pries-
torové i  fyziologické nároky súperia o  limitovaný 
verejný priestor s  priestorovými nárokmi dopravy, 
inžinierskych sietí, potrebami presvetlenia, oslnenia 
budov a podobne. 

Slávne stromoradia Slovenska
Tak ako len niektoré stavby spĺňajú kritériá hodnot-
nej architektúry, aj zo stromoradí len niektoré sa sta-
nú nositeľmi výnimočných hodnôt. Príklady výni-
močných historických stromoradí môžeme nájsť aj na 
Slovensku, ale len niektoré z nich majú priznaný šta-
tút výnimočnosti, napríklad ako chránené stromy, ako 
miestne pamätihodnosti, alebo sú chránené v rámci 
chránených areálov a podobne. Sú i také, o ktorých 
sa dozvedáme už len z historických máp, umeleckých 
zobrazení prostredníctvom malieb, grafík, fotografi í 
i pohľadníc alebo z literárnych prameňov. 

Steinhübel v roku 1990 pri písaní knihy Slovenské 
parky a záhrady konštatuje: „Pri písaní týchto riad-
kov sa so zármutkom dozvedáme, že v Zborove zanikli 
už posledné kusy 100 Rákóciho líp.“15 Zaniknuté sláv-
ne lipové stromoradie v Zborove bolo späté s históri-
ou rodu Rákóciovcov16. V zborovskom kaštieli sa rád 
zdržiaval František Rákóci17 a  stromoradie preslávil 
Juraj Rákóci18, keď svoje listy datoval „Datum Zboro-
viae sub centum tiliis“ – v Zborove, pod sto lipami19. 

Stromy a stromoradia sa často viažu k historickej 
udalosti alebo k  historickej osobnosti. Po tragickej 
smrti kráľovnej Alžbety, cisárovnej Sisi v roku 1898, 
vtedajší minister pôdohospodárstva Ignácz Dará-
nyi vydal vyhlášku, podľa ktorej mali byť vysádza-
né pamätné, tzv. alžbetínske stromy na jej pamiat-
ku. Pôvodne mali byť stromy vysádzané ako stromy 
nového milénia, tzv. mileniálne stromy, ale neča-
kaná udalosť zmenila pôvodné nariadenie. Darányi 
vo vyhláške žiadal, aby medzi výsadbami prevládali 
stromy s  previslými korunami ako napríklad smut-
né vŕby, jasene, buky a aj obľúbené stromy cisárov-
nej Sisi – duby, smreky a iné dlhoveké dreviny20. Vý-
sledky tohto nariadenia boli spísané a vydané v roku 
1899 knižne, aj s presným počtom a uvedením dru-
hov, i s kresbami pôdorysných riešení výsadieb21. Alž-
betínske pamätné stromy, stromoradia, háje i parky 

sa vysádzali po celom území vtedajšieho Rakúsko-
Uhorska. Takto bola vysadená pamätná Alžbetínska 
pešia zóna Spišského Podhradia, Alžbetínske námes-
tie v Bratislave, v Komjaticiach, Alžbetínska záhrada 
v Tomášove, v Šamoríne a mnohé ďalšie. Celkový po-
čet vysadených stromov na vtedajšom území Rakús-
ko-Uhorska bol 2 787 413 kusov, z toho ihličnatých 
1 503 842, listnatých 1 023 470, ovocných 139 959 
kusov a 120 142 kusov krov22. Svojou zeleňou a vý-
sadbami bol venovaný cisárovninej pamiatke aj Alž-
betin ostrov v Komárne. Tu sa nachádza aj platano-
vá aleja, v  súčasnosti zapísaná v  štátnom zozname 
chránených stromov – Katalógu chránených stro-
mov23. Pozostáva zo 67 jedincov platanov javorolis-
tých (Platanus hispanica Münchh.) vo veku približne 
250 rokov. 

Stromoradia, ako významný fenomén krajinné-
ho rázu, v  minulosti dotvárali jedinečný obraz kra-
jiny Spiša, Turca, Šariša i ďalších regiónov Slovenska 
a niektoré z nich sa zachovali až do súčasnosti. Nap-
ríklad na strednom Spiši kompozícia parkov šľachtic-
kých sídiel Čákiovcov24, v Hodkovciach, Bijacovciach 
i  Spišskom Hrhove, prechádza rôznymi formami do 
voľnej krajiny a okolitá krajina je využitá aj v kompo-
zícii parkových priestorov, komponovaním vizuálneho 
kontaktu s dominantou krajiny – Spišským hradom25. 
Vzájomné prepojenie týchto objektov bolo v krajine 
zvýraznené stromoradiami pozdĺž ciest spájajúcich 
tieto sídla. Krajina bola doplnená stromovou vege-
táciou, použitou zámerne na formovanie krajinného 
obrazu26. Kompozícia parku v  Hodkovciach prechá-
dza do krajiny alejou borovíc, líp a  javorov lemujúc 
starú cestu k rozhraniu travertínových kôp Drevení-
ka a Ostrej hory. Táto cesta, pôvodne najkratšia spoj-
nica Hodkoviec a Spišského Podhradia, spájala areál 
kaštieľa so Spišským hradom a Spišským Podhradím 
a zanikla po druhej svetovej vojne výstavbou asfal-
tových ciest. V  súčasnosti aleja, ktorá bola vysade-
ná koncom 18. storočia, okolo roku 1780 počas živo-
ta grófa Emanuela Čákiho27, je jednou z najstarších 
a najzachovalejších historických alejí na Slovensku. 
Pozostáva zo 62 starých až 230-ročných stromov, 47 
líp, 6 javorov a 9 borovíc28. Použitie ihličnatých dre-
vín je v alejach veľmi zriedkavé a zaujímavé29, v prí-
pade hodkovskej aleje súvisí aj s priľahlou remízkou, 
fragmentom borovicového lesíka, komponovaným 
prvkom, ktorý je čitateľný aj na historických mapách 
parku z konca 19. storočia. Ďalšou zaujímavou alejou 
Spiša je i jednostranná topoľová aleja pri ceste pod 
Spišským hradom do Hodkoviec a Žehry. Ako uvádza 
Tomaško30, mohutné jedince pyramidálnych topoľov 
(Populus nigra ˇItalicaˇ) sú len žalostným zvyškom 
alejí, ktoré vynikali v otvorenej krajine a zvýrazňova-
li jej väzby aj pri pohľade zo Spišského hradu. Py-
ramidálny topoľ Populus nigra ´Italica´ bol od po-
slednej štvrtiny 18. a  začiatkom 19. storočia veľmi 

2 ¦ Burgring, časť viedenskej Ringstraße okolo roku 1872 
Foto: Michael Frankenstein. Zdroj: Ausstellungskatalog: 
Blickfänge einer Reise nach Wien – Fotografi en 1860 – 1910 – 
Aus den Sammlungen des Wien Museums, http://en.wikipedia.
org/wiki/File:Burgring_1872.jpg

3 ¦ Stromoradie na Moyzesovej ulici (bývalej Rákóczi körút) 
v Košiciach okolo roku 1939 
Zdroj: http://www.regikepek.hu/kepek.aspx?pid=906&AlbumID=133

4 ¦ Platanová aleja na Alžbetinom ostrove 
v Komárne v roku 1910 
Zdroj: Vasárnapi Ujság, 1910. 
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obľúbeným. Bol rozšírený po celej Európe v polovici 
18. storočia z Talianska, z údolia rieky Pád v Lombar-
dii, do Francúzska v roku 1749, Anglicka v roku 1758 
a Severnej Ameriky v roku 1784. Keďže jeho popula-
rita spôsobila aj jeho presýtenie, už súdobé príruč-
ky pre krajinných architektov uvádzali aj návody, ako 
ho používať v kompozíciách tak, aby nebol „nudný“, 
alebo dokonca „negustiózny“31. Každý druh má svoj 
charakteristický habitus a každý inak pôsobí v krajine 
a vytvára špecifi ckú atmosféru32. Pyramidálny topoľ 
bol iste takým obľúbeným aj preto, že jeho použitie 
pripomínalo atmosféru talianskej krajiny a  jej cyp-
rusov, čo ani Spišu nie je také vzdialené, ako by sa 
zdalo. Na Spiši pôsobilo mnoho umelcov talianskeho 
pôvodu a  talianske vplyvy sa premietali i  do archi-
tektúry a umeleckých diel, o čom svedčia napríklad 
i výnimočné objekty renesančnej architektúry Spiša. 
Najcharakteristickejšími pre Spiš sú však jeho lipové 
aleje, napríklad mohutná obojstranná lipová aleja pri 
ceste č. I/18 z Beharoviec do Spišského Podhradia, ale 
aj obojstranné aleje ovocných stromov pri cestách od 
Spišského hradu do Bijacoviec, zo Spišskej Kapituly 
do Baldoviec a  ďalšie. Tieto výnimočné stromora-
dia Spiša však nie sú zaradené do Štátneho zoznamu 
chránených stromov. Napriek tomu, že územie stred-
ného Spiša má minulosť veľmi bohatú na prírodné 
aj kultúrnohistorické hodnoty, v  Štátnom zozname 
chránených stromov je evidovaných v okrese Spišská 
Nová Ves len 5 jedincov stromov a v  okrese Levoča 
len 4 jedince stromov a ani jedno stromoradie33.

Aj región Turca ponúka príklady výnimočných stro-
moradí. Známe sú Mošovské aleje v  katastrálnom 
území Mošoviec, v okrese Turčianske Teplice. Mošov-
ské aleje, ktoré tvoria prevažne javory, jasene, lipy, 
ale aj orech čierny, sú príkladom citlivého prístu-
pu Révaiovcov34 ku komponovaniu krajiny. Anglický 
park pri kaštieli prechádza do krajiny prostredníc-
tvom alejí smerom na Blatnicu, do Socoviec a na Háj. 
Aleje boli využívané nielen na prechádzky na koňoch 
či kočoch, ale mali brániť veľkému vetru, vysúšaniu 
a erózii pôdy.35 Na historických fotografi ách je pred 
kaštieľom vidieť aj alejovú promenádu z roku 1880  
z  topoľov, no tie sa nezachovali.36 Ochrana  Mošov-
ských alejí je zabezpečená prostredníctvom územ-
nej ochrany prírody, sú súčasťou chráneného areálu 
Mošovské aleje. Chránený areál Mošovské aleje bol 
vyhlásený už v  roku 1969 a  predmetom ochrany je 
ochrana systému stromových alejí popri hlavných 
a poľných cestách v intenzívne využívanej poľnohos-
podárskej krajine. Platí v ňom 3. a 4. stupeň ochrany. 

Podobne možno uviesť aj mnohé ďalšie príklady 
významných stromoradí na Slovensku. V záujme za-
chovania ich kultúrnohistorických, estetických a kra-
jinotvorných hodnôt sú namieste otázky spôsobu 
ich ochrany.

Ochrana hodnôt historických stromoradí 
Legislatívna ochrana drevín rastúcich mimo lesa 
v zastavanom i mimo zastavaného územia obcí je re-
alizovaná prostredníctvom zákona o ochrane prírody 
a krajiny37 a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., kto-
rou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a  krajiny. Ustanovenia zakazujú ničiť a  po-
škodzovať dreviny, stanovujú povinnosť vlastníkom, 
správcom alebo nájomcom pozemkov, na ktorom sa 
dreviny nachádzajú, sa o  dreviny starať, ošetrovať 
a udržiavať ich. Ustanovené sú aj princípy povolenia 
výrubu a princípy spoločenského hodnotenia drevín. 
Táto všeobecná ochrana však nezabezpečuje zacho-
vanie stromoradia na danom mieste, v  danej kon-
krétnej lokalite. Nezabezpečuje ochranu kontinuity 
krajinárskej historickej hodnoty stromoradia, nesta-
novuje povinnosť vykonať kompenzáciu tak, aby bola 
zachovaná autenticita jeho krajinárskej, estetickej 
a historickej hodnoty. 

V  záujme ochrany hodnôt historických stromora-
dí je preto potrebné vytvárať stromoradiam osobitnú 
právnu ochranu, napríklad prostredníctvom tých ka-
tegórii ochrany prírody, ktoré umožňujú zabezpeče-
nie osobitnej starostlivosti o stromoradia. 

Ochrana v kategórii chránený strom umožňuje za-
bezpečenie osobitnej starostlivosti o chránené stro-
my a  ich ochranné pásmo.38 Umožňuje vypracovať 
Programy starostlivosti o  chránené stromy, alebo 
Programy záchrany chránených stromov. Aj spolo-
čenská hodnota chránených stromov je vyššia, ok-
rem iných všeobecne uplatniteľných indexov sa pre 
chránené stromy uplatňuje špeciálny index. Pri ur-
čovaní výšky fi nančnej náhrady za vyrúbané dreviny 
a v rozhodovaní o náhradnej výsadbe by bolo mož-
né určovať povinnosť vykonať kompenzáciu tak, aby 
bola zachovaná kontinuita krajinárskej, estetickej 
a historickej hodnoty stromoradí. Nezanedbateľným 
faktom je efekt propagácie hodnôt chránených stro-
mov, vzbudzujúci záujem verejnosti a cieľových sku-
pín ľudí o  ich zachovanie. Aj preto je dôležitá kon-
cepčnosť pri budovaní sústavy chránených stromov 
a stromoradí, keďže výber môže u  laickej verejnosti 
vzbudzovať dojem, že tie stromoradia, ktoré nie sú 
zaradené v  štátnom zozname chránených stromov, 
nie sú hodnotné. V  súčasnosti Štátna ochrana prí-
rody Slovenskej republiky eviduje v štátnom zozna-
me chránených stromov podľa Katalógu chránených 
stromov len nasledovné stromoradia uvedené v  ta-
buľke 1.39 Sú to Lipová aleja v Ľubochni, Lipová ale-
ja v  Žiline-Bytčici, Urpínska aleja v  Banskej Bystri-
ci, Platanová aleja v  Komárne, Stromoradia líp pri 
starom kostole v Zázrivej, Lipy pri bývalej mestskej 
strelnici v  Banskej Štiavnici a  Pagaštanová aleja 
v Starej Ľubovni.40 

Ochrana stromoradí v  kategórii chránený strom 
však vykazuje aj nedostatky. V prípade stromoradí sa 

5 ¦ Priehľad z Hodkovskej aleje na Spišský hrad 
Foto: Katarína Kristiánová
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problematickým javí chápanie samotného predmetu 
ochrany, keď v kategórii chránený strom je ako pred-
met ochrany chápaný samotný jedinec a jeho prípad-
ným zánikom zaniká aj predmet ochrany. Predpokla-
dom zachovania historickej autenticity rastlinných 
prvkov, akými sú napríklad aj stromoradia, však 
nemôžu byť originálne exempláre rastlín, ale, ako 
uvádza Pejchal41, zachovanie princípu, zachovanie 
originálnej substancie – podstaty. V prípade stromo-
radí je to napríklad zachovanie kompozičného prin-
cípu lineárneho rytmického usporiadania, zachova-
nie druhového zloženia, priestorového a  tvarového 
usporiadania, čo vzhľadom na obmedzenú životnosť 
rastlinných prvkov môžu i musia spĺňať aj nové je-
dince. Aj keď ochrana stromoradí v kategórii chráne-
ný strom vykazuje nedostatky a nedokonalosti prá-
ve vo vzťahu k  zachovaniu tohto princípu, napriek 
tomu je pre ochranu stromoradí mimoriadne dôleži-
tá a programy starostlivosti o chránené stromy alebo 
pogramy záchrany chránených stromov by mali pra-
covať aj s konceptmi zachovania krajinárskej, estetic-
kej a historickej kontinuity.42 

Ťažiskové právne dokumenty, ktoré upravujú pod-
mienky ochrany a  rozvoja kultúrneho a  prírodného 
dedičstva a  stanovujú podmienky identifi kácie, evi-
dencie a  ochrany celospoločenských hodnôt sú pa-
miatkový zákon43 a  zákon o  ochrane prírody a  kra-
jiny44. Hoci sa v  uvedených zákonoch pojednáva 
o rezortných problémových okruhoch, presahy pred-
metu záujmu a  mnohé ciele obidvoch zákonov sú 
spoločné.45 Je teda otázkou, aké sú možnosti ochrany 
stromoradí aj z hľadiska pamiatkovej starostlivosti, 
keďže sú nositeľmi kultúrnohistorických hodnôt. 

V praxi je napríklad málo využívaný štatút miest-
nych pamätihodností, ktorý má veľký potenciál iden-
tifi kovať hodnoty blízke práve miestnej komunite.46 
Obec si môže viesť, v zmysle § 14 zákona č. 49/2002 
Z. z. o  ochrane pamiatkového fondu, evidenciu pa-
mätihodností obce. Do evidencie pamätihodností 
možno zaradiť nehnuteľné a  hnuteľné veci, kombi-
nované diela prírody a  človeka, historické udalosti, 
názvy ulíc, katastrálne a zemepisné názvy viažuce sa 
k histórii a osobnostiam obce. K pamätihodnostiam 

možno zaradiť aj staré stromy v katastri, Božie múky, 
kríže a  iné objekty viažuce sa k histórii obce. Kraj-
ské pamiatkové úrady na požiadanie poskytnú obci 
metodickú a  odbornú pomoc pri evidovaní pamäti-
hodností obce. Napríklad v  meste Prešov sú ako 
hmotné nehnuteľné pamätihodnosti mesta evido-
vané dve stromoradia – aleja Kmeťovho stromoradia 
a gaštanová aleja Masarykovej ulice. Kmeťovo stro-
moradie dokumentuje rozhodnutie mestskej rady 
zo štyridsiatych rokov 19. storočia, ktorá sa uznies-
la na regulácii územného rozvoja mesta. Pre novú 
zástavbu boli určené plochy aj vo východnej časti 
mesta za hradbami, kde vznikla nová ulica – dneš-
ná Vajanského ulica. Stará cesta, ktorou sa hradbami 
uzavreté stredoveké mesto obchádzalo z  východnej 
strany, dostala v  regulačnom pláne výnimočné po-
stavenie. Stala sa promenádnou ulicou, o čom sved-
čí jej vtedajší názov Sétatér – prechádzková plocha. 
Do tohto obdobia je datovaná aj výsadba stromovej 
aleje z  pagaštanu konského (Aesculus hippocasta-
num L.), lipy malolistej (Tilia cordata Mill.) a javora 
mliečneho (Acer platanoides L.). V tridsiatych rokoch 
20. storočia niesla názov Komenského stromoradie, 
neskôr bola premenovaná na Kmeťovo stromoradie. 
V súčasnosti je aleja najstaršou ucelenou sadovníc-
kou kompozíciou na území mesta. Dosiaľ je prevažne 
pešou ulicou, dreviny sú v  relatívne dobrom stave. 
Stromy boli v roku 2008 ošetrené, staticky zabezpe-
čené a na miestach dávnejších asanácií sú dnes vy-
sadené mladé lipy.47 Gaštanová aleja Masarykovej 
ulice v Prešove je obojstranná stromová aleja vytvá-
rajúca kompaktnú zelenú líniu, ktorá dominuje tak-
mer celej Masarykovej ulici. Staré stromy pagaštanu 
konského (Aesculus hippocastanum L.) sú vysadené 
v pravidelnom rytme a dokladujú historicky význam-
nú udalosť v živote mesta i celého Šariša. Po prícho-
de prvej lokomotívy do Prešova v lete 1870 sa osla-
vujúci Prešovčania rozhodli vysadiť stromoradie po 
obidvoch stranách ulice vedúcej od železničnej sta-
nice do centra mesta. Stromy tejto aleje predčasne 
zostarli poškodzovaním predimenzovanou dopravou 
a  aj kalamitným výskytom škodcov, nevhodné rezy 
v korunách a nedostatočná starostlivosť oslabili ich 

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 139 Lipová aleja lipa malolistá Tilia cordata Mill. Ružomberok Ľubochňa Správa Tatranského NP 
S 185 Lipová aleja v Žiline-Bytčici lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilina Bytčica Správa NP Malá Fatra 
S 255 Urpínska aleja agát biely, javor poľný, lipa 

veľkolistá, pagaštan konský
Robinia pseudoacacia L., Acer 
campestre L, Tilia platyphyllos Scop., 
Aesculus hippocastanum L.

Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana 

S 263 Platanová aleja v Komárne platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Komárno Komárno Správa CHKO Dunajské luhy 
S 268 Stromoradia líp 

pri starom kostole
lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Dolný Kubín Zázrivá Správa NP Malá Fatra 

S 291 Lipy pri bývalej mestskej 
strelnici v Banskej Štiavnici

lipa malolistá Tilia cordata Mill. Banská Štiavnica Banská Štiavnica Správa CHKO Štiavnické vrchy 

S 313 Pagaštanová aleja pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa Správa Pieninského NP 

Tabuľka 1
Stromoradia evidované v Katalógu chránených 
stromov. Zdroj: Štátny zoznam chránených 
stromov – Katalóg chránených stromov.
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životaschopnosť. Preto sa začala komplexná obno-
va aleje, staré a poškodené stromy postupne nahra-
dia mladé jedince. Obyvatelia mesta majú k  tomu-
to stromoradiu emocionálny vzťah, uvedomujú si, že 
pagaštanová aleja na Masarykovej ulici je priestoro-
vou kompozíciou, nezvyčajným historickým odkazom 
o postavení železnice, ktorá i v návštevníkoch mesta 
zanecháva nezabudnuteľnú spomienku.48 

V legislatívnom rámci ochrany prírody je málo vy-
užívanou, alebo skôr vôbec nevyužívanou kategóriou, 
a to nielen z hľadiska ochrany hodnôt stromoradí – 
kategória chránený krajinný prvok. Na celom území 
Slovenska je evidovaný len jeden chránený krajinný 
prvok – Vápenický potok v  katastrálnom území Zá-
horskej Bystrice na území hlavného mesta SR Brati-
slavy. Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane príro-
dy a krajiny zaviedol dve nové kategórie chránených 
území: chránené vtáčie územie a  chránený krajinný 
prvok. Chránené krajinné prvky sa v  zmysle zákona 
vyhlasujú na ochranu takých významných krajinných 
prvkov, ktoré plnia funkciu biocentra, biokoridoru 
alebo interakčného prvku, najmä miestneho alebo 
regionálneho významu. Na ich území môže platiť 
2. až 5. stupeň ochrany. To, že stromoradia, hoci sú 
významnými fenoménmi krajinného rázu, charakte-
ristickým znakom kultúrnej krajiny a nesporne nosi-
teľmi jedinečných estetických a kultúrnohistorických 
hodnôt, no nie sú chránené ako chránené krajinné 
prvky, tkvie pravdepodobne v samotnej súčasnej de-
fi nícii kategórie chránený krajinný prvok, ktorá pre-
feruje výlučne ekologické hľadiská, ale i v samotnom 
chápaní – alebo skôr nepochopení – aj ekologickej 
hodnoty stromoradí.

V  záujme ochrany mnohorakých hodnôt stromo-
radí je vhodné paralelné využitie rôznych nástrojov 
na  stanovenie podmienok ich identifi kácie, eviden-
cie a ochrany, napríklad i prostredníctvom územné-
ho plánovania. V praxi sú však dosiaľ menej úspeš-
né metodiky týkajúce sa charakteristického vzhľadu 
krajiny a  pôsobenia krajinných prvkov v  krajinnom 
obraze49 a je potrebné, ako upozorňuje Gál50, hľadať 
možnosti ovplyvnenia metodiky spracovania územ-
noplánovacích a krajinno-ekologických dokumentov 
tak, aby pri nevyhnutnej ekologickej stabilite krajiny, 
bola pre krajinu rovnako dôležitá i stabilita estetic-
ká. V tejto oblasti hlavným problémom úspešnejšej 
implementácie je podľa Miklósa51 „mäkká“ defi nícia 
hodnôt, založených na „percepcii, charaktere, inte-
rakciách, faktoroch“ ktoré je možné vykladať rôznym 
spôsobom. V konečnom dôsledku sa však opatrenia 
na uchovanie hodnôt musia dotknúť využívania kon-
krétneho materiálneho prvku krajiny52.

Naliehavosť potreby hľadania spôsobov ochrany 
hodnôt stromoradí je vyvolaná najmä skutočnos-
ťou, že stromoradia spravidla lemujú cesty, pozem-
né komunikácie, a  najčastejším dôvodom k výrubu 

stromoradí pozdĺž ciest býva bezpečnosť cestnej pre-
mávky, alebo výstavba, či rekonštrukcia komuniká-
cií. Na stromoradia pozdĺž komunikácií sa vzťahujú, 
ako k  tzv. cestnej zeleni, ustanovenia Cestného zá-
kona – zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komu-
nikáciách v znení neskorších predpisov a v takýchto 
prípadoch, ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu 
vyplýva z osobitných predpisov,53 sa na výrub drevín 
nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. V  Čes-
kej republike masívny výrub stromoradí pozdĺž ciest 
v  rokoch 2007 a  2008 vyvolal veľkú nespokojnosť 
občanov a občianskych združení, čo viedlo k prijatiu 
tzv. „alejovej novely“54, ktorá zabezpečila sprísnenie 
spôsobu uskutočňovania výrubu stromoradí formou 
povoľovacieho konania. K problematike zachovania, 
obnovy i  starostlivosti o stromoradia pozdĺž komu-
nikácií prebieha v Českej republike v súčasnosti spo-
ločenská diskusia. Metodika zachovania alejí55, spra-
covaná v roku 2010, identifi kuje problémy, analyzuje 
konfl ikty záujmov a navrhuje možnosti riešenia, kto-
ré sa týkajú napríklad úpravy legislatívy, technických 
noriem, navrhuje opatrenia diferencované podľa jed-
notlivých kategórií pozemných komunikácií, zohľad-
ňuje aspekty vlastníctva, správy komunikácií i  spô-
soby fi nancovania a  podobne. Opiera sa o  príklady 
riešenia problematiky v  nemeckých krajinách, kde 
prebehla celospoločenská diskusia k  tejto téme už 
pred desiatimi až pätnástimi rokmi a v oblasti ochra-
ny, zachovania aj obnovy alejí sa dosiahli pozoruhod-
né výsledky.56 Odporúča metodiku mapovania alejí57 

a ochranu alejí prostredníctvom inštitútu významné-
ho krajinného prvku58 i využívanie inštitútu ochrany 
krajinného rázu. Je veľmi vhodným príkladom riešení 
aj pre naše pomery, keďže legislatíva Českej repub-
liky vychádza z podobných princípov a podmienok.59

Záver
Stromoradia sú podľa Storma „fenoménom zasahu-
júcim zmysly i vedomie, vzbudzujú citový zážitok“.60 
Historické stromoradia sú nositeľmi jedinečných 
estetických a  kultúrnohistorických hodnôt. Uvede-
né príklady výnimočných stromoradí na Slovensku, 
i uvedené možnosti a spôsoby ich ochrany poukazujú 
na potrebu venovať väčšiu pozornosť problematike 
ochrany, údržby aj obnovy stromoradí v rámci budo-
vania koncepcií ochrany kultúrnohistorických a  es-
tetických hodnôt sídelnej zelene i  krajiny. Stromo-
radia sú významnými fenoménmi krajinného rázu, 
charakteristickým znakom kultúrnej krajiny, sú neod-
škriepiteľne nositeľmi jedinečných estetických a kul-
túrnohistorických hodnôt, súčasťou genia loci. Nie 
sú však len „duchom“, sú konkrétnym materiálnym 
prvkom krajiny a je potrebná nielen identifi kácia ich 
hodnôt, ale aj  prijatie jasne defi novaných opatrení 
na ich uchovanie. 

6 ¦ Mošovské aleje
Foto: Katarína Kristiánová
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 Napríklad dub je dlhovekou drevinou, dožívajúcou sa 500, 
výnimočne aj 1 000 rokov. Dub letný /Quercus robur L.) v obci 
Dubinné má vyše 800, pravdepodobne 850 rokov, obvod 
kmeňa: 733 cm, výšku 25 m. Nie je zaradený v štátnom zozname 
chránených stromov. 
2 V odbornej literatúre sú uvádzané rôzne defi nície pojmu 
stromoradie. Napríklad ako drevitá formácia malých rozmerov, 
usporiadaná zvyčajne v línii, obklopená trávnatými alebo 
obrábanými stanovišťami, pozri ELIÁŠ, Pavol: Antropogénne 
biotopy. In: Ružičková, Helena et al. (eds.): Biotopy Slovenska. 
UKE SAV 1996. 192 s., alebo ako súvislá líniová výsadba stromov, 
ktoré nie sú súčasťou iných plôch zelene, pričom počet stromov 
v rade je minimálne päť, pozri REHÁČKOVÁ, Tamara: Vybrané 
kvantitatívne a kvalitatívne parametre stromoradí v Bratislave. 
In: Sídlo – park – krajina I. Mesto, zeleň, kvalita života. Nitra, 
SPU 2002, s. 111 – 116, alebo jednoducho, ako stromy vysadené 
v rade, pozri HRUBÍK, Pavel – KUBASKÁ, Michaela: Tree alleys 
in selected localities of the Nitra town. Folia oecologiae Vol. 32, 
2005. s. 68 – 72.
3 STORM, Vojtěch: Krajinný fenomén stromořadí. In: Hendrych, 
Jan ed.: Hodnocení a dokumentace alejí a stromořadí v krajině, 
metody a přístupy. Průhonice, VUKOZ 2008. 162 s.
4 Význam pojmu aleja, alebo stromoradie možno 
z etymologického hľadiska považovať za synonymum. Aj 
v rôznych profesijných a náučných slovníkoch sa obidva pojmy 
často zamieňajú a ich charakteristika nie je jednoznačná. 
Napríklad v záhradníckom slovníku je aleja charakterizovaná 
ako líniovo usporiadaná, väčšinou stromová vegetácia, ktorá 
má spravidla sprievodný ráz a stromoradím sa rozumie líniová 
výsadba stromov spravidla jedného druhu často tvoriaca sprievod 
líniového prvku alebo stavby, pozri MAREČEK, František ed.: 
Zahradnický slovník naučný. Díl 1. Praha, ÚZPI 1994, s. 60. 
ČSN pre sadovníctvo a krajinárstvo charakterizujú stromoradie 
ako líniovú výsadbu stromov spravidla jedného druhu často 
tvoriacich sprievod líniového prvku alebo stavby. Za aleju sa 
považuje dvojradové a viacradové stromoradie pozdĺž pozemnej 
komunikácie. Odlišnosť v chápaní pojmov aleja a stromoradie 
zaznamenával napríklad zákon o povinnosti výsadby stromov 
okolo ciest z roku 1884, ktorý uvádza, že všade okolo ciest 
musia byť vysádzané aleje alebo jednoduché stromoradia, pozri 
VYSLOUŽIL, Miloslav: Historické aleje – cesty do historických 
záhrad. Historické záhrady Kroměříž 2006 http://www.unesco-
k romeriz.cz/sborniky.html
5 HENDRYCH, Jan ed.: Hodnocení a dokumentace alejí 
a stromořadí v krajině, metody a přístupy. Průhonice, VUKOZ 
2008. 162 s.
6 Topoľ je označovaný aj ako strom francúzskej revolúcie, podľa 
slovnej podobnosti peuple – národ, ľud a peuplier – topoľ, pozri 
STORM, Vojtěch: Krajinný fenomén stromořadí. In: HENDRYCH, 
Jan ed.: Hodnocení a dokumentace alejí a stromořadí v krajině, 
metody a přístupy. Průhonice, VUKOZ 2008. 162 s.
7 HENDRYCH, Jan ed.: Hodnocení a dokumentace alejí 
a stromořadí v krajině, metody a přístupy. Průhonice, VUKOZ 
2008. 162 s.
8 KOCOURKOVÁ, Jarmila: Přírodní prostředí vesnice. Ústav 
územního rozvoje Brno, 1995. 96 s. 
9 HENDRYCH, Jan ed.: Hodnocení a dokumentace alejí 
a stromořadí v krajině, metody a přístupy. Průhonice, VUKOZ 
2008. 162 s. 
10 VODRÁŽKA, Peter: Genéza vzťahu sídla a prírodného 
prostredia. Životné Prostredie roč. 35, č. 4/2001, s. 9 – 12.
11 Tamže.
12 Tamže.
13 Haussmannovský systém veľkých bulvárov ovplyvnil prestavby 
Lyonu, Marseille, Milána či Bruselu, koncepcia okružnej triedy 
našla uplatnenie v Kolíne nad Rýnom, Kodani, Lipsku, Brne 
i v Košiciach, pozri LUKÁČOVÁ, Elena – POHANIČOVÁ, Jana: 
Rozmanité 19. storočie. Perfekt 2008, s. 100.

14 KOLEKTÍV: História Košíc pre budúcnosť mesta. Zásady 
ochrany pamiatkovej rezervácie. Mestská pamiatková rezervácia 
v Košiciach. Krajský pamiatkový úrad Košice, 2005. 134 s.
15 STEINHÜBEL, Gejza: Slovenské parky a záhrady. Osveta 1990. 
140 s.
16 Juraj Rákóci I. (I. Rákóczi György) s manželkou Zuzanou 
Lorántff y kúpil panstvo od Gašpara Šerédyho (Serédy Gáspár). 
17 II. Rákóczi Feerenc.
18 Rákóczi György.
19 MIKSZÁTH, Kálmán: Magyarország lovagvárai. 1890. 92 s. 
http://mek.oszk.hu/02100/02184/
20 KERESZTESOVÁ, Soňa – KUBIŠTA, Richard: Pamätné 
Alžbetínske stromy Žitného ostrova.  In: Študentská vedecká 
konferencia FZKI: Zborník príspevkov a prezentácií zo študentskej 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra – 28. apríla 
2009. s. 188 – 193, pozri aj KERESZTESOVÁ, Soňa: Posvätné 
a dejinne významné stromy. Diplomová práca. FZKI SPU 2008.
21 ANONYM. Erzsébet királyné emlékfái. Pallasz 
réeszvénytársasság nyomdája, Budapest 1899.
22 Tamže. 
23 Vyhlásené chránené stromy sa evidujú v štátnom zozname 
osobitne chránených častí prírody a krajiny, ktorý je úradnou 
evidenciou chránených stromov a ich ochranných pásiem. 
Zoznam chránených stromov Slovenska a základné informácie 
o nich spolu s vyobrazením sú uverejnené aj v Katalógu 
chránených stromov Slovenska, ktorý je databázovým výstupom 
štátneho zoznamu chránených stromov a je určený najmä pre 
verejnosť.
24 Csáky.
25 TOMAŠKO, Ivan: Historické parky a okrasné záhrady na 
Slovensku. Bratislava, Veda 2004. 160 s.
26 TOMAŠKO, Ivan: Gotická a baroková krajina stredného Spiša. 
Životné prostredie č. 6/2000, s. 313.
27 Csáky Emanuel.
28 ŠKORVÁNKOVÁ, Katarína – DIVOK, František: Náučná lokalita 
Hodkovská aleja. Asociácia strážcov chránených území Slovenska 
v spolupráci so Správou národného parku Slovenský raj. 
Informačná tabuľa 2005.
29 STORM, Vojtěch: Krajinný fenomén stromořadí. In: Hendrych, 
Jan ed.: Hodnocení a dokumentace alejí a stromořadí v krajině, 
metody a přístupy. Průhonice, VUKOZ 2008. 162 s.
30 TOMAŠKO, Ivan: Historické parky a okrasné záhrady na 
Slovensku. Bratislava, Veda, 2004. 160 s.
31 WOOD, D. CHristina: „A Most Dangerous Tree“: The Lombardy 
Poplar in Landscape Gardening. Arnoldia Boston Volume: 54, 
Issue: 1, 1994, s. 24 – 30. 
32 STORM, Vojtěch: Krajinný fenomén stromořadí. In: Hendrych, 
Jan ed.: Hodnocení a dokumentace alejí a stromořadí v krajině, 
metody a přístupy. Průhonice, VUKOZ 2008. 162 s.
33 Podľa zákona o ochrane prírody môže krajský úrad životného 
prostredia vyhlásiť za chránené kultúrne, vedecky, ekologicky, 
krajinotvorne a esteticky mimoriadne významné stromy alebo 
ich skupiny vrátane stromoradí. Robí tak vydaním všeobecne 
záväznej vyhlášky. Podkladom pre vyhlásenie je projekt ochrany 
chráneného stromu, ktorý z vlastného alebo iného podnetu 
vyhotovuje organizácia ochrany prírody alebo spôsobilá osoba. 
Nevyhlasujú sa však na území chránených krajinných prvkov, 
prírodných rezervácií a prírodných pamiatok. Podľa metodickej 
príručky. ŠOP SR sú za významné stromy pre účely budovania 
a dobudovania sústavy chránených stromov považované stromy 
najmä pôvodných druhov drevín Slovenska, majúcich aspoň jednu 
z nasledujúcich hodnôt významnosti: strom má mimoriadny 
vek, obvod alebo výšku, strom má, ako výsledok individuálnej 
premenlivosti druhu, morfologickú formu habitu, kmeňa, 
koruny, listov, kvetov alebo plodov, vyznačujúcu sa zvláštnosťami 



Architektúra 

ALFA 2 ¦ 2012 31

v tvare, veľkosti a sfarbení, strom má mimoriadnu historickú, 
kultúrnu, ekologickú, krajinotvornú alebo estetickú hodnotu. 
Významnosť jednotlivých hodnôt v procese vyhľadávania nie je 
prísne limitovaná, v prvej fáze získavania potenciálu stromov je 
vhodné akceptovať subjektívny pohľad každého prispievateľa 
alebo nálezcu. Pozri KRIŠTOF, Milan: Ochrana a starostlivosť 
o chránené stromy. Metodická príručka. Štátna ochrana prírody 
Slovenskej republiky, Riaditeľstvo štátnej ochrany prírody 
v Banskej Bystrici. 2010. 36 s.
34 Mošovce sa do defi nitívneho vlastníctva Révaiovcov (Révay) 
dostali v roku 1534, šesť rokov po tom, ako im ich daroval 
Ferdinand I. Habsburský. Posledným mošovským členom rodiny 
bol gróf František Révai. Do vlastníctva šľachtickej rodiny 
Révaiovcov patrili napríklad aj Blatnický hrad, pozemky a zámok 
v Sklabini, kaštieľ s parkom v Turčianskej Štiavničke.
35 Pozri BEŇOVSKÝ, Jozef a kol.: Mošovce v premenách času. 
Martin, Osveta 1984. 304 s., LIPPAN, Miloš a kol.: Mošovce. 
Banská Bystrica, Stredoslovenské vydavateľstvo 1971. 405 
s., TATÁR, Jozef: Mošovce v historickej, kultúrnej a prírodnej 
mozaike. Mošovce, Obecný úrad Mošovce 2003. 124 s. 
a REŤKOVSKÝ, Peter: Turistický sprievodca po mošovských 
pamätihodnostiach. 
Mošovce, Obecný úrad Mošovce 2004. 36 s.
36 BEŇOVSKÝ, Jozef a kol.: Mošovce v premenách času. Martin, 
Osveta 1984. 304 s.
37 Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov
38 KRIŠTOF, Milan: Ochrana a starostlivosť o chránené stromy. 
Metodická príručka. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 
Riaditeľstvo štátnej ochrany prírody v Banskej Bystrici 2010. 
36 s.
39 Štátny zoznam chránených stromov – Katalóg chránených 
stromov.
40 K 31. 12. 2006 bolo na Slovensku evidovaných 478 
chránených stromov a  ich skupín vrátane stromoradí, čo 
predstavovalo 1 320 jednotlivých stromov zastúpených 
70 druhmi pôvodných a nepôvodných drevín. K 31. 12. 2010 
bolo evidovaných v štátnom zozname chránených stromov už 
len 459 chránených stromov a  ich skupín, čo predstavovalo 
1 271 jednotlivých stromov zastúpených 67 druhmi (z toho 
32 pôvodných a 35 nepôvodných druhov pozri KRIŠTOF, Milan: 
Prehľad chránených stromov Slovenska podľa okresov a krajov, 
evidovaných v štátnom zozname k 31. 12. 2010. (2011) Chránené 
územia Slovenska 82 Odborno-metodický a informačný časopis 
Štátnej ochrany prírody SR. s. 42. V súčasnosti je podľa Katalógu 
chránených stromov už len 448 chránených stromov a  ich 
skupín, čo predstavuje pokles. 
41 PEJCHAL, Miloš: Rostliny a autenticita památek zahradního 
umění. Acta horticulturae et regiotecturae, roč. 13, č. 
Mimoriadne – Special. 2010, s. 56 – 60.
42 pretože hodnota stromoradí je mnohoraká a nespočíva 
len v dendrologickej hodnote alebo v hodnote exaktne 
vyjadriteľnej biometrickými údajmi stromov, nespočíva len 
v meraní, alebo hodnotení zdravotného stavu a podobne, ale 
je vyjadrením spoločenského konsenzu o uznaní hodnoty, napr. 
i kultúrnohistorickej.
43 Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov.
44 Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov.
45 KOLEKTÍV: Spišský hrad a pamiatky jeho okolia. Riadiaci plán 
lokality svetového kultúrneho dedičstva. Zostavila Academia 
Istropolitana Nova 2008, spracovatelia Kilián J., Horanská E. 
Obstarávateľ mesto Spišské Podhradie. 
46 Tamže.
47 http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=14969. Zverejnil: Jozef 
Mačo 13.12.2010 08:16, aktualizoval: Jozef Mačo 13.12.2010 11:43 

48 http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=14968. Zverejnil: Jozef 
Mačo 13.12.2010 08:15, aktualizoval: Jozef Mačo 13.12.2010 11:41
49 JANČURA, Peter et al.: Metodika identifi kácie a hodnotenia 
charakteristického vzhľadu krajiny. MŽP, Bratislava, SA ŽP, 
Banská Bystrica, TU vo Zvolene 2010. 8 s. 
50 GÁL, Peter: Projektová príprava a rozhodovací proces 
v územiach so špecifi ckou hodnotou a územiach ochrany prírody 
a krajiny. In: Dohnány Branislav, Vodrážka Peter eds. Priestorové 
plánovanie v územiach so špecifi ckým režimom. Road Bratislava, 
FA STU 2000, s. 187 – 200. 
51 MIKLÓS, László: Krajina v dohovore a krajina vo vede. 
Enviromagazín 6/2010, s. 20.
52 Tamže. Súčasné koncepty ochrany prírody narábajú s prvkami 
hmotnej povahy, na rozdiel od konceptov pamiatkovej ochrany, 
ktorá pracuje aj s aspektmi ochrany prvkov a javov nehmotnej 
povahy.
53 Napríklad zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách 
v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 164/1996 Z. z. 
o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom 
podnikaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 70/1998 Z. z. 
o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom 
podnikaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 143/1998 Z. z. 
o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 
308/2000 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 243/2003 Z. z..
54 Zmeny zákona o pozemných komunikáciách a zmeny zákona 
o ochrane prírody a krajiny, ktorými sa upravili pravidlá pre výrub 
v prípade stromoradí.
55 ESTERKA, Jakub – HENDRYCH, Jan – STORM, Vojtěch – 
MATĚJKA, Lukáš – LÉTAL, Aleš – VALEČÍK, Michal – SKALSKÝ, 
Martin: Silniční stromořadí v české krajině – koncepce jejich 
zachování, obnovy a péče o ně. Praha, Arnika – Centrum pro 
podporu občanů 2010. 64 s.
56 V Nemecku, existuje vládny program na ochranu alejí 
a s úspechom využívajú celý rad opatrení pre zvýšenie 
bezpečnosti cestnej premávky. V rokoch 1949 až 1999, bolo na 
území Spolkovej republiky Nemecko odstránených približne 
50 tisíc kilometrov alejí v záujme bezpečnosti cestnej premávky. 
Prudko stúpal počet automobilov a prioritou bol ekonomický 
rozvoj a rýchla doprava. Na území vtedajšej NDR vzhľadom 
k menej výkonnej ekonomike nebol automobilový boom tak 
prudký a nebol tlak na plošný výrub alejí kvôli rozširovaniu ciest. 
Vysádzanie ovocných stromov pozdĺž ciest bolo až do konca 
60. rokov považované za dôležitú úlohu národného hospodárstva. 
Po spojení Nemecka obyvatelia „Západného Nemecka“ znovu 
objavili krásu stromoradí. Bolo nutné riešiť otázku rekonštrukcií 
ciest v bývalej NDR a verejná mienka sa postavila proti výrubu 
alejí. Verejné kampane vysvetľovali hodnotu a význam alejí 
pre krajinu, turizmus, živočíchy a podobne. Boli zavedené 
vzdelávacie programy, napr. aj výučba vodičov prejazdom alejami 
v autoškolách. V súčasnosti sa dôraz kladie na technické riešenie 
výsadieb. Kým pruský zákon z roku 1900 stanovil odstup stromov 
v alejach od okraja vozovky na 75 cm, súčasná spolková technická 
norma predpokladá odstup v novo vysádzaných alejach 4,5 
metra pri komunikáciách I. triedy a 3,5 metra pri komunikáciách 
II. a III. triedy. Keď to pomery na mieste neumožňujú a jedná sa 
o cesty nižšej triedy aj bližšie. Pri plánovaní výsadieb sa berie 
ohľad na terénnu situáciu a vlastnícke pomery. Formu výsadby 
navrhuje správa ciest a diskutuje s orgánmi ochrany prírody. 
Pozri ESTERKA, Jakub – HENDRYCH, Jan – STORM, Vojtěch – 
MATĚJKA, Lukáš – LÉTAL, Aleš – VALEČÍK, Michal – SKALSKÝ, 
Martin: Silniční stromořadí v české krajině – koncepce jejich 
zachování, obnovy a péče o ně. Praha, Arnika – Centrum pro 
podporu občanů 2010. 64 s. 
57 Materiál uvádza príklad metodiky mapovania – model 
z Olomouckého kraja, ktorý bol spracovaný v spolupráci 
s Katedrou geografi e Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci.

58 Aj v susednej Českej republike je ochrana historických 
stromoradí a alejí realizovaná viacerými spôsobmi. V súčasnosti 
nie je orgánmi ochrany prírody systematicky riešená otázka 
ochrany alejí ako významného krajinného prvku (VKP). Zákon 
o ochrane prírody Českej republiky defi nuje VKP ako ekologicky, 
geomorfologicky nebo esteticky hodnotnú časť krajiny, ktorá 
utvára jej typický vzhľad alebo prispieva k udržaniu jej stability.
59 pozri aj REHÁČKOVÁ, Tamara: Ochrana drevín v právnom 
systéme Slovenska a v zahraničí. In: Dreviny vo verejnej zeleni. 
Nitra, SPU 2011, s. 153 – 159.
60 STORM, Vojtěch: Krajinný fenomén stromořadí. In: Hendrych, 
Jan ed. Hodnocení a dokumentace alejí a stromořadí v krajině, 
metody a přístupy. Průhonice, VUKOZ 2008. 162 s.
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V  priebehu posledných 15 – 20 rokov sledujeme 
výrazný odliv obyvateľov Bratislavy do okrajových 
mestských častí a ďalej do okolitých menších miest 
a  obcí, proces označovaný ako rezidenčná suburba-
nizácia. Migrácia obyvateľov smerom von z  mesta 
nepochybne súvisí s  túžbou po krajšom a  lepšom 
životnom prostredí, ovplyvnenou monotónnosťou 
a anonymitou bývania na panelových sídliskách v ob-
dobí socializmu. Aktuálne prebiehajúci proces su-
burbanizácie má výrazný vplyv na efektívnosť využi-
tia územia a fungovanie vonkajšieho mesta, pričom 
je otázne, nakoľko nové obytné súbory, vznikajúce 
v okrajových mestských častiach, napĺňajú predsta-
vy obyvateľov o vyššom štandarde a kvalite bývania.

Štúdia analyzuje realizované a plánované rozvojo-
vé projekty vo vybraných okrajových mestských čas-
tiach Bratislavy z hľadiska polohy, funkčnej skladby, 
dopravného napojenia a hmotovo-priestorového rie-
šenia, ich ekonomický, sociálno-psychologický a kra-
jinno-ekologický vplyv. Na základe porovnania spo-
ločných charakteristických znakov s  parametrami 
a  stratégiou rozvoja podobných obytných štruktúr 
vonkajšieho mesta v  Štokholme navrhuje možnosti 
eliminovania negatívneho dosahu intenzívnej urba-
nizácie v okrajových polohách sídla.

1. Proces rezidenčnej suburbanizácie 
v rámci Bratislavy

1.1 Vývoj migrácie obyvateľstva od roku 1991 
Proces rezidenčnej suburbanizácie možno v  rám-
ci Bratislavy sledovať zhruba od polovice deväťde-
siatych rokov 20. storočia, odkedy pôvodne vidiecka 
krajina v okolí hlavného mesta prechádza výraznými 
zmenami. Pre prvú fázu bratislavskej suburbanizácie 
bolo charakteristické budovanie rodinných domov 
s  veľkým pozemkom, bohatšou vrstvou obyvateľov 
na voľných parcelách na okraji zastavaného územia 
(najznámejším príkladom je obytná štvrť Strmé vŕš-
ky v Záhorskej Bystrici). Druhá fáza sa prejavila ako 
komerčná výstavba formou developerských projek-
tov s vytváraním nových rezidenčných areálov, často 
priestorovo oddelených od pôvodného intravilánu.1 
Spočiatku bol veľmi atraktívny severný smer (Pezi-
nok, Modra, Senec) a východný smer (Šamorín, Du-
najská Streda). Po vybudovaní tunela Sitina, čo vý-
razne zlepšilo dopravnú situáciu, sa začal rozvíjať aj 
západný smer (Záhorie). V  súčasnosti prebieha su-
burbanizácia južným smerom (Jarovce, Rusovce, Ču-
novo), pričom je veľmi populárne osídľovanie poh-
raničných maďarských a rakúskych obcí slovenským 
obyvateľstvom. V  súčasnosti sa za spádové územie 
Bratislavy považuje tzv. funkčný mestský región, kto-
rý zahŕňa až 110 obcí.2

V rámci procesu rezidenčnej suburbanizácie majú 
špecifi cké postavenie okrajové mestské časti, kto-
ré sú administratívne súčasťou hlavného mesta, ale 
napriek tomu si stále zachovávajú vidiecky ráz. Keďže 
spájajú výhody bývania v meste a na vidieku, stávajú 
sa z  hľadiska migrácie mestského obyvateľstva mi-
moriadne atraktívne. Hoci celkový počet obyvateľov 
Bratislavy za posledných dvadsať rokov klesol, práve 
uvedené okrajové mestské časti zaznamenali výrazný, 
v niektorých prípadoch až 50 % prírastok.

1.2 Príčiny sťahovania obyvateľov 
smerom von z mesta
Suburbanizačné tendencie, ktoré aktuálne v  Brati-
slave prebiehajú, majú niekoľko príčin:

 – zahusťovanie mestskej štruktúry, ktoré negatívne 
ovplyvňuje kvalitu bývania v  niektorých častiach 
mesta,

 – zvýšenie životnej úrovne obyvateľov – predovšet-
kým vyššie príjmy, ktoré umožňujú zaplatiť vyššiu 
cenu za nehnuteľnosť, kúpiť si dve autá a podobne,

 – túžbu po príjemnejšom životnom prostredí – 
zdravšom, kvalitnejšom a estetickejšom bývaní,

 – ceny pozemkov a  domov porovnateľné s  cenami 
bytov v  meste (slogan mnohých developerských 
projektov „dom za cenu bytu“).

Odliv obyvateľov do suburbánnej zóny sa dotýka pre-
dovšetkým dvoch sociálnych skupín. Najpočetnejšiu 
skupinu tvoria mladé páry vo veku 28 – 40 rokov 
s minimálne jedným dieťaťom, ktorí dosiahli určitú 
pracovnú pozíciu a spoločenské postavenie a kupu-
jú si prvé, prípadne druhé bývanie. Stresový životný 
štýl sa snažia vyvážiť pokojným bývaním v rodinnom 
dome. Druhú početnú skupinu tvoria páry vo veku 
45 – 55 rokov so staršími deťmi, ktoré dosiahli profe-
sijný vrchol a vlastnia nehnuteľnosti, ktorých preda-
jom môžu fi nancovať nové bývanie. Tí utekajú z pane-
láka do rodinného domu, o ktorom celý život snívali.3

2. Analýza dosahu procesu rezidenčnej 
suburbanizácie na príklade rozvojových 
projektov v rámci vybraných mestských 
častí Bratislavy 

2.1 Základné údaje o vybraných mestských 
častiach a rozvojových projektoch
Pre podrobnejšiu analýzu dosahu suburbanizácie 
v  rámci Bratislavy boli zvolené tri mestské časti, 
ktoré od roku 1991 zaznamenali najvýraznejší nárast 
počtu obyvateľov. Ide o  Vajnory, Záhorskú Bystricu 
a Rusovce (tabuľka 1). Ich spoločným znakom je polo-
ha v rámci vonkajšieho mesta a pretrvávajúci vidiec-
ky ráz osídlenia, hoci sú súčasťou hlavného mesta už 
niekoľko desaťročí.4

Polyfunkčnosť obytných štruktúr
Vytváranie komplexného obytného prostredia v rámci vonkajšieho mesta.

Porovnávacia štúdia Bratislava – Štokholm

Oľga Melcerová
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2.1.1. Vajnory

Poloha: v severovýchodnej časti Bratislavy, 
 súčasť okresu Bratislava III
Rozloha: 13,5 km2

Počet obyvateľov: 5 168 (k 31. 12. 2010), 
 od roku 2001 nárast o 35 %5

Prehľad rozvojových projektov:
 – výstavba izolovaných rodinných domov 
južne a severovýchodne od zastavaného územia 
(zrealizované),

 – výrobno-skladové areály západne a severne 
od zastavaného územia (zrealizované),

 – areál obchodných a nákupných centier južne 
od zastavaného územia (zrealizované),

 – obytná zóna „Nové Vajnory“ západne od zastava-
ného územia (plánovaná výstavba 2012 –2022),

 – rezidenčný projekt „Šprinclov majer“ severozápad-
ne od zastavaného územia (plánované),

 – rezidenčný projekt „Nemecká dolina“ severový-
chodne od zastavaného územia (plánované),

 – projekt „Nové šúty“ – výstavba radových rodinných 
domov a málopodlažných bytových domov južne 
od zastavaného územia (výstavba 2012 – 2014),

 – projekt „Kratiny“ – výstavba izolovaných rodin-
ných domov severovýchodne od zastavaného úze-
mia (plánované),

 – technologický park „CEPIT“ severne od 
zastavaného územia 
(plánovaná výstavba 2010 –2026).

2.1.2 Záhorská Bystrica

Poloha: v severnej časti Bratislavy, 
 súčasť okresu Bratislava IV
Rozloha: 32,3 km2

Počet obyvateľov: 4 034 (k 31. 3. 2011), 
 od roku 2001 nárast o 93 %5

Prehľad rozvojových projektov:
 – výstavba izolovaných rodinných domov v lokalite 
„Strmé vŕšky“ východne od zastavaného územia 
(zrealizované),

 – výstavba málopodlažných polyfunkčných ob-
jektov v priestore Námestia rodiny v centre 
(zrealizované),

 – projekt „Rezidencia Záhorská“ – výstavba málo-
podlažných bytových domov západne od zastava-
ného územia (zrealizované),

 – projekt „Pod vŕškami“ – výstavba izolovaných a ra-
dových rodinných domov a málopodlažých byto-
vých domov južne od zastavaného územia 
(výstavba 2008 – 2014),

 – projekt „Átriá Vlkovka“ – výstavba átriových rodin-
ných domov severovýchodne od zastavaného úze-
mia (výstavba 2008 – 2012),

 – projekt „Záhorské sady“ – výstavba izolovaných 
rodinných domov juhovýchodne od zastavaného 
územia (výstavba 2011 – 2012),

 – projekt „Pod cintorínom“ – výstavba izolovaných 
rodinných domov severne od zastavaného územia 
(plánované).

2.1.3. Rusovce

Poloha: v južnej časti Bratislavy, 
 súčasť okresu Bratislava V
Rozloha: 25,5 km2

Počet obyvateľov: 2 751 (k 31. 12. 2010), 
 od roku 2001 nárast o 43 %5

Prehľad rozvojových projektov:
 – výstavba izolovaných rodinných domov v lokalite 
„Pieskový hon“ južne od zastavaného územia 
(zrealizované),

 – projekt „Gaštanová aleja“ – výstavba izolovaných 
rodinných domov a málopodlažných bytových 
domov južne od zastavaného územia 
(výstavba 2008 – 2012),

 – projekt „Lesopark“ – výstavba izolovaných rodin-
ných domov východne od zastavaného územia 
(výstavba 2010 – 2012),

 – projekt „Rusovský sad“ – výstavba izolovaných 
rodinných domov severne od zastavaného územia 
(výstavba 2010 – 2013),

 – projekt „Greenlight“ – výstavba izolovaných 
rodinných domov južne od zastavaného územia 
(plánované),

 – projekt „Castellum“ – nové centrum Rusoviec 
(plánované).

2 ¦ Príklad novej zástavby malopodlažných bytových domov 
na Širokej ulici vo Vajnoroch
Foto: Oľga Melcerová 

4 ¦ Výstavba izolovaných rodinných domov a málopodlažných 
bytových domov v rámci realizácie 1. etapy projektu Pod 
vŕškami v Záhorskej Bystrici
Foto: Oľga Melcerová 

6 ¦ Priestorová izolácia novej výstavby – oddelenie 
kondomínia Gaštanová alej v Rusovciach od susediacej 
zástavby betónovým plotom
Foto: Oľga Melcerová 

3 ¦ Územie určené pre výstavbu projektu Pod vŕškami 
v Záhorskej Bystrici, v popredí realizácia málopodlažných 
bytových domov v rámci 1. etapy projektu, v pozadí štvrť 
Strmé vŕšky 
Foto: Oľga Melcerová 

1 ¦ Začiatok výstavby izolovaných rodinných domov v lokalite 
Nové Šúty formou postupného rozširovania zastavaného 
územia Vajnôr 
Foto: Oľga Melcerová 

5 ¦ Výstavba izolovaných rodinných domov v rámci projektu 
Gaštanová alej  v Rusovciach
Foto: Oľga Melcerová 
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2.2 Charakteristické znaky vybraných 
rozvojových projektov
V rámci vybraných mestských častí Bratislavy boli 
pre analýzu zvolené aktuálne prebiehajúce a pripra-
vované projekty rezidenčného rázu. Výnimku tvoria 
projekty technologického parku CEPIT vo Vajnoroch 
a polyfunkčný projekt Castellum pre centrum Ruso-
viec6, v rámci ktorých je plánovaný aj výrazný podiel 
funkcie bývania. Vybrané projekty boli podrobnejšie 
skúmané z  hľadiska funkčnej skladby, dopravného 
napojenia, hmotovo-priestorového riešenia, polohy, 
ekonomického, sociálno-psychologického a krajinno-
ekologického vplyvu, pričom sa ukázalo, že majú nie-
koľko spoločných charakteristických znakov.

2.2.1 Funkčná skladba
Z analýzy funkčnej skladby (tabuľka 3) je zrejmé, že 
v  rámci realizovaných, respektíve plánovaných pro-
jektov dominuje rezidenčný segment. Prevažujúce 
zastúpenie funkcie bývania má výrazný dosah na zvý-
šenie počtu obyvateľov uvedených mestských častí. 
V  prípade realizácie všetkých projektov v  plánova-
nom rozsahu by sa počet obyvateľov počas nasle-
dujúcich pätnásť rokov zvýšil v Rusovciach o polovi-
cu, v Záhorskej Bystrici dvojnásobne a vo Vajnoroch 
až päťnásobne (tabuľka 2).

Navrhované nové obytné súbory sú vo väčšine prí-
padov budované bez adekvátnej vybavenosti. S  vý-
nimkou veľkých projektov vo Vajnoroch (Nové Vaj-
nory, Nemecká dolina, CEPIT), je v  rámci funkčnej 
skladby len minimálny podiel zastúpenia komerčné-
ho, nekomerčného alebo voľnočasového segmentu. 
Miestna vybavenosť je vzhľadom na prudký nárast 
počtu obyvateľov kapacitne aj kvalitatívne nedos-
tačujúca, pričom projekty nezohľadňujú nevyhnut-
nosť jej dopĺňania vzhľadom na zvyšovanie počtu 
obyvateľov.

Ako vyplýva z detailnej analýzy projektov v Záhor-
skej Bystrici (tabuľka 4), realizovaný podiel vybave-
nostných zariadení je v  porovnaní s  projektovaným 
stavom radikálne znížený. Developeri buď vybave-
nosť z projektu úplne vylúčia a odkazujú na existujú-
ce zariadenia v mestskej časti a v blízkych polohách 
(projekt Záhorské sady), alebo ju plánujú realizovať 

až v ďalších etapách výstavby, pričom argumentujú 
tým, že chcú skladbu vybavenosti prispôsobovať ak-
tuálnym požiadavkám a  potrebám nových obyvate-
ľov (projekty Pod vŕškami a Átriá Vlkovka).7

Tieto tendencie vyplývajú zo snahy developerských 
spoločností o čo najrýchlejší zisk, na úkor vytvorenia 
optimálnych životných podmienok pre nových oby-
vateľov. Namiesto plnohodnotného polyfunkčné-
ho obytného prostredia, po ktorom noví obyvatelia 
túžia, vnikajú len akési monofunkčné „nocľahárne“. 
Vidieť tu istú paralelu s hromadnou bytovou výstav-
bou v čase socializmu, hoci v rámci sídlisk boli budo-
vané aspoň zariadenia základnej vybavenosti (obcho-
dy, MŠ, ZŠ a pod.). 

2.2.2 Dopravné napojenie 
Monofunkčnosť prostredia – a  s ňou súvisiaci defi -
cit pracovných príležitostí – má negatívny dosah na 
nárast nárokov na dopravnú infraštruktúru, čo spô-
sobuje nevyhnutnosť každodenného dochádzania do 
mesta za akýmikoľvek aktivitami (práca, škola, náku-
py, kultúra,  voľný čas) a  vytvorenie istej „závislos-
ti“ od jadrového mesta. Výstavba obytných zón bez 
adekvátnej vybavenosti podporuje súčasný bratislav-
ský trend nevyužívania lokálnej vybavenosti a  slu-
žieb. Tento fakt spôsobuje neúmerný nárast mobility 
v  rámci mesta, predovšetkým vo forme automobi-
lovej dopravy, nakoľko nové rezidenčné štvrte ne-
majú zabezpečenú dostatočnú obsluhu hromadnou 
dopravou.

V rámci väčšiny rezidenčných projektov nie je do-
držiavaná optimálna pešia dostupnosť zastávok 
mestskej a prímestskej dopravy (asi 500 m = 10 – 12 
minút pešej chôdze). S výnimkou projektov v Rusov-
ciach sa len malá časť rozvojového územia vo Vaj-
noroch a  Záhorskej Bystrici nachádza v  optimálnej 
dochádzkovej vzdialenosti k  súčasným zastávkam 
mestskej a  prímestskej dopravy (napr. pri projekte 
Záhorské sady je dochádzková vzdialenosť k zastávke 
až 1,5 km). Rovnako sa neuvažuje s novými trasami, 
respektíve linkami hromadnej dopravy. Develope-
ri predpokladajú, že noví obyvatelia budú používať 
ako hlavný dopravný prostriedok automobil, preto sa 

Tabuľka 1 
Zmeny v počte obyvateľov v rámci mestských 
častí Bratislavy od roku 19915

okres mestská časť počet obyvateľov

1991 2001 31.12.2009 prírastok / úbytok od r. 1991

i. staré mesto 49 018 44 798 40 828 - 16.7 %

ii.

ružinov 73 131 70 004 71 802 - 1.8 %

vrakuňa 18 201 18 386 19 866 + 9.1 %

podunajské biskupice 21 087 19 749 21 207 + 0.6 %

iii.

nové mesto 40 317 37 418 37 778 - 6.3 %

rača 20 784 20 172 20 548 - 1.1 %

vajnory 3 384 3 828 5 057 + 49.4 %

iv.

karlova ves 22 154 32 843 34 510 + 55.8 %

dúbravka 37 442 35 199 34 725 - 7.3 %

lamač 7 004 6 544 6 722 - 4.0 %

devín 771 884 1 099 + 42.5 %

devínska nová ves 15 233 15 502 16 153 + 6.0 %

záhorská bystrica 1 731 2 086 3 194 + 84.5 %

v.

petržalka 128 251 117 227 112 545 - 12.2 %

jarovce 1 124 1 199 1 388 + 23.5 %

rusovce 1 759 1 922 2 669 + 51.7 %

čunovo 816 911 970 + 18.9 %

spolu 442 197 428 672 431 061 - 2.5 %
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kladie dôraz na optimálne cestné napojenie a zabez-
pečenie dostatočného počtu parkovacích miest. 

Ani jeden z projektov neuvažuje so systémom in-
tegrovanej dopravy s  využívaním železnice v  rámci 
MHD, napriek krátkemu cestovnému času medzi ana-
lyzovanými mestskými časťami a centrom Bratislavy 
(cesta medzi Vajnormi a hlavnou stanicou trvá vla-
kom len 12 minút a medzi Rusovcami a Petržalkou 
len 10 minút, v  prípade realizácie projektu TEN-T 
by cesta vlakom z Rusoviec do centra trvala len asi 
15 minút). 

2.2.3 Hmotovo-priestorové riešenie
Pre väčšinu nových projektov je typická monotónna 
kobercová zástavba rodinných domov, bez výraznej 
artikulácie a hierarchie verejných priestorov. V rámci 
obytných zón nie sú cieľavedome formované ťažis-
ká, napríklad vo forme lokálnych centier vybavenosti. 

Uvedený trend sa dotýka väčšiny rezidenčných zón 
v  Záhorskej Bystrici a  v  Rusovciach a  menších pro-
jektov vo Vajnoroch, kde sa uvažuje iba so zástavbou 
rodinných domov bez alebo s minimálnym podielom 
integrovanej vybavenosti. V  prípade projektu Pod 
vŕškami v Záhorskej Bystrici sú naplánované verejné 
priestory v nadväznosti na objekty vybavenosti, situ-
ované pri vstupe do územia v nadväznosti na Brati-
slavskú ulicu, tieto však budú realizované až v 2.eta-
pe výstavby. S cieľavedomým koncipovaním centier 
a súvisiacou priestorovou hierarchiou a artikuláciou 
sa stretávame až pri väčších projektoch v rámci Vaj-
nôr, kde sa plánuje vyšší podiel integrácie vybave-
nostných funkcií. 

2.2.4 Poloha a forma zástavby
V mnohých prípadoch sú rezidenčné zóny polohovo 
izolované, bez vzťahu a  väzby na jestvujúce osídle-
nie, bez rešpektovania charakteru a formy pôvodnej 
zástavby. Z hľadiska polohy vo vzťahu k zastavanému 
územiu príslušnej mestskej časti sú rozvojové projek-
ty realizované:
• zahusťovaním existujúcej zástavby: 

 – zastavané územie sa rozširuje v nadväznosti na jes-
tvujúcu urbanistickú štruktúru;

 – k výstavbe dochádza pozdĺž komunikácii, ktoré vy-
chádzajú zo zastavaného územia; 

 – prevažuje individuálna výstavba, respektíve rekon-
štrukcie rodinných domov a  menšie investorské 
projekty (do 50 domov);

• výstavba na nezastavaných plochách: 
 – plochy novej výstavby sú od pôvodnej zástavby od-
delené voľnou krajinou; 

 – nová zástavba je bez vzťahu a nadväznosti na pô-
vodnú štruktúru; 

 – prevažuje hromadná „kobercová“ výstavba for-
mou veľkých developerských projektov (50 a viac 
domov).

Nové projekty v  Záhorskej Bystrici a  Rusovciach sa 
realizujú formou rozširovania zastavaného územia 
obce v  kontakte s  existujúcou zástavbou. V  niekto-
rých prípadoch však chýba adekvátne prepojenie jes-
tvujúcej a novej zástavby, čo je čiastočne limitované 
parceláciou susedných obytných štruktúr (napr. pro-
jekty Pod vŕškami a Pod cintorínom) alebo jestvujú-
cimi fyzickými či prírodnými limitmi (napr. projekty 
Gaštanová aleja alebo Lesopark). V  prípade niekto-
rých projektov je polohová izolácia podporená vytvá-
raním uzatvorených, oplotených areálov (tzv. „gated 
communities“), s poskytovaním určitých služieb pre 
obyvateľov, napríklad šofér, záhradné práce, uprato-
vanie a  podobne (Záhorské sady). Vo Vajnoroch sú 
v priamej nadväznosti na existujúce zastavané úze-
mie realizované len menšie rezidenčné projekty (Ne-
mecká dolina, Kratiny, Nové šúty), rozsiahlejšie pro-
jekty sú navrhované na plochách mimo intravilánu 
(Nové Vajnory), v prípade projektov CEPIT a Šprinc-
lov majer ďalej od zastavaného územia v  kontakte 
s výrobno-skladovými areálmi severne od Vajnôr. 

2.2.5 Sociálno-psychologický vplyv
Polohová izolácia má negatívny vplyv aj v sociálnej 
oblasti, keďže väčšina nových obyvateľov sa separuje 
od pôvodnej miestnej komunity, nemá snahu zapájať 
sa do života obce a nadväzovať akékoľvek kontakty. 
Anonymita nových obytných zón kontrastuje s  pô-
vodným dedinským prostredím blízkych susedských 
vzťahov. Novousadlíci majú silné väzby na mesto 
a takmer žiadne na rezidenčné sídlo. 

Tabuľka 2 
Nárast počtu obyvateľov v rámci jednotlivých 
rezidenčných projektov)16-18

° = údaje neboli dostupné
* = uvažovaná obložnosť – 3 obyvatelia na 1 bytovú jednotku

mestská 

časť

rezidenčný 

projekt

počet bytových jednotiek prírastok počtu 

obyvateľovv rodinných domoch v bytových domoch spolu

vajnory

nové vajnory ° ° 7 467 16 784

šprinclov majer ° ° ° °
nemecká dolina 271 / 302 309 / 230 580 / 532 1 881 / 1 734

nové šúty 16 68 84 252
*

kratiny 18 – 18 54
*

cepit – ° ° 2 500

spolu 21 471 / 21 324

záhorská 

bystrica

pod vŕškami 110 1 000 1 110 3 330
*

záhorské sady 106 – 106 318
*

átriá vlkovka 42 – 42 126
*

pod cintorínom 99 – 99 297
*

spolu 357 1 000 1 357 4 071

rusovce

gaštanová alej 112 116 228 684
*

lesopark 24 – 24 72
*

rusovský sad 61 – 61 183
*

greenlight 29 – 29 87
*

castellum ° ° ° °
spolu 226 116 342 1 026
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mestská 

časť

rezidenčný 

projekt

komerčný segment

(podlažná plocha)

nekomerčný segment

(podlažná plocha)

voľnočasový segment

(podlažná plocha)

vajnory

nové vajnory

administratíva 140 597 m
2

obchod a služby 64 046 m
2

verejné služby 92 162 m
2

ihriská 29 938 m
2

šprinclov majer ° ° °

nemecká dolina

obchod a služby 5 092 / 4 426 m
2

administratíva 5 092 / 4726 m
2

verejné stravovanie 3 395 / 3 152 m
2

požiarna zbrojnica 1 696 / 1 733 m
2

prechodné ubytovanie 1 696 / 1 418 m
2

nové šúty – – –

kratiny – – –

cepit

obchod a služby 33 510 m
2

výroba elektroniky 10 500 m
2

univerzita 172 040 m
2

výskumné centrum 160 310 m
2

kongresové centrum (kultúra) 6 300 m
2

základná škola 3 400 m
2

materská škola 2 584 m
2

zdravotné stredisko 693 m
2

hotel 4 360 m
2

športové plochy 10 314 m
2

telocvičňa 450 m
2

záhorská 

bystrica

pod vŕškami nákupné centrum 8 000 m
2

– –

záhorské sady – – –

átriá vlkovka administratíva, obchod a služby 174 m
2

– –

pod cintorínom obchod a služby 300 m
2

– –

rusovce

gaštanová alej služby 1 152 m
2

lesopark – – –

rusovský sad obchod 600 m
2

– –

greenlight – – –

castellum ° ° °

projekt realizácia

druh vybavenosti výmera (m
2
) druh vybavenosti výmera (m

2
)

komerčný segment

pod vŕškami obchod: nákupné centrum 8000 – –

záhorské sady

administratíva: administratíva – 200 m
2

obchod: obchod – 800 m
2

služby: služby – 1000 m
2
, hobby centrum – 1000 m

2
, záhradníctvo – 800 m

2
, veterinár – 200 m

2

4000 – –

átriá vlkovka administratíva obchod, služby 1470 ° 174

pod cintorínom obchod, služby 200 – –

nekomerčný segment

pod vŕškami školstvo: zš a mš ° – –

záhorské sady

zdravotníctvo: zubár – 100 m
2

sociálne služby: klub – 500 m
2

600 – –

átriá vlkovka zdravotníctvo ° – –

pod cintorínom – – – –

voľnočasový segment

pod vŕškami športová hala, ihriská, relaxačné zariadenia ° – –

záhorské sady fi tnes – 300 m
2
, wellness – 300 m

2
, kryté tenisové kurty – 300 m

2
900 – –

átriá vlkovka ihriská – hracie plochy ° – –

pod cintorínom – – – –

Tabuľka 3 
Integrácia funkcií iných ako bývanie v rámci rezidenčných projektov16-18

° = údaje neboli dostupné

Tabuľka 4
Analýza komerčného, nekomerčného a voľnočasového segmentu v rámci rezidenčných projektov v Záhorskej Bystrici17

° = údaje neboli dostupné
– pri projektoch Pod vŕškami, Záhorské sady a Átriá Vlkovka sú pri realizovanom stave uvádzané údaje pre 1. etapu realizácie
– pri projekte Pod cintorínom sú uvádzané údaje navrhovaného riešenia Variantu A
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Noví obyvatelia prichádzajú do dedín zvyknutí na 
iný spôsob života – mestský. Vnášajú do sídelného 
spoločenstva iné vzory spôsobu života, ktorý je v pre-
važnej miere zbavený agrárnej stopy typickej pre pô-
vodné obyvateľstvo. Nútia susedov prehodnocovať 
chov domácich zvierat v blízkosti ich plotov či búrať 
nevyužívané hospodárske objekty, ktoré zasahujú do 
ich zorného poľa.8

Typickým príkladom sociálnej segregácie sú rezi-
denčné projekty v  Záhorskej Bystrici. Vzhľadom na 
atraktivitu  tejto mestskej časti, a  s  ňou súvisiace 
vysoké ceny pozemkov a  nehnuteľností, predstavu-
je bývanie v Záhorskej Bystrici určitú formu prestí-
že, reprezentuje istý spoločenský status a príslušnosť 
k vyššej spoločenskej vrstve, čo sa navonok prejavuje 
napríklad už spomínaným vytváraním uzatvorených 
obytných zón.

2.2.6 Urbanistická ekonómia
Väčšina rezidenčných komplexov má nedobudovanú, 
respektíve poddimenzovanú infraštruktúru (najmä 
dopravnú), minimalizované verejné plochy, obsluž-
né priestory a zeleň so snahou maximalizovať ziskové 
predajné plochy pozemkov pre rodinné domy. Ďalším 
problémom je vysoká hustota zástavby, ktorú spô-
sobuje dopyt po malých parcelách (300 – 400 m2). 
Často sa zdá, že noví obyvatelia sa iba snažia získať 
k anonymnému mestskému bývaniu pozemok s tráv-
nikom navyše.

Kým veľkosti parciel sa menia v závislosti od loka-
lity a rázu (typu) zástavby od malých až po nadštan-
dardne veľké (napr. projekt Záhorské sady), v prípa-
de väčšiny analyzovaných rezidenčných projektov sú 
minimalizované verejné priestory a obslužné plochy 
na úkor zväčšovania parciel pre zástavbu rodinných 
domov. 

2.2.7 Krajinno-ekologický vplyv
Proces suburbanizácie má negatívny vplyv na úbytok 
ornej pôdy a nárast zastavaných plôch, keďže väčšina 
rezidenčných projektov je realizovaná tzv. „na zelenej 
lúke“. Nárast ročných úbytkov poľnohospodárskej 
pôdy pre stavebné a iné nepoľnohospodárske záme-
ry má stúpajúcu tendenciu. Podľa údajov minister-
stva pôdohospodárstva (2008) bolo napríklad v roku 
2004 v Bratislavskom kraji odsúhlasených približne 
300 ha poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospo-
dárske využitie. V roku 2006 bol zaevidovaný až de-
saťnásobný nárast.1

Väčšina analyzovaných rozvojových projektov 
(s  výnimkou projektov Castellum v  centre Ruso-
viec, Nové Vajnory v priestore bývalého letiska Vaj-
nory a čiastočne Gaštanová aleja na mieste bývalého 
družstva v Rusovciach) je realizovaná na ploche pô-
vodne využívanej na poľnohospodárske účely, čo len 
potvrdzuje negatívny trend rozširovania zástavby na 

úkor záberu voľných plôch. Na realizáciu rezidenč-
ných zón v plánovanom rozsahu bude potrebný zá-
ber asi 15 ha poľnohospodárskych pozemkov v mest-
skej časti Rusovce, asi 94 ha v Záhorskej Bystrici a asi 
115 ha vo Vajnoroch.

3. Možnosti riešenia negatívnych dosahov 
rezidenčnej suburbanizácie uplatnením 
polyfunkčnosti v rámci obytného 
prostredia – inšpirácia stratégiou mesta 
Štokholm

3.1 Pozitívne prínosy polyfunkčnosti
Charakteristickým znakom života v mestách aj na de-
dinách v minulosti bola sebestačnosť a autonómne 
fungovanie, akási prirodzená polyfunkčnosť viazaná 
na funkciu bývania. Väčšina potrieb obyvateľov bola 
uspokojovaná v rámci sídla, čo v prípade miest pred-
stavovalo integráciu remesiel, obchodu a bývania, na 
dedinách prepojenie remesiel, poľnohospodárskej 
výroby a bývania.

Jedným z možných spôsobov odstránenia kvalita-
tívnych nedostatkov obytných zón v okrajových po-
lohách mesta by mohlo byť dobudovanie chýbajúcej 
vybavenosti a spolyfunkčnenie obytného prostredia 
s  cieľom zabezpečiť obyvateľom komplexný servis 
tak, aby neboli vo všetkom odkázaní na zariadenia 
v rámci vnútorného mesta a tým úplne závislí od au-
tomobilovej dopravy. Za hlavné prínosy polyfunkčné-
ho rozvoja sa považuje:

 – rovnomerné rozloženie funkcií vzhľadom na pre-
vádzkovú efektívnosť,

 – úspora plôch, zvýšenie intenzity využitia územia,
 – vyššia ekonomická prosperita,
 – prostredie vyššej kvality a bohatosti, podpora so-
ciálnej integrácie.

Z  hľadiska funkčnej skladby sú v  rámci suburbán-
nych rezidenčných zón žiadané predovšetkým fun-
kcie viazané na obytné prostredie, ktoré zabezpečujú 
nevyhnutný servis pre obyvateľov – komerčný seg-
ment v podobe prevádzok obchodu a služieb, najmä 
lokálneho rázu (pekár, cukrár atď.), nekomerčný seg-
ment v podobe základnej vybavenosti (materské cen-
trá, materské školy a základné školy, zdravotné stre-
disko), rekreačný segment, ktorý reprezentujú rôzne 
športové a voľnočasové aktivity, najmä v nadväznosti 
na prírodné prostredie. Mimoriadne žiadané sú nezá-
vadné výrobné aktivity, ktoré vytvárajú pracovné prí-
ležitosti (opravy automobilov, záhradníctvo a pod.). 

Kým v  rámci polyfunkčných štruktúr situovaných 
vo vnútornom meste sa za úspech považuje 10 – 15 % 
zastúpenie iných funkcií ako bývania, pre suburbán-
ne obytné zóny je žiadaný presne opačný pomer – to 
jest minimálne 10 – 15 % zastúpenie iného ako re-
zidenčného segmentu. Ideálne by bolo presadenie 
funkčného premiešania v  skladbe približne 70 % 
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zastúpenie bývania a 30 % zastúpenie doplnkových 
funkcií, najmä charakteru vybavenosti a služieb.

Výsledkom premiešania rozličných funkcií je skrá-
tenie dochádzkových vzdialeností (dochádzanie pešo 
alebo na bicykli) a  možnosti „viacúčelových ciest“ 
(angl. „multi-purpose trips“). Pešia dostupnosť vy-
bavenostných zariadení a  pracovných príležitostí 
v nadväznosti na bývanie, tzv. „mesto krátkych ciest“, 
prirodzene znižuje nároky na dopravné plochy, zvy-
šuje prevádzkovú efektívnosť a  podporuje časovo 
a energeticky úspornú mobilitu. Rovnomerné časové 
využitie prevádzok počas dňa zase pozitívne pôsobí 
na zníženie nárokov na statickú dopravu a zmenšenie 
potrebného počtu parkovacích miest. 

Z  hľadiska spôsobu premiešania je pri suburbán-
nych rezidenčných zónach možné realizovať poly-
funkčné štruktúry jemnej a strednej zrnitosti funkč-
ného premiešania, to jest polyfunkčné objekty 
a polyfunkčné zóny – centrá. Polohovo bývajú centrá 
viazané na systém hromadnej dopravy a lokalizované 
v blízkosti jeho staníc a zastávok. 

Polyfunkčné štruktúry plnia úlohu kontaktových 
zón a poskytujú priestor pre priame spoločenské kon-
takty, ktoré sú v súčasnej dobe veľmi žiadané. Účelné 
premiešanie funkcií podporuje aktivitu počas celého 
dňa a premiešaním rozličných využití v rámci územia 
prispieva k posilneniu sociálnej integrácie a  verej-
ného života. Polyfunkčnosť má pozitívny vplyv aj na 
sociálnu (spoločenskú) ochranu prostredia, čo sa ná-
sledne prejavuje znížením kriminality.

Z  ekonomického hľadiska sú hlavnými výhodami 
polyfunkčného prostredia redukcia plôch jednotli-
vých funkcií, redukcia dopravných plôch a efektívna 
prevádzka. Polyfunkčnosť prispieva k zvýšeniu inten-
zity využitia územia a šetreniu pôdou, čo v konečnom 

dôsledku vedie k  zabezpečeniu vyššej ekonomickej 
prosperity, napríklad pri integrovanom usporiadaní 
možno dosiahnuť úspory na podlažných plochách asi 
10 % a pri plochách pozemkov asi 

20 %.9 Integrácia využití podporuje vzájomné po-
silňovanie funkcií a  zvyšuje pravdepodobnosť ich 
uplatnenia – podporujúce sa aktivity budú mať jed-
na na druhú synergický efekt, čo znamená, že celkový 
získaný príjem bude väčší ako súčet čiastkových. 

Polyfunkčnosť prostredia má pozitívny dosah na 
šetrenie pôdnym fondom prostredníctvom zvýše-
nia intenzity využitia pôdy a zastavanosti pozemkov 
a zníženia znečistenia a množstva exhalátov a škod-
livých látok, čo súvisí so zmenšenými nárokmi na 
dopravu.

Polyfunkčnosťou je možné eliminovať praktic-
ky všetky negatívne dosahy vytvárania monofunkč-
ných obytných zón v  okrajových polohách mesta 
a  jej uplatnenie môže v  konečnom dôsledku viesť 
k  premene monocentrickej urbánnej štruktúry na 
polycentrickú. 

3.2 Základné údaje o analyzovaných obytných 
štruktúrach v Štokholme 
V rámci Štokholmu sa analýza sústredila na jestvu-
júce obytné štruktúry, ktoré by mohli byť vzorom pre 
rozvoj analyzovaných mestských častí Bratislavy. Pre 
podrobnejšie skúmanie boli zvolené tri obytné zóny, 
ktoré aktuálny územný plán označuje ako strate-
gické uzly pre ďalší rozvoj a  zatraktívnenie – Kista, 
Spånga – Solhem a Vällinby. Keďže plánované roz-
vojové projekty sa v Štokholme realizujú predovšet-
kým zahusťovaním a  revitalizáciou nevyužívaných 
a neefektívne využitých plôch v meste bez ďalšieho 
záberu zelene, respektíve poľnohospodárskej pôdy, 
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7 ¦ Pohľad z obytnej štruktúry na Kista Science Tower ako 
orientačný bod v rámci centra Kista.
Foto: Oľga Melcerová
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výskum bol zameraný na kvalitatívne parametre 
komplexného obytného prostredia jestvujúcich re-
zidenčných zón. Vzhľadom na polyfunkčný ráz vy-
braných štruktúr s výrazným zastúpením komerčné-
ho, nekomerčného a voľnočasového segmentu, by sa 
mohli  stať vzorom pre vytvorenie plnohodnotného 
mestského prostredia v  okrajových častiach nášho 
hlavného mesta.

3.2.1 Kista

Poloha: v severozápadnej časti Štokholmu, 
súčasť mestskej časti Rinkeby-Kista
Rozloha: 413 ha10

Počet obyvateľov: 10 924 (na konci 3. štvrťroku 
2011), od roku 2001 nárast o 18 %10

Počet pracovných miest: 27 822 (v r. 2009), 
v roku 2011 vytvorených 492 nových miest10

V Kiste sa nachádza obytná štruktúra, zložená v pre-
važnej miere z bytových domov a bývalá priemyselná 
zóna, ktorá sa v priebehu posledných pätnástich ro-
koch transformovala na významný vedecko-techno-
logický park – Kista Science City, považovaný za je-
den z najväčších a najdôležitejších klastrov fi riem pre 
informačné a  telekomunikačné technológie na sve-
te (integruje asi 500 spoločností, niekoľko výskum-
ných centier a škôl). Obytnú zónu s vedecko-techno-
logickým parkom prepája Kista centrum, vytvorené 
v nadväznosti na stanicu metra, v  rámci ktorého je 
situovaný aj najväčší a najpopulárnejší štokholmský 
shopping mall Kista Galleria. Význam lokality pod-
poruje aj jej strategická poloha v okrajovej časti mes-
ta v blízkosti letiska Arlanda.11

Rozvoj, ktorý zažíva Kista, by sa mohol stať vzo-
rom pre ďalší development mestskej časti Vajnory. 
Strategická poloha v blízkosti bratislavského letiska 
a  diaľnice, ako aj železnica, ktorá umožňuje rýchle 
spojenie s  centrom, predurčujú túto časť mesta na 
situovanie vybavenosti celomestského až nadmest-
ského významu. Postupnou revitalizáciou priestoru 
bývalého vajnorského letiska a  ďalších výrobných 
areálov v okolí by mohlo v tejto časti vzniknúť plno-
hodnotné mestské prostredie. Projekt technologic-
kého parku CEPIT by sa mohol stať dobrým základom 
polyfunkčného rozvoja celej lokality, ktorý by okrem 
bývania priniesol do územia aj komplexnú vybave-
nosť a pracovné príležitosti. 

3.2.2 Spånga – Solhem

Poloha: v západnej časti Štokholmu, 
súčasť mestskej časti Spånga-Tensta
Rozloha: 311 ha10

Počet obyvateľov: 9 024 (na konci 3. štvrťroku 
2011), od roku 2001 nárast o 29 %10

Počet pracovných miest: 5 993 (v r. 2009)10

Obytná štruktúra mestskej časti Spånga vznikla kon-
com 19.stor. výstavbou okolo železničnej trate. V za-
stavanom území, obklopenom 500 ha rekreačnou 
oblasťou Järvafältet, prevláda zástavba izolovaných 
rodinných domov, dvojdomov a  radových domov.12 
Polyfunkčné centrum mestskej časti bolo vytvore-
né v  kontaktovej polohe medzi viacerými obytný-
mi súbormi v  nadväznosti na zastávku vlaku (ktorý 
je v rámci integrovaného systému dopravy súčasťou 
MHD) a autobusový terminál. 

Ráz a  kvalitatívne parametre obytnej štruktúry 
v  rámci Spångy by sa mohli stať vzorom pre ďalší 
rozvoj mestskej časti Rusovce. Prevažujúca zástav-
ba rodinných domov, citlivo osadených do územia 
v  nadväznosti na rekreačnú lokalitu a  polyfunkčný 
ráz centrálnej časti s vybavenosťou, v prevažnej miere 
integrovanou do parteru málopodlažných bytových 
domov, je vynikajúcim príkladom komplexnej obyt-
nej zóny v okrajovej časti mesta, kde urbánna štruk-
túra plynulo prechádza do prírodného prostredia. 

3.2.3 Vällingby

Poloha: v západnej časti Štokholmu, 
súčasť mestskej časti Hässelby-Vällingby
Rozloha: 137 ha10

Počet obyvateľov: 7 768 (na konci 3. štvrťroku 
2011), od roku 2001 nárast o 17 %10

Počet pracovných miest: 3 154 (r. 2009), 
v roku 2011 vytvorených 254 nových miest10

Urbanistický návrh na výstavbu Vällingby spracoval 
architekt Sven Markelius v rokoch 1947 – 1950, pri-
čom realizácia bola ukončená v roku 1954. Hlavnou 
myšlienkou koncepcie bolo vytvoriť lokálne komerč-
né centrum v nadväznosti na stanicu metra, najbliž-
šie k stanici situovať bytové domy a ďalej (ale stále 
v  rámci pešej dochádzkovej vzdialenosti) izolované 
rodinné domy a  radové domy, s  citlivým začlene-
ním do okolitého prírodného prostredia.13 Vällingby 
sa stalo akousi vstupnou bránou s  vybavenostným 
centrom vyššieho významu pre okolité vilové obyt-
né štvrte. 

8 ¦ Nákupné centrum Kistal Galleria, ktoré tvorí prepojenie 
obytnej štruktúry s vedecko-technologickým parkom
Foto: Oľga Melcerová 

9 ¦ Typická pešia ulica v rámci Kista Science Park 
s integráciou vybavenostných prevádzok do parteru 
administratívnych objektov Foto: Oľga Melcerová

11 ¦ Typická ulica s vybavenosťou v parteri  v rámci centra 
Spånga, v pozadí železničná stanica 
Foto: Oľga Melcerová

13 ¦ Príklad novej polyfunkčnej obytnej štruktúry vo väzbe na 
Vällingby centrum 
Foto: Oľga Melcerová

10 ¦ Železničná stanica Spånga s autobusovým terminálom 
v centrálnej časti obytnej štvrte 
Foto: Oľga Melcerová

12 ¦ Pohľad na Vällingby centrum s nákupným 
centrom Vällingy City, vľavo vstup do stanice metra, 
v pozadí vežové bytové domy Foto: Oľga Melcerová
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Koncepcia Vällingby by mohla byť inšpiráciou pre 
rozvoj v rámci mestskej časti Záhorská Bystrica, naj-
mä pre ďalšiu výstavbu na plochách južne od súčas-
ného zastavaného územia smerom na Lamač. Poly-
funkčná štruktúra, vytvorená v uvedenej lokalite, by 
sa vzhľadom na výhodnú polohu s dobrým doprav-
ným napojením mohla stať centrom vyššieho význa-
mu aj pre ďalšie obce v spádovom území tejto časti 
Bratislavy. 

3.3 Uplatnenie polyfunkčnosti pri vytváraní 
komplexného obytného prostredia 
v rámci Štokholmu
Na rozdiel od Bratislavy, Štokholm už na začiatku 20. 
storočia pochopil potrebu centralizovaného územ-
ného plánovania pre rozvoj celého regiónu a  začal 
postupne rozvíjať polycentrickú urbánnu štruktú-
ru. Na prelome 19. a 20. storočia mesto prezieravo 
kúpilo rozľahlé poľnohospodárske pozemky v  oko-
lí pôvodného historického centra s  úmyslom po-
staviť nové obytné štvrte a  vyriešiť tak nedostatok 
bytov. Po programoch obytnej zástavby „own your 
own house“ („vlastni svoj vlastný dom“) na prelome 
storočí a  „garden cities“ („záhradné mestá“) v  me-
dzivojnovom období, ktoré viac menej skončili ako 
monofunkčné „nocľahárne“, prichádza mesto začiat-
kom  päťdesiatych rokov s  koncepciou „ABC-Stad“ 
= Arbete, Bostad, Centrum („ABC-mesto = Práca, 
Bývanie, Centrum“).13 Pokrokový model bol úspeš-
ne aplikovaný pri výstavbe mestských častí Välling-
by a Farsta, ktoré dodnes patria k najobľúbenejším. 
Štokholm systematicky rozvíjal sieť mestskej hro-
madnej dopravy a  v nadväznosti na dopravný sys-
tém budoval centrá jednotlivých obytných súborov 
aj v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch v rámci 
„Miljonprogrammet“, hoci pri výstavbe týchto obyt-
ných súborov sa už podstatne menej investovalo do 
kultúrnej a sociálnej infraštruktúry. V tejto súvislos-
ti treba poznamenať, že vzhľadom na systém rozvo-
ja mesta ani jedna z mestských častí Štokholmu, na 
rozdiel od Bratislavy, nemá vyslovene vidiecky ráz. 

Trend polycentrického rozvoja mesta s  dôrazom 
na vytváranie kvalitného obytného prostredia a ve-
rejných priestorov sa premietol aj do aktuálneho 
územného plánu s  podtitulom „Stockholm – The 
walkable city“ („Štokholm – prechádzkové mesto“), 
prezentovaného v  roku 2009. Medzi 4 hlavné ciele 
patrí, okrem posilnenia celomestského centra, aj dô-
raz na rozvoj strategických uzlov, vzájomné prepoje-
nie mestských častí a  vytvorenie živého urbánneho 
prostredia v rámci celého mesta.14

3.3.1 Funkčná skladba
V Štokholme sa s  realizáciou komplexného obytné-
ho prostredia stretávame už od  päťdesiatych rokov 
20. storočia, keď sa vzorom pre budovanie obytných 

kista spånga vällingby

rezidenčný segment

počet bytov v roku 2011: 

v rodinných domoch 754 2 027 445

v bytových domoch 4 856 1 383 3 661

spolu 5 610 3 410 4 106

komerčný segment

administratíva - komerčná x o x o, p x o

obchod – potraviny, zmiešaný tovar x c, p x p x c

obchod – špecializovaný x c, p x o, p x c, o

obchod – supermarket x c 2 p x c

obchod – nákupné centrum 1 c 2 c

verejné stravovanie – reštaurácia x c, p x p x c, p

verejné stravovanie – kaviareň, bar x c, p x p x c, p

služby komerčného charakteru x c, o, p x o, p x c, p

nekomerčný segment

administratíva – správna 1 o

školstvo – mš 12 o 8 o 10 o

školstvo – zš 3 o 1 o

školstvo – sš 1 o 2 o 1 o

školstvo – vš 1 o

zdravotníctvo – ambulancie x c, p x p x o, p

zdravotníctvo – polikliniky, nemocnice 1

zdravotníctvo – lekáreň 1 c 1 p 1 o

sociálne služby – denné centrum 1 o 1 o

sociálne služby – zariadenie pre seniorov 1 o

kultúra – knižnica 1 c 1 p 1 c

kultúra – kino, divadlo, amfi teáter 1 c 2 o

kultúra – polyfunkčné kultúrne zariadenie 1 o

kultúra – kostoly a pastoračné centrá 1 o 2 o

voľnočasový segment

prechodné ubytovanie – cestovný ruch 6 o 1 o

prechodné ubytovanie – študentské bývanie 1 o

šport – ihrisko pre deti x x x

šport – ihrisko pre špecializovaný šport

2 / futbal

1 / tenis

2 / futbal

1 / tenis

1 / bedminton

1 / loptové hry

1 / futbal

šport – športová hala 2 o 3 o 1 o

šport – plaváreň 1 o

šport – fi tnes, relaxačné centrum x c, p x p  2 c

Tabuľka 5 

Prehľad zastúpenia zložiek rezidenčného, komerčného, 
nekomerčného a voľnočasového segmentu v rámci vybraných 
obytných súborov v Štokholme
C = zariadenia integrované v rámci vybavenostného centra
O = zariadenia situované v samostatnom objekte
P = zariadenia integrované do parteru objektov
x = vzhľadom na výrazný podiel zastúpenia zariadení 
daného druhu, presný počet nešpecifi kovaný
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zón v rámci vonkajšieho mesta stala koncepcia „ABC 
Stad“. Ako je evidentné z údajov uvedených v tabuľke 
5, pre analyzované obytné súbory je charakteristické 
zastúpenie všetkých funkčných zložiek, to jest okrem 
rezidenčného aj primeraná integrácia komerčného, 
nekomerčného a voľnočasového segmentu. Vybave-
nosť je situovaná predovšetkým do centrálnych po-
lôh vzhľadom na ráz obytnej zástavby buď vo forme 
vybavenostných centier (Vällingby, Kista), v menšej 
miere vo forme samostatných objektov, alebo pre-
vádzok v parteri obytných domov (Spånga). V rámci 
vybavenostných centier sa stretávame so  zastúpe-
ním rôznych funkčných druhov nielen komerčného 
rázu (napr. správna administratíva, pastoračné cen-
trá, knižnice a pod.) aj prevádzok s väčšími priesto-
rovými nárokmi (napr. supermarkety, prestupné ter-
minály hromadnej dopravy a pod.). Nákupné centrá 
aktívne využívajú plochy na úrovni parteru, čo má 
pozitívny vplyv na kvalitu verejného priestoru (napr. 
Vällingby). V  priamej väzbe na obytné štruktúry je 
v adekvátnom rozsahu budovaná nekomerčná vyba-
venosť – školské, kultúrne a zdravotnícke zariadenia. 
Výrazná je snaha o vytváranie pracovných príležitos-
tí v okrajových polohách mesta (príkladom je Kista 
s vedecko-technologickým parkom, výstavným a kon-
gresovým centrom).

Podiel zastúpenia funkcií v  rámci nových projek-
tov nie je dopredu defi novaný, snahou je vždy nájsť, 
v rámci dialógu medzi mestom a konkrétnymi inves-
tormi, respektíve developermi, najoptimálnejšie rie-
šenie pre danú lokalitu a projekt. Vybavenosť je vždy 
budovaná súbežne s obytnými štruktúrami, nie v ne-
skorších etapách, a v primeranom rozsahu vzhľadom 
na počet obyvateľov, čo má zásadný vplyv na kvali-
tu bývania (príkladom je nová polyfunkčná zástavba 
v  nadväznosti na Vällingby centrum alebo v  rámci 
Kista Science City).

3.3.2 Dopravné napojenie
Štokholm je známy mimoriadne efektívnym systé-
mom hromadnej dopravy, ktorý je plánovaný na re-
gionálnej úrovni a pokrýva územie celého mestského 
regiónu. Pri plánovaní nových projektov je prvoradé 
trasovanie dopravnej infraštruktúry s  preferenciou 
ekologických hromadných prostriedkov – koľajovej 
dopravy (vlak, metro, električka) ako nosného sys-
tému doplneného o autobusové linky. V posledných 
desiatich rokoch sa mesto zameriava na dobudovanie 
prepojení medzi významnými uzlami urbánnej štruk-
túry radiálnymi trasami električky. Napriek poveter-
nostným podmienkam sú v Štokholme pre obyvate-
ľov prijateľné dlhšie dochádzkové vzdialenosti (do 
20 – 30 minút pešej chôdze) a  mimoriadne obľú-
bená je cyklistická doprava. Štandardom je systém 
„park and ride“ s parkovaním automobilov alebo bi-
cyklov na zastávkach nosného dopravného systému. 

Keďže mesto má priamy kontakt s vodnými plocha-
mi, v rámci MHD je využívaná aj lodná doprava. 

Všetky analyzované obytné súbory sú vytvorené 
v  nadväznosti na stanice metra (Kista, Vällingby) 
alebo vlaku (Spånga) ako nadradeného dopravného 
systému v rámci mesta, ktoré sú v priamom kontakte 
s  terminálmi autobusovej dopravy. Dobrá dopravná 
obsluha systémom MHD prirodzene znižuje využí-
vanie automobilovej dopravy. Jednoznačne najlep-
šie dopravné napojenie, vzhľadom na svoj význam, 
má Kista, ktorá sa nachádza v dotyku s diaľnicou E4 
smerom na Uppsalu, má priame autobusové spoje-
nie s letiskom Arlanda a okrem metra aj vlakové spo-
jenie s centrom mesta. Vytvorením značného počtu 
pracovných miest sa súčasne podarilo obmedziť po-
hyb v  smere do centra a podporiť v  rámci mobility 
v meste „opačný“ smer. 

3.3.3 Hmotovo-priestorové riešenie
Polyfunkčné obytné prostredie charakterizuje priro-
dzený dopyt po zastúpení všetkých potrebných fun-
kcií, pričom najvyššia miera integrácie funkčných 
zložiek je lokalizovaná v  rámci centra obytnej zóny. 
Tvorba centier má pozitívny vplyv aj na formovanie 
hmotovo-priestorovej štruktúry s  prirodzenou sna-
hou zvýrazniť centrálne polohy výškovými a  pries-
torovými dominantami ako orientačnými prvkami 
v území a väzbou na kvalitné verejné priestory. Prík-
ladom výškových dominánt sú Kista Science Tower 
a  vežové bytové domy v  rámci Vällingby a  Spånga 
centrum, vzorom pre kvalitné riešenie verejných 
priestorov sú námestia v nadväznosti na vybavenost-
né centrá Kista a Vällingby a prevádzky integrované 
do parteru bytových domov v rámci centra Spånga.

V  novom územnom pláne Štokholm presadzuje 
metodiku podporenia a revitalizácie centier vonkaj-
šieho mesta so zámerom odľahčiť celomestské cen-
trum. Komplexnou rekonštrukciou už prešlo Vällin-
gby centrum a plánuje sa ďalšie rozširovanie centier 
Kista a Spånga.

3.3.4 Poloha a forma zástavby
V  rámci Štokholmu sú štvrťové a  lokálne centrá 
obytných zón vonkajšieho mesta formované v nadvä-
znosti na zastávky nadradeného systému hromad-
nej dopravy. Centrá vyššieho významu sú vytvárané 
na okraji vonkajšieho mesta, čím sú dobre dostupné 
pre všetkých pasantov a s budovaním radiálnych trás 
električky sa ešte zvyšuje ich význam. V tejto súvis-
losti Kista plní funkciu nadradeného vybavenostné-
ho centra aj pre nadväzujúce štvrte Husby a Akalla 
a Vällingby aj pre všetky okolité obytné zóny.

Z hľadiska foriem sa v prípade analyzovaných obyt-
ných štvrtí stretávame s relatívne vysokou hustotou 
zástavby bytových a rodinných domov. Pri bytových 
domoch prevažuje málopodlažná zástavba sekciových 
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alebo pavlačových domov, vytvárajúcich rôzne formy 
blokov, s cieľavedomým formovaním verejných a po-
loverejných priestorov (Kista, Vällingby). Bodové 
a vežové bytové domy sú zväčša situované v centre 
obytnej štruktúry a plnia úlohu orientačných prvkov. 
Pri rodinných domoch prevažujú intenzívnejšie for-
my zástavby v podobe radových domov (Kista, Väl-
lingby), izolované rodinné domy sa objavujú len vý-
nimočne (Spånga). 

3.3.5 Sociálno-psychologický vplyv
Rozvojové projekty v Štokholme vždy vznikajú za par-
ticipácie miestneho obyvateľstva všetkých vekových 
kategórií, ktorí sú o pripravovanom zámere dôsled-
ne informovaní a svoj názor a požiadavky môžu vy-
jadriť prostredníctvom ankiet alebo v rámci diskusií. 
Cieľom osvety je, aby bol nový rozvoj mesta akcep-
tovaný, pozitívne prijatý a aby sa lokálni obyvatelia 
s  ním stotožnili. Výnimkou nie sú zásadné zásahy 
a zmeny v navrhovanej štruktúre vzhľadom na požia-
davky obyvateľov.15

3.3.6 Urbanistická ekonómia: 
efektívnejšie využívanie územia pri vertikál-
nej integrácii funkcií
Keďže rozvojové projekty v  Štokholme vznika-
jú v  rámci dialógu medzi mestom a  potenciálny-
mi investormi, mesto aktívne využíva nástroje na 
integráciu nekomerčných zariadení prostredníc-
tvom spolufi nancovania súkromným sektorom, keď-
že primeraným zvýšením podielu komerčnej vy-
bavenosti možno zaplatiť aktivity nekomerčného 

a voľnočasového rázu (napr. mesto dovolí investoro-
vi zvýšiť podlažnosť, a tým zväčšiť rozsah podlažných 
plôch pod podmienkou integrácie materskej školy do 
parteru objektu). Rovnako je bežné, že mesto aktív-
ne participuje na príprave projektu a samo vyhľadá-
va investorov a  developerov pre konkrétnu lokalitu 
a projekt.15

3.3.7 Krajinno-ekologický vplyv
Štokholm v rámci svojich rozvojových projektov kla-
die mimoriadny dôraz na ekologickosť a  udržateľ-
nosť. V  roku 2010 získal ocenenie European Green 
Capital (Európske zelené hlavné mesto), udeľované 
Európskou komisiou a jedným zo zámerov udržateľ-
ného rozvoja je ukončiť využívanie fosílnych palív 
v meste do roku 2050. Rozvojové projekty sa realizu-
jú predovšetkým zahusťovaním (výstavba novej poly-
funkčnej štruktúry v nadväznosti Vällingby centrum) 
alebo revitalizáciou nevyužívaných a neefektívne vy-
užitých plôch v meste (prípad transformácie bývalej 
priemyselnej zóny na Kista Science Park) so snahou 
o zachovanie podielu zelených plôch v meste.

4. Možnosti presadenia polyfunkčného 
prostredia – inšpirácia systémom územného 
plánovania v Štokholme

Uvedené negatívne dosahy výstavby monofunkčných 
rezidenčných zón v  okrajových častiach Bratislavy 
čiastočne poukazujú na zlyhávanie platného systé-
mu územného plánovania. 

Pri vytváraní funkčne zmiešaného prostredia je 
dôležité stanoviť únosnosť intenzity využívania úze-
mia z hľadiska hustoty zástavby a optimálnu mieru 
polyfunkčného využitia. Keďže sa v  súčasnosti do-
pyt po jednotlivých segmentoch trhu relatívne rých-
lo mení, je potrebné, aby územné plány dokázali na 
tento stav pružne reagovať. Podstatou dynamických 
rozvojových plánov je určitá miera fl exibility z hľa-
diska proporcie, ale i druhov funkcií, ktoré môžu do 
územia vstupovať, vyjadrená istou mierou tolerancie 
(intervalom hodnoty ukazovateľa) v  rámci stanove-
ných ekonomických regulatívov.

V Štokholme je hlavným nástrojom na presadzova-
nie komplexného obytného prostredia fl exibilný sys-
tém územného a regulačného plánovania (tzv. „rol-
ling planning“). Územný plán mesta nie je záväzný 
a predstavuje len víziu – stratégiu smerovania rozvo-
ja mesta na obdobie nasledujúcich desať rokov. Hlav-
ným nástrojom regulácie výstavby sú tzv. „detailed 
development plans“, ktoré sú obdobou regulačných 
plánov zóny. Vypracúva ich mesto (oddelenie územ-
ného plánovania) a  vznikajú ako výsledok dialógu 
medzi reálnymi „hráčmi“ v území – mestom, inves-
tormi alebo developermi a verejnosťou. 

14 ¦ Autobusový terminál pred vstupom do stanice 
metra v rámci Vällingby Centrum 
Foto: Oľga Melcerová 



Polyfunkčnosť obytných štruktúr

ALFA 2 ¦ 2012 43

Na rozdiel od zahraničia naše územné plány defi -
nujú funkčné využitie územia a regulatívy intenzity 
využitia územia striktným spôsobom bez potrebnej 
miery fl exibility. Konkrétni developeri a  investo-
ri, vstupujúci do územia, musia rešpektovať platnú 
ÚPD, schvaľovanie prípadných zmien je kompliko-
vané a  zdĺhavé. V  tvorbe územných a  regulačných 
plánov sa nedoceňuje urbanisticko-architektonic-
ká koncepcia formovania priestoru (napr. vytypova-
nie hlavných verejných priestorov, lokálnych centier, 
plôch pre parkovú zeleň a pod.). Kým v prípade územ-
ných plánov sídla je regulácia príliš všeobecná (len 
v  plochách), v  prípade územných plánov zóny, na-
opak, príliš zaväzujúca, stanovená na základe „idea-
listickej“ urbanistickej štúdie, ktorá je považovaná za 
najoptimálnejšie využitie daného územia. 

Záver
Migráciu obyvateľstva v rámci Bratislavy už niekoľko 
rokov ovplyvňuje proces rezidenčnej suburbanizácie. 
Kým celkový počet obyvateľov hlavného mesta za 
posledných dvadsať rokov klesol, výrazný prírastok 
zaznamenali niektoré okrajové mestské časti, ktoré 
majú dostatok rezervných plôch pre rozvoj (väčšinou 
rázu poľnohospodárskej pôdy) a stále si zachovávajú 
vidiecky ráz. Keďže spájajú výhody bývania v meste 
a na vidieku, stávajú sa z hľadiska migrácie mestské-
ho obyvateľstva mimoriadne atraktívnymi. 

Štúdia analyzuje dosah procesu rezidenčnej su-
burbanizácie na príklade mestských častí Bratislavy 
(Vajnory, Záhorská Bystrica a Rusovce), ktoré od roku 
1991 zaznamenali radikálny nárast počtu obyvateľov. 
Pri podrobnejšom skúmaní rezidenčných projektov, 
realizovaných a  pripravovaných v  uvedených mest-
ských častiach, z  rozličných hľadísk bolo zistené, že 
majú niekoľko spoločných charakteristických znakov: 
monofunkčnosť (prevaha rezidenčného segmentu 
a  absencia adekvátnej vybavenosti), nedostatočné 
dopravné napojenie prostriedkami hromadnej dopra-
vy, monotónnosť s absenciou artikulácie a hierarchie 
hmotovo-priestorovej štruktúry, polohová izolácia 
a  s  ňou súvisiaca sociálna segregácia, malé výmery 
pozemkov a tendencia neúmerného zvyšovania hus-
toty zástavby, prevažujúca výstavba na zelenej lúke 
so záberom poľnohospodárskej pôdy a  zvyšovanie 
ekologickej záťaže neefektívnou transformáciou prí-
rodného prostredia vonkajšieho mesta. 

Riešením uvedených negatívnych dosahov na ráz 
a  fungovanie obytných štruktúr v  okrajových polo-
hách mesta by sa mohla stať väčšia miera uplatnenia 
polyfunkčnosti v  rámci bývania. Dobrým príkladom 
na vytváranie komplexného obytného prostredia 
v polohách vonkajšieho mesta je stratégia hlavného 
mesta Švédska Štokholm, ktoré už od päťdesiatych 
rokov 20. storočia systematicky rozvíja polycentrickú 
urbánnu štruktúru. V štúdii sú následne analyzované 

existujúce obytné štvrte v rámci Štokholmu (Vällin-
gby, Spånga, Kista), ktoré by sa mohli stať vzorom 
pre ďalší rozvoj okrajových mestských častí Bratisla-
vy. Z  podrobnejšej analýzy sú zrejmé pozitívne prí-
nosy uplatnenia polyfunkčnosti v  rámci obytného 
prostredia ako zabezpečenie adekvátnej vybavenosti, 
vytvorenie pracovných príležitostí, zníženie doprav-
ných nárokov, prirodzené formovanie centier v ťažis-
kových polohách, podpora sociálnej kontroly prostre-
dia a  zvýšenie bezpečnosti, efektívnejšie využívanie 
územia a šetrenie pôdnym fondom. 

Nástrojom na presadenie polyfunkčnosti obytných 
štruktúr v Štokholme je fl exibilnejší systém územné-
ho plánovania, ktorý umožňuje pružnejšie reagovať 
na aktuálnu situáciu a plánovať nový rozvoj v rám-
ci dialógu medzi mestom, konkrétnym developerom 
alebo investorom a miestnymi obyvateľmi. 

Uplatnenie skúseností a systému plánovania mes-
ta Štokholm v  podmienkach Bratislavy by mohlo 
prispieť k transformácii monofunkčných obytných 
satelitov na komplexné obytné prostredie a rozširo-
vaniu plnohodnotnej urbánnej štruktúry aj do okra-
jových mestských častí, čo by bolo z hľadiska efek-
tívnosti využitia a  fungovania vonkajšieho mesta 
jednoznačne pozitívom.

Štúdia bola spracovaná v rámci Programu na 
podporu mladých výskumníkov STU v Bratislave.
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Vedecké štúdie poukazujú na to, že pocit psychickej 
pohody môže pozitívne ovplyvňovať zdravotný stav 
pacienta, znižovať množstvo užívaných liekov pro-
ti bolesti, ako aj urýchľovať celý liečebný proces. 
Dôležitým psychickým aspektom v tomto procese je 
stres. Stres je psychologický a  emocionálny proces, 
ktorý negatívne vplýva na neurohormonálne, imún-
ne a  muskoskeletálne funkcie, t. j. všetky funkcie, 
ktoré majú zásluhu na liečebnom procese pacienta. 
Psychika zohráva dôležitú úlohu pri začiatku choroby 
a zásadne ovplyvňuje jej priebeh a liečenie. Dôvodom 
je centrálny nervový systém, ktorý môže byť iritova-
ný zlyhaním psychologickej obrany človeka a  spô-
sobiť neadekvátne správanie imúnneho systému. 
Zlepšovanie psychickej pohody pacienta je jedným 
z  hlavných cieľov architektúry v  procese vytvárania 
vhodného nemocničného prostredia.

Nemocnicu musíme chápať ako komplex systémov 
a oddelení, kde nie je možné izolovať vplyv jednot-
livých faktorov od systémového riešenia architek-
tonického konceptu. Existujú však niektoré vedecky 
podložené teórie, ktoré poukazujú na smerovanie ar-
chitektúry v tomto procese.

Pickerov inštitút, ktorý zameriava celú svoju čin-
nosť na vedecký výskum v oblasti „patient- centered 
care“ (starostlivosť orientovaná na pacienta), defi -
noval základné požiadavky vhodného nemocničné-
ho prostredia ako jednu zo svojich hlavných odvetví 
skúmania „environmental care”(liečebné prostredie). 

Tieto požiadavky sú založené na niekoľkoročných 
výskumoch, kde pacienti diskutovali o  faktoroch, 
ktoré pre nich zohrávajú najdôležitejšiu úlohu pri 
zlepšovaní ich psychickej pohody. Pickerov inštitút 
ich potom rozdelil do týchto základných bodov1: 

 – Prostredie umožňujúce priamy kontakt s príro-
dou a svetlom 

 – Prostredie nehlučné a nerušivé 
 – Prostredie podporujúce pocit priestorovej 
orientácie 

 – Prostredie poskytujúce možnosti pozitívneho 
rozptýlenia

 – Prostredie umožňujúce blízkym byť súčasťou 
liečebného procesu 

 – Prostredie chrániace súkromie
 – Prostredie bezpečné

Prostredie umožňujúce priamy kontakt s prí-
rodou a so svetlom
Existuje niekoľko spôsobov, akými prichádzajú pa-
cienti, zamestnanci, ale aj návštevníci nemocnice do 
kontaktu s prírodou. 
1. vizuálny kontakt s  prírodným prostredím (vý-
hľad z okna, maľby a obrazy na stenách s prírodným 
motívom…)
2. priamy kontakt s exteriérovým prírodným pro-
stredím (návšteva zelených átrií, okolitých parkov, 
záhrad…)
3. priamy kontakt s  interiérovým prírodným 
prostredím (zimné záhrady, dvorany, interiérové 
rastliny…)

V roku 1859 Charles Robert Darwin publikoval svo-
ju evolučnú teóriu, ktorá sa stala jednou z najrevo-
lučnejších fi lozofi í vôbec s  obrovským vplyvom na 
kultúrno-spoločenské dianie. Civilizácia a príroda sa 
začali považovať za dva rozdielne svety. Človek bol 
súčasťou obidvoch. Bol biologickou jednotkou príro-
dy z pohľadu druhového členenia a zároveň rozmýš-
ľajúci, kreatívny tvor s vlastnou kultúrou. Za dôkaz 
týchto odlišností bol považovaný aj fakt, že biologic-
ké charakteristiky človeka sú dané prírodou, do vývo-
ja ktorých nemohol zasiahnuť, na rozdiel od kultúry, 
na ktorej vytvorení sa podieľal vlastnými rozhodnu-
tiami2. Darwinova teória pomáha tvrdeniu, že civili-
zácia je negatívnym fenoménom, ktorá bráni človeku 
žiť v harmónií s prírodou a v konečnom dôsledku ve-
die k jeho totálnemu zániku. 

Tvrdenie, že civilizácia ničí ľudstvo si rýchlo naš-
lo svoju cestu aj u predchodcov psychiatrie a  psy-
chológie. Napríklad George Beard tvrdí, že s rýchlos-
ťou rozvoja spoločnosti sa rovnako rýchlo zväčšuje 
aj rozdiel medzi prírodou a spoločnosťou. Poukazuje 
to na príklade, že najviac v histórii trpeli tí, čo boli 
najviac civilizovaní. Presvedčenie, že nedostatočný 
kontakt s prírodným prostredím môže mať negatív-
ny vplyv na ľudské zdravie, sa v súčasnosti čoraz čas-
tejšie stáva zdrojom skúmania (Planetree Hospitals3, 
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Evidence Based Design4). Z evolučnej teórie teda vy-
plýva, že človek je vo svojej  podstate súčasťou prí-
rodného prostredia a  jeho normálny a  prirodzený 
stav je byť zdravý. Preto každý z nás má aj svoje sa-
mo-uzdravovacie mechanizmy, ktoré boli počas mili-
ónov rokov evolúcie v prirodzenej harmónii s príro-
dou a ich fungovanie závisí od prírodných aspektov. 
Aj keď je vedecký výskum v oblasti vplyvu prírodného 
prostredia na človeka relatívne v začiatkoch, už dnes 
možno jednoznačne preukázať, že prírodné prostre-
die dokáže redukovať stres a znižovať depresiu účin-
nejšie ako prostredie umelé, vytvorené človekom.

Vizuálny kontakt s prírodným prostredím
Ľudia vo všeobecnosti vnímajú pohľad na príro-
du ako efektívny prostriedok slúžiaci na zmiernenie 
stresu a  bolesti. Tento takzvaný regeneračný efekt 
prírody bol vyvinutý ako výsledok evolučnej histórie 
človeka5. Evolučným vývojom sa príroda v podvedo-
mí človeka zakorenila ako vrodený zdroj fascinácie 
a obnovy s cieľom stimulovať ľudí a nútiť ich hľadať 
kontakt s  bezpečným prírodným prostredím, ktorý 
obsahuje prostriedky a možnosti nevyhnutné na pre-
žitie. Skutočnosť, že podhľad na vonkajšie prírodné 
prostredie môže pozitívne ovplyvňovať priebeh lieč-
by pacienta, preukázala revolučná vedecká štúdia R. 
Ulricha, z roku 19846, ktorá u širokej verejnosti spô-
sobila rozruch. Autor sa v nej zaoberal vzťahom ne-
mocničného prostredia a dĺžky uzdravovacieho pro-
cesu pacientov po operácii. Pacienti boli náhodne 
rozdelení do dvoch druhov izieb. Jeden druh izieb 
mal výhľad na prírodné prostredie, ktoré obsahova-
lo množstvo zelene a dostatočné množstvo denného 
svetla. Druhý typ izieb mal výhľad na tehlovú ste-
nu susediacej budovy s nedostatočným množstvom 
denného svetla. V štúdii dospel k názoru, že pacienti 
s možnosťou výhľadu do prírody sa uzdravili takmer 
o jednu tretinu rýchlejšie a množstvo liekov proti bo-
lesti, ktoré počas liečby užívali, bolo zjavne menšie 
ako pri skupine s výhľadom na susednú stenu budo-
vy. Tento výskum dokazuje spojitosť medzi vizuál-
nym vnemom a uzdravovacím procesom a poukazuje 
na skutočnosť, že ak je tento aspekt v nemocničnom 

prostredí podcenený a okná izby majú nevhodný vý-
hľad (v tomto prípade na stenu susednej budovy), 
môže nastať situácia, keď pacient stráca vizuálnu 
stimuláciu, ktorú zažíva v  každodennom živote, čo 
následne vedie k  predĺženiu celkovej liečby. Ako je 
vlastne možné, že niečo také „obyčajné“ ako pohľad 
na prírodu poskytuje pozitívne stimuly a  urýchľu-
je liečebný proces? Odpoveď by sme mohli hľadať 
v našej dávnej histórii, ktorá bola po celú dobu s prí-
rodou úzko spätá. Pohľad na prírodu vyvoláva u člo-
veka evolúciou vyvinuté príjemné pocity, ktoré redu-
kujú stres a depresiu, a takýmto spôsobom pozitívne 
vplývajú na celý liečebný proces. 

Skoršie vedecké štúdie zaoberajúce sa vplyvom 
priestorov bez okien na psychický stav človeka potvr-
dili, že okná nie sú len hygienickou nevyhnutnosťou, 
ale že nedostatok kontaktu s vonkajším prostredím 
spôsobuje emocionálne zmeny v  osobnosti, stres 
a  depresiu7. Podľa štúdie T. Markusa8 existuje päť 
hlavných kritérií, ktoré majú vplyv na riešenie okna 
v nemocničnom prostredí:

 – denné svetlo
 – priame slnečné žiarenie
 – prirodzené vetranie
 – výhľad
 – ochrana súkromia

Tieto kritériá sa navzájom prelínajú, preto aj nasle-
dujúce výskumy, ktoré sa sústredili na výhľad a jeho 
účinky na ľudské zdravie, môžu byť ovplyvnené rov-
nako aj spolupôsobením ostatných aspektov. Spokoj-
nosť s výhľadom, ktorý okno umožňuje, závisí od via-
cerých faktorov, ako sú: veľkosť okna, veľkosť plochy 
miestnosti, veľkosť vonkajšej steny, výška parapetu, 
ako aj od druhu vonkajšej informácie, ktorú výhľad 
poskytuje. Podľa spomínaného výskumu sa spokoj-
nosť zvyčajne dosahuje vtedy, keď plocha okna tvorí 
minimálne 20 % – 30 % plochy exteriérovej steny 
miestnosti.

Odporúča sa, aby pacient v sediacej či ležiacej polo-
he mal výhľad na okolie, čo mu v podvedomí evokuje 
pocit väčšej istoty. Najlepšie to spĺňa okno so zní-
ženým parapetom. Zaujímavé riešenie9 použil rakús-
ky architekt Volker Giencke pri projekte nemocnice 

1 ¦ Riešenie osvetlenia čakárenských priestorov denným 
svetlom presklennou stenou (čakárenské priestory sú opticky 
prepojené s átriom, v ktorom je situovaný nemocničný park), 
Klinika diakonov v Stuttgarte, Arcass Freie Architekten 
Foto: Stanislav Majcher
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v Bregenz. V nemocničných izbách vo vyšších podla-
žiach, kde ležiaci pacienti nemohli mať vizuálny kon-
takt so zeleňou, umiestnil na vnútornú stranu stro-
pu pri okne zrkadlo, ktoré odráža do miestnosti obraz 
vonkajšieho diania. Znížený parapet je v tomto prí-
pade riešený tak, že poskytuje pacientom aj možnosť 
sedenia a  pohodlného výhľadu do exteriéru. Treba 
tiež poznamenať, že aj keď väčšina výskumov odpo-
rúča riešenie okna so zníženým parapetom, ojedinele 
názory hovoria proti a argumentujú to tým, že v nie-
ktorých prípadoch sa pacienti môžu cítiť ohrození, 
špeciálne ak trpia fóbiou z výšky. 

Priamy kontakt s exteriérovým prírodným 
prostredím 
Parky sa v súčasnosti stávajú veľmi dôležitou súčas-
ťou nemocníc. Postupne nastáva znovuobjavovanie 
ich pozitívnych vplyvov, ktoré boli počas druhej polo-
vice 20. storočia z dôvodu vývoja liečebných techno-
lógií a ekonomických dôvodov posúvané do úzadia. 
Záhrady neposkytujú len posilňújuci a  upokojujú-
ci pohľad na prírodu, ale majú potenciál redukovať 
stres a  ovplyvňovať liečebné výsledky pacientov aj 
inými mechanizmami. Významné výskumy v  osem-
desiatych a  deväťdesiatych rokoch priniesli dôkazy, 
že pobyt v nemocničnej záhrade a s tým spojené akti-
vity majú pozitívny vplyv na ľudské zdravie. 

Za jednou z  prvých systematických štúdií zaobe-
rajúcich sa nemocničnými parkami a ich vplyvom na 
ľudské zdravie je považovaná štúdia M. Coopera10, 
ktorá sa uskutočnila v roku 1994 – v San Franciscu. 
Podľa tejto štúdie, pacienti považujú nemocničné 
parky za veľmi dôležitú súčasť ich pobytu v nemocni-
ci, lebo poskytujú dôležitý pozitívny kontrast, oproti 
spravidla sterilnému vnútornému priestoru. Domáca 
verzus inštitucionálna mierka, prírodné verzus ume-
lé prostredie, bohatý zmyslový zážitok verzus limito-
vaný zmyslový detail, organické jemné línie verzus 
prevaha priamych, rovných línií, miesto s  možnos-
ťou byť sám verzus nepatrné množstvo súkromia, 
čerstvý vzduch verzus nemocničné ovzdušie, impulzy 
prírodného prostredia evokujúce cyklus života verzus 
impulzy nemocnice evokujúce stiesnenosť, chorobu 
a smrť. Tento výskum svoju činnosť sústredil na zís-
kanie odpovedí na tieto otázky:
Pocity pacientov po čase strávenom v záhrade:
(Celkové zlepšenie nálady 90 %; Viacej zrelaxovaný, 
upokojený 79 %; Osviežený, silnejší 25 %; Schopný 
myslieť 22 %; Cítiť sa lepšie, byť viacej pozitívne na-
ladený 19 %; Nábožensky alebo spirituálne spojený 
6 %; Žiadna zmena nálady 5 %)
Aspekty záhrady, ktoré pomáhajú pacientom cítiť 
sa lepšie:
(Stromy, rastliny, príroda 69 %; Vôňa, zvuk, čerstvý 
vzduch 58 %; Možnosť súkromia 50 %; Pobyt s pria-
teľmi 50 %; Možnosť výhľadu na zeleň a  prírodné 
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2 ¦ Riešenie detailu okna v nemocnici v Bregenz 
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textúry 26 %; Praktické zariadenia záhrady umožňu-
júce oddych 17 %; Neviem 8 %)
Najčastejšie vykonávané aktivity v záhrade:
(Relax 94 %; Prechádzka 73 %; Rozhovor 73 %; Spo-
ločenský kontakt 68 %; Jedenie 61 %; Terapia 53 %; 
Čakanie 38 %; Prijímanie návštev 36 %; Spoločenské 
hry 12 %) Pobyt v nemocničnej záhrade však nemô-
žeme považovať za všeliek, ktorý dokáže vyliečiť ra-
kovinu alebo zlomenú nohu. Tento pobyt nám môže 
len dopomôcť aktivizovať svoje vlastné uzdravovacie 
procesy. 
Interiérový kontakt s prírodným prostredím
Ľudia si vo všeobecnosti spájajú interiérové rastli-
ny s pocitom pohody a vnímajú ich ako upokojujú-
ce a  zdraviu prospešné. Rastliny a  kvety zohrávajú 
dôležitú úlohu predovšetkým pri odbúravaní stre-
su, mentálnej únave, zlepšovaní nálady a  absorbo-
vaní nečistoty z ovzdušia. V nemocničných zariade-
niach boli kvety a rastliny dlho považované za zdroj 
nákazy, respektíve zdroj patogénnych baktérií, ktoré 
môžu spôsobovať choroby. Práve z toho dôvodu bola 
väčšina uskutočnených výskumov zameraná skôr na 
zistenie rizika, ako na ich pozitívny vplyv na zdravie 
človeka. Až doteraz však tieto výskumy zlyhávajú na 
dôkazoch  medzi spojitosťou bakteriálnych organiz-
mov prítomných v  pôde a  nemocničnými infekcia-
mi11. Napriek tomu však navádzajú k opatrnosti pred 
prítomnosťou kvetov v  priestoroch s  akútne chorý-
mi pacientmi, nie však z dôvodu šírenia infekcií, ale 
z dôvodu možných alergických reakcií. 
Zabezpečenie kontaktu so svetlom
„Pre rýchle uzdravenie pacienta je dôležité nielen 
denné svetlo, ale aj priame slnečné svetlo“. Florence 
Nightingale, 1860 12 

Jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré majú an-
tidepresívny vplyv na pacienta je denné svetlo. V prí-
pade, že je denné osvetlenie podcenené a architek-
tonicko-priestorové riešenie interiéru neumožňuje 
jeho dostatočný prísun, môže to spôsobovať okrem 
psychických problémov aj nesprávne fungovanie fy-
ziologických funkcií. Teoreticky existujú tri spôsoby, 
ktorými môže denné svetlo pozitívne vplývať na ľud-
ské zdravie13:

 – cez vizuálny systém (zlepšuje viditeľnosť) 
 – cez biologický systém (zlepšuje každodenný cyklus)
 – cez psychologický systém (zmiernenie depresií) 

Tieto pozitívne vplyvy sa prejavujú aj na dĺžke liečby 
pacientov v nemocničnom prostredí. Výskum K. Be-
auchemina14 skúmal, či množstvo denného svetla 
môže mať vplyv na dĺžku liečby pacientov s psychic-
kou poruchou. Dĺžka pobytu pacientov s  depresiou 
umiestnených v  slnečných izbách sa porovnávala 
s  dĺžkou pobytu pacientov umiestnených v  izbách 
bez priameho slnečného svetla. Výsledkom bolo, 
že pacienti v  slnečných izbách sa v  priemere lie-
čili 16,5 dňa, čo je v porovnaní s druhou skupinou, 

ktorá sa liečila 19,5 dňa, takmer 15 % rozdiel v dĺžke 
pobytu. 

V  ďalšom výskume K. Beauchemin15 skúmal, či 
množstvo slnečného svetla môže ovplyvňovať aj dĺž-
ku liečby pacientov s myokardiálnym infarktom. Po-
čas dĺžky skúmania boli pacienti náhodne rozdeľova-
ní do slnečných izieb a izieb bez priameho slnečného 
svetla. Dĺžka liečby pacientov v  slnečných izbách 
bola v priemere o 30 % kratšia, ako pri pacientoch 
v izbách bez priameho slnečného svetla. Zaujímavým 
zistením bolo aj zredukovanie úmrtnosti. V  izbách 
bez slnečného žiarenia zomrelo počas experimentu 
40 pacientov z 335, v slnečných izbách to bolo 21 pa-
cientov z 293, čo je pokles takmer o 40 %.

Množstvo slnečného svetla v  nemocničnej izbe 
môže ovplyvňovať aj objem podávaných liekov pro-
ti bolesti. Výskum J. Walcha16 porovnával množstvo 
podávaných analgetík medzi dvoma skupinami pa-
cientov zotavujúcich sa po operácii chrbtice. Pri prvej 
skupine pacientov, ktorí boli umiestnení v slnečných 
nemocničných izbách sa znížil objem podávaných 
liekov proti bolesti o  22 %, v  porovnaní s  pacient-
mi v nemocničných izbách s menším stupňom presl-
nenia. Pričom prvá skupina izieb mala o 46 % viacej 
priameho slnečného žiarenia ako druhá skupina.

Okrem množstva svetla je dôležitým aspektom 
aj druh svetla vzhľadom na svetové strany. Výskum 
Alfreda J. Lewyho17 zistil, že vystavenie pacienta sl-
nečnému svetlu v  ranných hodinách je z  hľadiska 
zmiernenia depresie takmer dvakrát účinnejšie ako 
slnečné svetlo vo   večerných hodinách. F. Benedet-
ti vo svojom výskume18 ďalej rozvinul tento dôkaz 
a skúmal, či vplyv slnečného svetla v ranných a vo ve-
černých hodinách má vplyv na dĺžku liečby pacientov 
s manickou depresiou. Pacienti umiestnení v izbách 
s orientáciou okien na východ mali v priemere o 3,6 
dňa kratší pobyt v nemocnici ako pacienti v izbách so 
západným výhľadom. 

Nie sú žiadne pochybnosti, že ľudia vo všeobecnos-
ti preferujú osvetlenie denným svetlom oproti ume-
lému osvetleniu nielen preto, že je príjemnejšie, ale 
aj preto, že ma pozitívny vplyv na ich psychický stav. 
Výskum J. Heerwagena19, ktorý sa konal v USA, zistil, 
že až 73 % ľudí si myslí, že denné svetlo im na rozdiel 
od umelého vie zlepšiť pocit pohody. Denné osvetle-
nie je spravidla jasnejšie a má viacej vyváženú škálu 
farebného spektra ako väčšina umelého osvetlenia. 
To iste platí aj o vlnovej dĺžke, ktorá je pri umelom 
osvetlení v porovnaní s denným svetlom nedostatoč-
ná, čo následne môže spôsobovať depresiu, nálado-
vosť, žiadostivosť po karbohydrátoch a  v  neposled-
nom rade aj zvýšený krvný tlak. Z  toho dôvodu by 
umelé osvetlenie v nemocničných izbách malo v čo 
najväčšej miere napodobňovať svojimi vlastnosťami 
svetlo denné. Ako vhodný spôsob sa odporúča rieše-
nie rozptýleným, nepriamym svetlom. 

Prostredie nehlučné a nerušivé
Jeden z  najčastejších rušivých vplyvov v  nemocnici 
je hluk. Nemocničné priestory majú spravidla zvu-
kovo refl ektívne plochy, ktoré odrážajú a šíria hluk, 
namiesto toho, aby ho pohlcovali. Všeobecne by sme 
mohli hluk v nemocničnom prostredí rozdeliť podľa 
zdroja do troch skupín20 : 

 – hluk pochádzajúci od ostatných pacientov 
 – hluk pochádzajúci od používania liečebných prís-
trojov a pomôcok

 – hluk z exteriéru
Podľa príručky svetovej zdravotníckej organizácie21 je 
prípustná hodnota pre kontinuálnu hlukovú hladinu 
v nemocničných izbách 40 dB, počas nočného spán-
ku by nemala vo svojich najvyšších fázach prekročiť 
35 dB. Skutočné hodnoty kontinuálnej hlukovej hla-
diny sú však podľa výskumov22, ktoré sa zaoberali 
hlukom v nemocničnom prostredí, podstatne vyššie 
a ich hodnota sa napríklad v prípade anglických ne-
mocníc pohybuje v priemere od 45 dB do 68 dB. Pri 
týchto hodnotách je dôležité spomenúť, že decibely 
rastú logaritmicky, takže každých 10 dB znamená pri-
bližné zdvojnásobenie hluku (hluk o hodnote 60 dB 
je približne štyrikrát vyšší ako 40 dB). 

Hluk môže mať nepriaznivý vplyv na liečbu pa-
cientov, ako aj na správanie a pracovnú činnosť per-
sonálu. Výskumy, ktoré sa zaoberali vplyvom hluku 
na zdravotný stav pacienta konštatovali, že vyššie 
hodnoty hluku spôsobujú zvýšený krvný tlak, vyššiu 
frekvenciu úderov srdca, nižšiu absorpciu kyslíka pri 
kyslíkovej terapii, zhoršený spánok. Všetky tieto as-
pekty môžu viesť k zhoršeniu zdravotných výsledkov 
pacienta23, 24. Hluk je neprijateľný aj pre prácu perso-
nálu. Nevhodné akustické vlastnosti priestoru môžu 
viesť k  únave, stresu, komunikačným nedorozume-
niam a  tak spôsobovať omyly v  liečebnom procese. 
Redukovať hluk na prijateľné hodnoty je nevyhnutné 
vo všetkých lôžkových častiach nemocnice. Pacienti 
vo viaclôžkových nemocničných izbách sú spravidla 
viac vnímaví na hluk ako pacienti v  jednolôžkových 
izbách. Hlavným zdrojom hluku v tomto prípade sú 
ostatní pacienti a  ich činnosť (prijímanie návštev, 
rozprávanie s  personálom, vykonávanie liečebných 
úkonov u spolupacientov, kašeľ atď.). Tento zdroj 
hluku je mimoriadne stresujúci najmä z dôvodu, že 
pacient nemá nad ním kontrolu a cíti sa diskrimino-
vaný. Hluční spolubývajúci sú podľa R. Ulricha naj-
častejším dôvodom pri presunoch pacientov. 

Výskum organizácie Press Ganey25, ktorý sa konal 
na vzorke dvoch miliónov pacientov v 1 462 nemoc-
ničných zariadeniach zistil, že ak sú pacienti umiest-
není v jednolôžkových izbách, tak ich celková spokoj-
nosť s hladinou hluku v nemocnici je o 11,2 % vyššia 
ako u pacientov vo viaclôžkových izbách. Výskum ďa-
lej poznamenáva, že táto hodnota je veľmi výrazná, 
vzhľadom na to, že zvýšenie spokojnosti pacientov 
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s pobytom hoci len o 1 % až 2 % je pre nemocnice 
fi nančne mimoriadne náročný proces.

Štúdia V. Blomkvista26, ktorá skúmala efekt akus-
tického riešenia stropu na pacientov po infarkte zis-
tila, že pri použití zvukovo-absorbčného stropu majú 
pacienti vo viaclôžkových izbách lepší spánok, sú 
menej stresovaní a rehospitalizácie na iné miesto sú 
nižšie ako u pacientov v miestnosti s neupravovaným 
stropom. Nezávisle od štúdie V. Blomkvista, bol v tej-
to oblasti uskutočnený aj iný výskum27, ktorý skúmal 
vplyv akustických zmien na zdravotný stav pacientov 
v ošetrovacej jednotke s kardiovaskulárnym ochore-
ním. V tomto prípade bol tiež použitý na zlepšenie 
akustických vlastností priestoru zvukovo-absorpčný 
podhľad. Pri porovnaní kardiovaskulárnych vlastnos-
tí pacientov, ktorí sa liečili pred zmenou a po zmene 
akustických podmienok, bolo zistené, že pacienti po 
akustických zmenách vykazovali lepšie zdravotné vý-
sledky ako skupina, ktorá bola v týchto priestoroch 
liečená pred akustickými zmenami. 

Špeciálnu pozornosť pri riešení nemocničného 
zaradenia je potrebné venovať aj dopravnému hlu-
ku. Súvislosťou medzi týmto negatívnym vplyvom 
a  zdravotným stavom ľudí, ktorí mu boli vystave-
ní, sa zaoberalo sympózium v Hague28. Prezentova-
né vedecké štúdie sa zhodli v závere, že hluk pochá-
dzajúci z dopravy, môže zásadne ovplyvňovať kvalitu 
spánku a celkovú psychickú pohodu človeka (merali 
množstvo užívania liekov na spanie, porovnávala sa 
celková nálada, únava a pod.). Tieto štúdie sa netý-
kali nemocničného prostredia, ale logicky môžeme 
predpokladať ich negatívny vplyv aj na liečebný pro-
ces pacienta.

Prostredie podporujúce pocit priestorovej 
orientácie 
Pre psychickú pohodu pacienta je mimoriadne dôle-
žité, aby vedel, kde sa v komplexe nemocnice nachá-
dza, ako sa môže samostatne dostať na jemu žiadané 
miesto.
Isadore Rosenfi eld29

Kvalitný informačný systém, ako aj čitateľnosť a jed-
noduchosť dispozičného riešenia je jednou z prvých 
výhod nemocničného prostredia pre pacienta, ktorý 
je obyčajne dezorientovaný a stresovaný svojou cho-
robou. Informačný systém nemocnice je dizajnérsky 
náročnou úlohou, ktorú nie je možné riešiť čiastočne. 
Vyžaduje si komplexný prístup, ktorý v sebe integruje 
zrozumiteľné vizuálne značenia, verbálne a hmatové 
navigácie pre osoby zrakovo postihnuté, ako aj glo-
bálnu štruktúrnu čitateľnosť objektu (ani výborne 
riešený informačný systém nebude efektívny v budo-
ve, ktorá má komplikovanú dispozíciu a neposkytuje 
jednoduchú orientáciu a prirodzený pohyb).

Podľa R. Ulricha30 zahŕňa informačný systém v ne-
mocničnom prostredí štyri hlavné aspekty:

Administratívne a  procedurálne informácie: 
pod ktorými autor rozumie elektronické informácie 
dostupné na internetovej stránke a  osobne získané 
informácie pacienta pri informačnom pulte. Táto 
časť nie je cieľom skúmania tejto práce.

Vonkajší navádzací systém: ktorý zahŕňa infor-
mačné tabule s navádzacími bodmi a líniami na par-
kovisko. Tieto by mali byť umiestnené na hlavných 
dopravných trasách smerujúcich k  nemocnici ešte 
pred príjazdom. Je to prvý kontaktný bod pacienta 
s  nemocnicou, ktorý môže ovplyvniť jeho nasledu-
júce nálady a psychický stav. Výskum J. Carpmana31 

skúmal, do akej miery sa pacienti a návštevníci ne-
mocnice pridržiavajú vonkajšieho informačného zna-
čenia, keď je viditeľný cieľ ich cesty (v tomto prípade 
vstup do parkoviska). Bolo zistené, že až 37 % res-
pondentov ignorovalo značenie, ktoré ich navádzalo 
na zadný vstup do podzemného parkoviska a skúša-
lo na základe podvedomej orientácie uzavretý vstup, 
ktorý im bol dostupnejší.

Vnútorný navádzací systém: pri prvej návšteve 
nemocnice musia pacienti spravidla čeliť mnohým 
problémom súvisiacich s hľadaním správneho sme-
ru. Vnútorný informačný systém (informačné tabu-
le, mapy s označeným bodom momentálnej polohy, 
smerové navádzanie a pod.) zohráva v tomto procese 
dôležitú úlohu. Experimentálny výskum Y. Nelsona32 

zistil, že pacienti, ktorí pri svojej orientácii v nemoc-
nici mali k  dispozícii kvalitný informačný systém, 
dosiahli požadovaný cieľ rýchlejšie, mali väčšiu se-
badôveru a menej požiadaviek na personál. Na druhej 
strane, ak pacienti mali k dispozícii nevhodne rieše-
ný informačný systém a orientovali sa len na základe 
svojej intuície a  informácií, ktoré dostali od perso-
nálu, vykazovali všeobecne nižšiu spokojnosť s  po-
skytovanými službami a pri dosiahnutí cieľa im bola 
nameraná vyššia hodnota stresu ako u  pacientov 
z prvej skupiny. Tento výskum poukazuje na dôleži-
tosť vhodného riešenia informačného systému, ktorý 
bude pacientov podvedome nútiť, aby sa podľa neho 
orientovali. 

Ďalší výskum J. Carpmana33 konštatoval, že sme-
rové označenia by mali byť umiestnené pred kaž-
dým krížením smerov, ako aj v miestach, kde sa mení 
orientačný znak prostredia (zmena druhu podlahy, 
zmena farby stien). V prípade, ak ide o dlhý priestor, 
kde nie sú žiadne zmeny v orientačných znakoch, je 
podľa tohto výskumu nevyhnutné umiestniť orien-
tačné značky každých 30 m. 

Veľmi vhodným prvkom vnútorného informačné-
ho systému sú mapy s  označeným bodom momen-
tálnej polohy. Tento typ mapy však dostatočne spĺňa 
svoju orientačnú úlohu len v polohe, keď horná časť 
mapy korešponduje s priestorom v smere pohybu za 
mapou. V opačnom prípade pacienti nielenže strávia 

VÝSKUM NAVRHOVANIA

3 ¦ Plochy komunikačných priestorov sú riešené zo zvukovo-
absorbčných materiálov – UMCG nemocnica v Amsterdame 
Foto: Stanislav Majcher

4 ¦ Informačná tabuľa s popisom a mapou momentálnej 
polohy pred každým krížením smerov – Bosch nemocnica 
v Stuttgarte Foto: Stanislav Majcher

5 ¦ Prvky výtvarného umenia majú okrem estetickej funkcie aj 
funkciu orientačnú, VU liečebné centrum v Amsterdame 
Foto: Stanislav Majcher
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dlhý čas na zorientovanie sa v  priestore, ale často 
zvolia aj zlý smer34. 

Identifi kačný navádzací systém musí zaujať aj svo-
jou originalitou a jednoduchosťou, aby pacienta hoci 
aj podvedome nútil sa podľa neho orientovať. 

Musí byť riešený komplexne a  hľadať  súvislosti 
s konkrétnymi danosťami priestoru.

Veľmi známe sú napríklad spôsoby farebného rie-
šenia, kde sa jednotlivé oddelenia líšia navzájom 
inou farbou a  na základe toho sú aj pomenované. 
Vhodnou súčasťou informačného systému je výtvar-
né umenie. Svojou originalitou v  danom priestore 
umožňuje pacientovi si lepšie zapamätať konkrétne 
miesto ako orientačný bod. 

Z  hľadiska vhodnej terminológie pri pomenúva-
ní jednotlivých oddelení bolo zistené35, že pacienti 
si ľahšie pamätajú názvy, ktoré sú blízke ich každo-
dennému životu (zelený pavilón sa určite lepšie pa-
mätá ako pavilón výskumu nervovo-cievnych ochore-
ní). Jedným z najvhodnejších spôsobov terminológie 
je už spomínané farebné kódovanie nemocničných 
priestorov36. Odporúča sa ho používať predovšetkým 
pre nasledujúce časti nemocnice: 

 – interné farebné kódovanie (pomenovanie krídiel 
nemocnice)

 – externé farebné kódovanie (pomenovanie jednotli-
vých budov komplexu nemocnice)

 – vertikálne farebné kódovanie (pomenovanie jed-
notlivých poschodí)

Tento spôsob označovania je vhodný jedine v prípa-
de, ak je použitých maximálne päť rozdielnych dru-
hov farieb. V opačnom prípade môže byť orientačná 
čitateľnosť farieb neúčinná. 

Kvalitným informačným systémom môžeme zá-
sadne eliminovať priestorovú dezorientáciu pacien-
ta a  ušetriť čas personálu. Podľa výskumu C. Zim-
ringa37, ktorý sa konal v nemocniciach v USA, sa čas, 
ktorý personál strávi koordinačným vysvetľovaním, 
rovná ročne dvom pracovným miestam na plný úvä-
zok (4 500 hodín pracovnej činnosti).

Prostredie poskytujúce možnosti pozitívneho 
rozptýlenia
Pacienti v  nemocnici často trpia nedostatkom čin-
nosti. Tento pocit „nudy“ spôsobuje, že sa pacient 
uzavrie do seba a do svojho trápenia. Venuje tak svo-
jej chorobe prehnanú pozornosť, čo nemá pozitívny 
vplyv na jeho psychiku a  v  konečnom dôsledku ani 
na jeho liečbu. Nemocničné priestory by mali preto 
poskytovať rôzne možnosti pozitívneho rozptýlenia, 
ktoré by dokázali odpútavať pozornosť pacientov od 
svojho ochorenia, a tak zmierňovať ich pocit napätia 
a stresu. 

Pozitívne rozptýlenie v  nemocnici môže byť pre-
zentované vo viacerých formách. Od možnosti vyko-
návania rôznych každodenných aktivít evokujúcich 

pacientom život mimo nemocnice cez rôzne formy 
umenia až po celkové estetické a farebné stvárnenie 
vnútorných priestorov.

Aktivity pripomínajúce život mimo nemocnice
Do kategórie aktivít evokujúcich život mimo nemoc-
nice môžeme všeobecne zaradiť: obchody, služby, 
knižnice a fonotéky, kaviarne a reštaurácie, priestory 
náboženského obradu, priestory rehabilitačno-rekre-
ačných aktivít. 

Výskum záujmu o  jednotlivé činnosti v nemocni-
ci, ktorý uskutočnila Salfordská univerzita,38 uká-
zal, že 31,7 % pacientov pokladá obchodné priestory 
a  služby v nemocnici za veľmi potrebné (konkrétne 
ide o predaj novín, časopisov, kníh, kaderníctvo, poš-
ta, bankové služby). Negatívny postoj malo len 2,3 % 
opýtaných. Podobné hodnotenia (31 %) mali aj služ-
by ako kaviarne a  reštaurácie. Ostatné aktivity ako 
priestory náboženského obradu a  rehabilitačno-re-
kreačné priestory boli skôr hodnotené ako uspoko-
jujúce. Poskytnutie týchto služieb dáva pacientom 
pocit normálneho každodenného života, s  možnos-
ťou spoločensko-sociálneho kontaktu s priateľmi a s 
rodinou. Nezanedbateľným aspektom sú aj ekono-
mické výhody, plynúce pre nemocnicu, ktoré súvisia 
s komerčným rázom niektorých aktivít. 

Umenie
Podľa NHS39 plní umenie v nemocničnom prostredí 
najmä tieto funkcie: odpútavanie pozornosti pacien-
ta od choroby a znižovanie jeho stresu, vzdelávanie, 
zlepšovanie orientácie (môže byť integrovanou sú-
časťou informačného systému). Pre nemocničné pro-
stredie, je najvhodnejšie prezentovať výtvarné ume-
nie a dramatické formy umenia1. 

Výtvarné umenie môže byť v nemocnici vyjadrené 
vo viacerých formách. Najčastejšie sa však môžeme 
stretnúť s  obrazmi, fotografi ami, nástennými maľ-
bami, mozaikami, keramikou, okennými vitrínami, 
skulptúrami a  nábytkom. Na dôležitosť výtvarného 
umenia poukázal výskum Rosalie Staricoff 40, ktorý 
sa konal v  nemocniciach v  Chelsea a  Westminster. 
Výskum skúmal úlohu výtvarného a  dramatické-
ho umenia v nemocničnom prostredí. Trval tri roky 
a zúčastnilo sa na ňom 1 000 respondentov. V časti, 
ktorá sa zoberala otázkou, do akej miery si pacienti, 
návštevníci a zamestnanci všímajú prvky výtvarného 
umenia situovaného v nemocnici, bolo zistené, že 93 
% pacientov, 96 % návštevníkov, 99 % zamestnancov 
si všimlo prvky nainštalovaného výtvarného umenia. 
Z toho 70 % až 80 % respondentov z každej skupiny 
referovalo, že nainštalované výtvarné diela ich pozi-
tívne zaujali a pomohli im odvrátiť myšlienky od mo-
mentálnych problémov. Tento výskum ďalej skúmal 
aj vplyv výtvarného umenia na pacientov s  rakovi-
nou. Bolo zistené, že počas prijímania chemoterapie 

skupina pacientov, čo bola v priestore s prvkom vý-
tvarného umenia (obraz s prírodnou scenériou) mala 
o 18 % nižší stupeň úzkosti a o 34 % nižší stupeň dep-
resie ako skupina v priestore bez výtvarných prvkov.

Dôležitým aspektom výtvarného umenia v nemoc-
ničnom prostredí je aj jeho motív. Pri posudzovaní 
vhodného obsahu umeleckých diel musíme zohľa-
dňovať psychický stav pacientov. Je známe, že streso-
vaní ľudia sú citlivejší na svoje okolie a ich stimulač-
ný systém vníma svoje okolie spravidla emocionálne 
a nepredvídavo. 

Paul Niedenthal vo svojom výskume41 zistil, že ľu-
dia pod stresom a  tlakom podliehajú tzv. „emoci-
onálnemu stotožňovaniu“, to znamená, že ak je taká 
osoba v prítomnosti množstva stimulov (objektov), 
najpravdepodobnejšie zameria svoju pozornosť na 
ten, ktorý je najemocionálnejší. 

Vhodný motív výtvarného diela pre nemocničné 
prostredie by mal byť z toho dôvodu obsahovo zre-
teľný a jasný. Výskumy, ktoré boli uskutočnené v tej-
to oblasti, varujú pred používaním abstraktného 
umenia, ktorého význam možno interpretovať via-
cerými spôsobmi a zatiaľ čo nestresovaná osoba ho 
môže vnímať zaujímavo a objavujúco, u osoby, kto-
rá je pod vplyvom stresu, môže nejednoznačný motív 
vyvolávať napätie a úzkosť. 

Výskum J. Carpmana43, ktorý skúmal reakcie pa-
cientov na rôzne motívy umeleckých diel, konšta-
toval, že pacienti pozitívne reagovali na prírod-
né motívy, ktoré u  nich evokovali kladné asociácie 
z  predchádzajúcich skúseností. Abstraktné motívy 
boli vnímané rôznorodo (od prevládajúcich veľmi ne-
gatívnych reakcií až po ojedinele pozitívne reakcie).

Podobné výsledky potvrdila aj štúdia Rogera Ul-
richa44. Psychologicky vhodné umelecké diela pre 
nemocničné prostredie by podľa tejto štúdie mali 
obsahovať emocionálne pozitívne gestá, ktoré by 
u  pacientov evokovali nádej, radosť, lásku, dôstoj-
nosť, mier, pokoj, bezpečnosť a najmä život. Špeciál-
nym prípadom sú psychicky postihnutí pacienti, kde 
je motív a jeho realistickosť hlavným určujúcim fak-
torom pri výbere vhodných umeleckých diel.

Výtvarné umenie s prírodným motívom má podľa 
výskumu R. Ulricha45 aj liečebné výsledky. Výskum sa 
zaoberal uzdravovacím procesom 166 pacientov po 
operácii srdca. Pacienti boli rozdelení do troch rov-
nakých skupín. Jedna skupina pacientov mala v izbe 
na stene obraz s prírodným motívom. Druhá skupina 
obraz s abstraktným motívom a tretia nemala v izbe 
žiaden obraz. Ulrich deklaruje, že skupina pacientov, 
ktorá mala v izbe obraz s prírodným motívom vyka-
zovala najmenšie hodnoty úzkosti a stresu. U skupi-
ny pacientov, kde na stene visel obraz s abstraktným 
motívom, boli na druhej strane zaznamenané tieto 
hodnoty ako najvyššie. Tento výskum je zaujímavý, aj 
keď by sme mohli polemizovať s metódami merania 
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úzkosti a stresu u pacientov po operácii srdca (keď je 
ich zdravotný stav nepredvídateľný a frekvencia tepu 
závisí od úspešnosti operácie a iných liečebných fak-
torov). Napriek tomu je možné z tohto výskumu usu-
dzovať, že príjemná a utišujúca vizuálna stimulácia 
môže zlepšiť psychický stav pacienta. 

Prostredie umožňujúce blízkym byť súčasťou 
liečebného procesu
Existuje veľa štúdií, ktoré dokazujú, že psycho-so-
ciálna podpora zo strany blízkeho človeka (rodinných 
príslušníkov, priateľov) má vplyv na redukovanie 
stresu pacienta46, 47. Pacienti spravidla vstupujú do 
nemocničného prostredia so strachom o  svoj zdra-
votný stav a život. V tomto stave sa môžu cítiť osa-
melí a izolovaní od svojich blízkych, čomu prispieva 
aj inštitucionálny a neosobný ráz nemocnice. Tieto 
pocity môžeme vhodným architektonickým riešením 
prostredia len zmierniť, eliminovať ho dokáže jedine 
ľudský faktor. 

Choroba spôsobuje stres nielen samotnému pa-
cientovi, ale aj jeho blízkemu okoliu a často sa stá-
va, najmä v prípade detských oddelení, že rodičia zo 
strachu o zdravotný stav svojho dieťaťa, chcú zostať 
v jeho prítomnosti a byť mu nápomocní v jeho cho-
robe. Umožnenie blízkej osobe zostať v priamej prí-
tomnosti svojho drahého je v konečnom dôsledku zo 
zdravotných dôvodov lepšie pre obidve strany a prá-
ve blízky človek sa môže stať niekedy viac nápomocný 
v liečebnom procese ako ošetrovateľ.

Výskum K. Powersa49, ktorý skúmal prítomnosť ro-
dičov na detskom oddelení jednotky intenzívnej sta-
rostlivosti, konštatoval zlepšenie psychického stavu 
u rodičov, ako aj u detí. Zo strany personálu bola prí-
tomnosť rodičov vnímaná pozitívne. Rovnako pozi-
tívne výsledky boli dosiahnuté aj v nemocnici Met-
hodist campus of Clarian Health v Indianapolise, kde 
sa rozhodli na oddelení srdcových chorôb realizovať 
projekt „rodina ako súčasť liečby“. Zaujímavým ziste-
ním však bolo zásadné zníženie fl uktuácie personálu, 
ktorá tvorila do začiatku tohto projektu jeden z hlav-
ných problémov spomínaného oddelenia50.

Výskum P. Astedt-Kurkiho51, ktorý skúmal, aké 
miesta v nemocnici preferujú rodinní príslušníci pri 
návšteve svojho blízkeho, konštatoval, že 49 % ro-
dinných príslušníkov sa vyjadrilo pre nemocničnú 
izbu, 20 % skôr preferuje spoločenskú miestnosť na 
oddelení a 21 % posedenie so svojím blízkym v ka-
viarni. Ako hlavná požiadavka pri voľbe miesta, bola 
spomenutá možnosť súkromia pri rozhovore. Ne-
dostatkom výskumu bolo, že sa konal na nemocnič-
nom oddelení s viaclôžkovými izbami a nediferenco-
val názory respondentov vzhľadom na počet lôžok. 
Môžeme však predpokladať, že v prípade poskytnu-
tia jednolôžkových izieb by percentuálne hodnoty 
pre nemocničnú izbu boli ešte vyššie. Prítomnosť 

rodinných príslušníkov môže zásadne znížiť aj po-
čet fyzických úrazov na nemocničnej izbe. Výskum A. 
Hendricha52 zistil, že ak pacienti boli na rehabilitač-
nom oddelení umiestnení v  jednolôžkových izbách 
a bola im umožnená prítomnosť  rodinných prísluš-
níkov, ktorí im asistovali pri liečbe, tak počet fyzic-
kých úrazov (pádov) pacientov sa znížil o viac ako dve 
tretiny. Pády, ktoré sa predsa len vyskytli, vyplývali 
skôr z nesprávnej manipulácie s chorým a nespôsobi-
li žiadne vážnejšie zranenia, ktoré by zásadne ovplyv-
nili liečbu pacientov. 

Najvhodnejším spôsobom, ako poskytnúť priate-
ľom a rodinným príslušníkom možnosť participovať 
na liečbe pacienta, je riešenie, ktoré poskytuje jedno-
lôžková izba, a to vďaka svojej priestorovej koncepcii 
a možnosti dostatočného súkromia. Viaclôžková izba 
má na druhej strane negatívny vplyv na prítomnosť 
rodinných príslušníkov. Nedostatok súkromia pria-
mo ovplyvňuje ich vzájomnú komunikáciu s pacien-
tom, ktorého prišli navštíviť. Rozhovor v prítomnosti 
ostatných spolupacientov je spravidla vedený v ne-
osobnom tóne a je determinovaný návštevnými ho-
dinami53. Psychická a spoločenská podpora zo strany 
rodinných príslušníkov a  priateľov má dôležitý an-
tistresujúci efekt, preto je dôležité z pohľadu archi-
tektonického riešenia vytvoriť čo najlepšie podmien-
ky, ktoré by tento proces podporovali.

Prostredie chrániace súkromie
Nedostatok súkromia je jedným z hlavných dôvodov 
nespokojnosti pacientov s hospitalizáciou v nemoc-
ničnom prostredí54. Wolf a Laufer na základe svojho 
výskumu55 defi novali štyri oblasti súkromia, ktoré sú 
v nemocničnom prostredí žiadané: 
1. dostatok vlastného priestoru
2. dostatok príležitostí byť mimo obťažovania dru-

hými pacientmi
3. možnosť byť sám 
4. možnosť súkromne komunikovať
Vzťah medzi nedostatkom vlastného priestoru 
a správaním pacientov skúmal vo svojej skoršej štú-
dii Craig Zimring56. Všeobecným zistením tohto vý-
skumu bolo, že ak má pacient poskytnutý ohraničený 
súkromný priestor, akým je napríklad súkromná izba, 
má tendenciu sa správať viacej spoločensky a seba-
vedomo. V opačnom prípade, ak pacient pociťuje ne-
dostatok súkromia pre svoje potreby, môžu nastať 
dve situácie: pacient sa utiahne do seba a svojho trá-
penia (stav rezignácie) alebo začne s dožadovaním sa 
svojich hraníc (stav bojovnosti voči niekomu). Ani je-
den z týchto prípadov nemá pozitívny vplyv na jeho 
psychický stav.

Ďalším negatívnym faktorom, ktorý priamo súvi-
sí s nedostatkom súkromia, je hluk. Vedecké výsku-
my dokazujú, že hluk pochádzajúci od spolupacien-
tov je jedným z hlavných aspektov, ktoré zapríčiňujú 
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6 ¦ Fyzický model nemocnice tvorí súčasť orientačného 
systému – Bosch nemocnica v Stuttgarte 
Foto: Stanislav Majcher

7 ¦ Kaviareň ako súčasť vstupnej haly priestorov nemocnice 
UMCG nemocnica v Amsterdame 
Foto: Stanislav Majcher
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nespavosť57. Tento zdroj hluku však môže pacient vo 
viaclôžkovej izbe len veľmi ťažko ovplyvniť, čo má ne-
skôr za následok nevyžiadané presuny a s tým súvi-
siace náklady a  riziká. Možnosť súkromia poskytuje 
aj slobodu vo vykonávaní rôznych kultúrnych a nábo-
ženských praktík, ktoré by v opačnom prípade mohli 
mať rušivý vplyv na spolubývajúcich pacientov58. Tie-
to praktiky sú často pre pacientov dôležité a prispie-
vajú im k psychickej pohode. 

Dobrá komunikácia medzi lekárom a pacientom do 
značnej miery pomáha pri správnom a rýchlom diag-
nostikovaní ochorenia a následnom aplikovaní vhod-
nej liečby. 

Výskum P. Ubela59 poukazuje na to, že pacienti do-
kážu otvorenejšie rozprávať o svojej chorobe a zdra-
votných problémoch s  lekárom v  súkromí, bez prí-
tomnosti tretej osoby (zdravotnej sestry alebo iného 
pacienta). 

Najlepším riešením, ktoré rešpektuje spomenuté 
požiadavky, sa zdá byť jednolôžková izba, lebo posky-
tuje zo všetkých riešení najlepšiu výhodu auditoriál-
neho, vizuálneho, pachového súkromia.

Prostredie bezpečné
Základom psychickej pohody pacienta v  nemocnič-
nom prostredí je pocit bezpečnosti. Bezpečnosť by 
mala byť pre nemocničné prostredie samozrejmos-
ťou. Aby to však platilo, je potrebné poskytnúť isto-
tu pacientom najmä v týchto troch oblastiach:

 – redukovanie šírenia infekcií
 – redukovanie terapeutických a farmaceutických 
chýb

 – edukovanie telesných úrazov
Infekcie sa prenášajú kontaktom a vzduchom. Infek-
cie spôsobené pobytom v nemocnici spolu s liečeb-
nými a farmaceutickými chybami sú v USA na prvom 
mieste v rebríčku spôsobených úmrtí ľudí. Ročne za-
bijú viacej Američanov ako AIDS, rakovina prsníka 
alebo automobilové nehody. Čistota ovzdušia a vet-
ranie zohráva rozhodujúcu úlohu pri prenose pato-
génnych hubových spór, ktoré sa najviac podieľajú na 
celkovom stupni infekčných ochorení. Najvhodnejší 
spôsob vetrania je podľa „The Green Guidelines for 
Healthcare Construction state“60 prirodzené vetranie 
s použitím otváravých okien. Otváravé okná taktiež 
umožňujú pacientom priamejší kontakt s vonkajším 
prostredím (cítiť vôňu prírody, povievajúci vánok 
a pod.). 

Jedným z  hlavných zdrojov liečebných omylov 
a klinických incidentov je premiestňovanie pacienta 
z  izby do izby alebo na iné oddelenie. Dôvod, prečo 
tieto omyly vznikajú, je ľudský faktor (problém v ko-
munikácie medzi personálom, meškanie, strata infor-
mácií alebo náhly problém s výpočtovou technikou).

Výskum M. Phiriho61 hovorí, že pri premiestňovaní 
pacienta je až 70 % pravdepodobnosť aspoň jednej 

liečebnej chyby. V nemocnici s viaclôžkovými izbami 
je spravidla denne 6 – 9 prípadov, keď musí byť pa-
cient presunutý62. Tento problém možno do veľkej 
miery vyriešiť poskytnutím jednolôžkových izieb, 
ktoré svojou fl exibilnosťou umožňujú vykonávať kaž-
dodenné liečebné úkony priamo na izbe, a tak redu-
kovať zbytočné presuny pacientov. 

Pri telesnom úraze pacient utrpí nielen fyzickú, ale 
aj psychickú ujmu na svojom zdravotnom stave, čím 
sa predlžuje jeho pobyt v nemocnici a zvyšujú sa fi -
nančné nároky na jeho liečbu. Výskum S. Brandisa63

, 
ktorý sa zaoberal prevenciou pádov v 201 nemocni-
ciach, zistil, že 51,8 % pádov sa prihodilo v nemoc-
ničnej izbe, 24,4 % v sprche, 6,3 % na chodbe, 15,2 % 
v  iných častiach nemocnice. Presúvanie z  postele 
na posteľ je podľa tohto výskumu najkritickejšou 
činnosťou, pri ktorej sa prihodilo 42,2 % všetkých 
pádov. 

Nemocničné prostredie na Slovensku 
Pri charakterizovaní súčasného stavu nemocničných 
zariadení na Slovensku možno konštatovať, že väčši-
na z nich nespĺňa ani základné očakávania dnešného 
pacienta. 

Väčšina slovenských nemocníc pochádza z  obdo-
bia spred roka 1989 a verejnosti sú známe najmä pre 
svoje chladné a neosobné prostredie, nepriehľadnosť 
vnútornej prevádzky, ktorá vyvoláva dezorientáciu 
u návštevníkov a pacientov, bariérové riešenie vstup-
ných priestorov a v neposlednom rade zastarané vnú-
torné vybavenie. 

Väčšina týchto problémov vyplýva z refl ektovania 
fi lozofi e socialistického systému, ktorý nevnímal člo-
veka ako individualitu, ale skôr ako časť kolektívu. Čo 
je ešte umocnené aj tým, že väčšina slovenských ne-
mocníc bola navrhovaná a postavená v období mo-
noblokovej éry, keď sa viacej prihliadalo na prevádz-
kovo-koncepčné riešenie ako na osobné požiadavky 
pacienta. 

Po roku 1948 bol na Slovensku vybudovaný celý 
rad nemocníc tohto typu. Veľkolepé nemocničné 
stavby šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov tvoria 
veľkoryso budované nemocničné komplexy s premys-
lenou vnútornou prevádzkou a  dispozíciou, ale na 
druhej strane sú: „spustnutými monštrami – ošarpa-
nými stavebnými troskami kolosálnych rozmerov“64. 

Pacient sa tu postupne stával číslom v stroji na lie-
čenie, kde prvky, ktoré by v  ňom podporovali pocit 
vľúdnosti a znižovali jeho stres, boli pri navrhovaní, 
ako aj pri realizácii opomenuté. 

Odklon od prírodných elementov v druhej polovi-
ci 20. storočia, inštitucionalizácia a neosobnosť ob-
rovských nemocničných komplexov, zahrňujúcich čo 
najväčší počet rôznorodých oddelení, sa ukázal ako 
nesprávny.

8 ¦ Kaplnka ako súčasť nemocničného prostredia – nemocnica 
Karl-Olga v Stuttgarte 
Foto: Stanislav Majcher

9 ¦ Nemocničné prostredie chodbového priestoru vybavené 
madlom – Erasmus MC hospital v Rotterdame 
Foto: Stanislav Majcher
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„Nemocnice takejto veľkosti sú už vo svojom archi-
tektonickom komponovaní zložitým a takmer sa núka 
povedať neľudským strojom, mašinériou, ktorá už zne-
zmyselňuje konvenčné architektonické archetypy.“64 

Negatívny vplyv týchto inštitucionálnych bludísk 
sa rovnako prejavuje aj v celom procese nemocničnej 
liečby a zatiaľ čo v historickom Grécku bolo prijíma-
nie pacienta náboženským obradom, dnes je to stre-
sujúci, neosobný proces, s  negatívnym vplyvom na 
pacientovu psychiku. Choroby a zranenia sú očividne 
súkromnou záležitosťou, pričom súčasné nemocni-
ce sú spravidla kolektívne monštrá obrovských roz-
merov, ktorých úlohou nie je rešpektovať súkromie 
a psychiku pacienta, ale „liečiť“. 

„Najradikálnejšou a  najefektívnejšou cestou, ako 
zlepšiť architektúru nemocničného prostredia, je oslo-
bodiť ju od jej neosobného inštitucionálneho charak-
teru, to je však skôr záležitosť manažérov zdravotníc-
keho systému ako architektov.“2

Monoblokové objekty sa len veľmi ťažko (z hľadis-
ka fl exibility) prispôsobujú súčasným podmienkam 
a ich využitie na iný účel je spravidla neobyčajne ná-
ročné alebo až nemožné65. Jedným z problémov je aj 
nízka kvalita použitého materiálu, ktorý bol dostup-
ný v období, keď bola väčšina slovenských nemocníc 
postavená. V  súčasnosti musíme niektoré z  týchto 
objektov kompletne renovovať s  prihliadnutím na 
podmienky humanizácie. Pri objektoch, kde je reno-
vácia neefektívna, vzhľadom na to, že sa nachádzajú 
vo veľmi zlom stavebnom stave a ich štruktúra nedo-
voľuje možnosti adaptácie na dnešné potreby liečby 
pacienta, je potrebné hľadať aj iné možnosti riešenia, 
ako napríklad ich konverziu na inú funkciu alebo do-
konca demoláciu.

Záver 
Vhodné nemocničné prostredie nemôže byť len od-
razom snahy o  vytváranie estetickejších interiérov, 
ale má to byť vedecky podložený proces, ktorý sa 
prioritne zameriava na psychický stav pacienta a sú-
časne umožňuje personálu vykonávať svoju prácu čo 
najefektívnejšie. Väčšina existujúcich sociálno-psy-
chologických a  zdravotníckych výskumov formuluje 
nasledujúce odporúčania pre aplikáciu v architekto-
nickej tvorbe: poskytnúť pacientom stres redukujú-
ci výhľad na prírodné elementy z okna nemocničnej 
izby, umožniť pacientom priamy kontakt s prírodným 
prostredím, poskytnúť čo najlepší kontakt s denným 
svetlom a  slnečným svetlom, poskytnúť nehlučné 
a nerušivé prostredie v nemocničnej izbe, vhodným 
informačným systémom podporovať orientáciu pa-
cienta v  priestore, poskytnúť možnosti pozitívneho 
rozptýlenia a  spoločenských aktivít, poskytnúť do-
statok súkromia, zlepšiť výmenu vzduchu v lôžkovej 
časti a každej izbe poskytnúť vlastné hygienické za-
riadenie, umožniť blízkym byť súčasťou liečebného 
procesu, decentralizovať stanice zdravotných sestier 
bližšie k  nemocničným izbám a  tak  zlepšiť dohľad 
nad pacientom.

Väčšina humanizačných faktorov sa opiera o jeden 
spoločný cieľ – dosiahnuť psychickú pohodu a udr-
žať pocit vlastnej identity pacienta v  inštitucionál-
nom modeli nemocničnej liečby. 

10 ¦ Interiér nemocničnej izby, 
Fakultná nemocnica v Bratislave
Foto: Tatiana Lizoňová

11 ¦ Interiér čakárne, nemocnica v Bardejove 
Foto: Stanislav Majcher
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Projekt sa zameriava na vzájomné postavenie dvoch 
kontrastných sústav a  hľadá ich využitie v  oblasti 
ochrany, „zásobovania“ alebo obojstrannej koexisten-
cie a pomocou algoritmu sa usiluje nájsť otázky zú-
ročenia týchto protichodných štrukturálnych aliancií 
v architektúre s rôznou výhodnosťou alebo nevýhod-
nosťou pre obidve strany. Symbiózu a parazitizmus 
nechápe ako čisté protiklady, ale ako tesné prepo-
jenie vzťahov, keď jeden systém prispôsobuje svoju 
formu a „diktátorsky“ usmerňuje tok ľudí v priestore 
na základe asociatívnych zväzkov s prostredím. 

Vstupná fáza projektu – defi novanie kritérií
V architektonickom vymedzení ide o vyžitie charak-
teru a potencie sústavy v návrhu emergentných vä-
zieb endo-parazitickej formy, ktorá využíva priestor 
foyeru FA STU v Bratislave ako „tráviaci trakt“ tela 
hostiteľa. Táto vnútorná dutina fakulty je následne 
pretkávaná logickými smermi nekonvenčnej modulá-
cie riadenej gramatikou matematických podmienok 
a  cyklov jazyka Visual Basic v  Grasshopperi. Steny 
parazita tu vymedzujú nový priestor, ktorého diver-
zifi kované smery stanovujú limity jeho pohyblivé-
ho objemu. Akoby vznikal priestor v priestore. Ten-
to projekt je výsledkom práce študenta Bc. Aladara 
Csernáka z predmetu Digitálna architektúra I. – skrip-
tovanie ZS 2011/2012, ktorý na tomto zadaní pracoval 
pod vedením Ing. arch. Michala Valúška ako hlavného 
riešiteľa tohto projektu riešeného v rámci Programu 
na podporu mladých výskumníkov 2011 (odborná kon-
zultácia RNDr. Andrej Hosťovecký, PhD.). 

Návrhová fáza projektu – digitálny algoritmus
Na začiatku návrhu sa uplatňuje náhodný, avšak vďa-
ka logike algoritmu korigovaný princíp generovania 
prvotných bodov vo foyeri, ktoré sú kontrolnými 
uzlami vodiacich kriviek prebiehajúcich tiel parazi-
ta. Uzly kriviek idúcich z otvorov foyeru, kde je pred-
pokladané nasávanie potravy parazita, sú následne 
v  rámci algoritmu spájané logicky s  najbližším voľ-
ným uzlom podľa smeru. Takto generované pries-
torové krivky produkujú zdanlivo chaotickú spleť 
parazitických prúdov, ktoré diktujú nové usmerne-
nia pohybu ľudí ako „potravy“ z piatich smerov, čím 
využívajú „ľudský“ potenciál vnútri fakulty. Cielene 
pritom skracujú cesty medzi krídlami a vstupom do 
budovy s  rozumnou distribúciou ľudí. Telá parazita 
reagujú na túto neobyčajnú stravu ako na vnútor-
né pohyblivé atraktory, ktoré prechádzajú útrobami 
a v daných miestach nafukujú ich steny ako senzibil-
ný „tráviaci trakt“ vo foyeri. Na druhej strane sú tie-
to smery istým kontrastom k voľnému pohybu ľudí 
v otvorenom priestore a pôsobia viac diktátorsky ako 
slobodne. Svojím objemom pôvodný priestor foyer 
viac zmenšujú a uberajú z jeho formy, čím koketujú 
s istou myšlienkou obavy nad nevyužitím jeho prázd-
nej dutiny. Akoby chceli telá tejto endo-parazitickej 
algo-tektúry vyplniť voľný priestor, do ktorého sú 
umiestnené. Ich povrch pritom umocňujú čiastočné 
perforácie vychádzajúce z parametrického sledovania 
polohy vonkajších statických atraktorov v priestore, 
čím zabezpečujú preslnenie vnútra algo-tektúry a vy-
tvárajú jej interaktívne kontinuum.

Vďaka parametrickej väzbe kódovaného algorit-
mu v Grasshopperi dokáže parazit vo výsledku meniť 
priemer i  charakter geometrie a  veľkosť, smerova-
nie i nábeh perforácií na základe vzdialenosti a po-
lôh viacerých atraktorov. Náhodné rozhodenie vnú-
torných bodov vodiacich kriviek parazita je pritom 
fundamentom vždy inej generácie chaotickej „pá-
somnice“, ktorej vývoj sa dá ťažko predvídať (teória 
chaosu). Ale aj napriek chveniu jej uzlov je v  rámci 
algoritmu stále deterministická a  riadená pokynmi 
zdola nahor. Dramatický rozsah vyhýbajúcej formy 
sa usiluje apelovať na emócie diváka s cieľom pod-
poriť emergentný dojem samopašného tela parazi-
tickej algo-tektúry (algoritmicky navrhovanej archi-
tektúry), ktoré je azda prejavom „fóbie z  prázdna“. 

Endo-parazitická 
algo-tektúra 
vo foyeri FA STU
Michal Valúšek

Digitálny 
návrh formy 

Prepojenie algoritmu 
v plugine Grasshopper

Zápis kódu algoritmu cez jazyk 
Visual Basic v Grasshopperi

1 ¦ Generovanie endo-parazitickej 
formy vo foyer na FA STU
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Vťahuje ľudí, kriticky zapĺňa a využíva priestor foyeru 
na svoju ochranu, ale súčasne poskytuje nové smery 
a prepojenia. Medzi striktným tvarom foyeru a dyna-
mickou formou parazita tak vzniká kontrast, ktorý 
opisuje húževnaté hmoty naťahujúce sa ako pavúčie 
súkno s  teoretickým charakterom ocele (pozri digi-
tálne výstupy projektu). 

Výrobná fáza projektu – 
realizácia fyzického modelu
Po stanovení algoritmu nasledovalo optimalizova-
nie digitálneho modelu pre výrobu pomocou tech-
nológie 3D tlače. Na začiatku bolo potrebné maxi-
málne presne vymodelovať priestor foyeru, vyladiť 
všetky smery parazitických prúdov, aby sa vzájomne 
nedotýkali a  nájsť nielen optimálne rozloženie for-
my, ale tiež stanoviť minimálnu hrúbku stien para-
zita vzhľadom na postačujúcu pevnosť a stabilitu re-
álneho modelu. 

Vzhľadom na to, že telá parazita sú chápané ako 
čiastočne pružné a  súčasne ľahké avšak pevné oce-
ľové formy bez použitia podpery alebo závesu, bola 
zvolená ako najvhodnejšia technológia 3D tlače – 
Laser Sintering s  použitím kompozitu Alumid. Ide 
o  plastový prach „polyamidu“ s  prímesou hliníka, 
ktorý zabezpečil vysokú pevnosť kritických visiacich 
častí modelu (telá parazita) s  istou mierou ohyb-
nosti, nízku hmotnosť a  zároveň skvelé mechanic-
ké vlastnosti s určitou termálnou odolnosťou a ko-
vovým vzhľadom. Je preto úžasným materiálom na 
čiastočné odprezentovanie odvážnej myšlienky toh-
to projektu, ktorý otvára diskusiu o hľadaní využitia 
čiastočne pevných i elastických látok v architektúre. 
Okrem toho je výhodou tohto kompozitu, že po od-
búraní metalických častíc je biokompatibilný, recyk-
lovateľný a neškodný pre životné prostredie. 

Tento typ technológie 3D tlače a  daný kompo-
zit napokon stanovil potrebnú minimálnu hrúbku 
(2 mm) stien parazita, pričom bola stále zaistená po-
trebná stabilita i tuhosť nepodoprených častí mode-
lu a taktiež ich primeraná čitateľnosť v rámci detai-
lu (pozri Fyzické výstupy). Vzhľadom na túto hrúbku 
následne vyšla minimálna veľkosť modelu 300 mm 
x 300 mm x 115 mm na podstave 340 mm x 340 mm, 
čo bolo postačujúce, lebo pri menších rozmeroch by 
sa už stratila čitateľnosť modelu a hrúbka stien by 
nezodpovedala mierke. Výsledný 3D model napokon 

prispieva svojím reálnym priestorových výstupom 
k charakteru nekonvenčných štruktúr v architektúre 
a  je jedným z hmatateľných a praktických výstupov 
doktorandského výskumu riešiteľa tohto projektu. 

Výstupy dosiahnuté riešením projektu
Používanie počítača prináša nové skúseností, ak ar-
chitekt vstúpi do dialógu so strojom na úrovni návr-
hu algoritmu, čím je schopný vytvárať náročné záme-
ry, ktoré rozširujú možnosti tradičných CAD softvérov 
a výrobné postupy CAM technológií. Interakcia však 
musí byť transparentná, s presnou skladbou algorit-
mov, ktoré nesmú byť ťažkopádne, ale celkom deter-
minované. Prínosom projektu je ukážka uplatnenia 
presných pravidiel pri návrhu zložitej architekto-
nickej kompozície, ktorá následne využíva možnosti 
technológie 3D tlače na zhmotnenie nekonvenčných 
ideí do reálneho modelu. Tento projekt reprezentu-
je nielen oblasti súčasnej tvorby v rámci inovačných 
technológií v architektonickom navrhovaní, ale jeho 
digitálny algoritmus i  fyzické stelesnenie je súčas-
ne cenným reprezentačným materiálom ukazujúcim 
nové prístupy v tvorbe na predmete Digitálna archi-
tektúra na FA STU.

Projekt prezentuje zložité vzťahy použitím para-
metrických postupov v Grasshopperi, čo prináša vý-
sledky z hľadiska aplikácie Teórie chaosu (štruktúra 
je citlivá na vzťahoch a väzbách vstupných paramet-
rov), matematických (logické pravidlá algoritmu), 
geometrických (generovanie digitálnych geometrií), 
výrobných (presnosť a kvalita 3D modelu) a aj ume-
leckých súvislostí (estetika výstupov) chaotických 
skladieb v  algoritmickom navrhovaní komplikova-
ných štruktúr.

Metodickým výstupom projektu je napokon proto-
typ algoritmu riešiaci dané zadanie vo verzií Grass-
hopper 0.8.0007 pre softvér Rhinoceros 4. a  tvori-
vým výstupom uplatnenie parametrických postupov 
na úrovni reálneho modelu, čím demonštruje výrob-
nú technológiu 3D tlače priamo v  praxi. Digitálny 
i  reálny model tohto projektu tak prináša originál-
ne fenomenologické výsledky priestorovej organizá-
cie chaotickej štruktúry, keď jednoduchý algoritmus 
prezentuje konceptualizovanie hľadajúce riešenia 
pomocou jasných predpokladov, ktoré následne spĺ-
ňajú stanovené kritériá v architektúre. 

2 ¦ Digitálne výstupy: Výsledné vizualizácie endo--parazitickej 
formy vo foyer na FA STU

3 ¦ Fyzické výstupy: Reálny model endo-parazitickej 
formy vo foyer na FA STU
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Bratislava: Atlas sídlisk
Dana Drobniaková

RECENZIA

Voľné zelené plochy a stromy, deka na 
tráve, verejný park s  ružovými záhon-
mi, obľúbená socha Býk na ceste do 
školy, zariadenia občianskej vybave-
nosti a  zastávka mestskej hromadnej 
dopravy „na dosah ruky“… Zidealizova-
ná predstava o bývaní v sídlisku? Síd-
lisko Februárka, na ktorom som preži-
la detské a študentské roky, bolo také 
ideálne aj v skutočnosti. 

Monografi a Bratislava: Atlas sídlisk 
obraz bratislavských sídlisk neidea-
lizuje a  ani ho negatívne neskresľuje 
– predkladá koncentrovaný odborný 
prehľad faktov o  ich vývoji. Čitateľs-
ky zrozumiteľnou formou autori chro-
nologicky radia ekonomické, kultúrne 
a politické dôvody ich vzniku, dosah na 
sociálnu štruktúru bratislavskej spo-
ločnosti a územný rozvoj mesta. Atlas 
formuje vnímanie fenoménu bratislav-
ských sídlisk v  historických súvislos-
tiach jednotlivých etáp: plánovanie 
koncepcie, realizácia projektu, vývoj 
architektonicko-urbanistického diela. 

V úvodnej textovej a nosnej obrazo-
vej časti s databázou encyklopedických 
údajov autori dokumentujú sídliská re-
alizované v rokoch 1950 – 1995 v Bra-
tislave. Obsahovým zameraním troch 
základných častí Atlasu umocňujú svoj 
cieľ – neromantizovať sídliskovú rea-
litu. Prvá časť mapuje históriu vzniku 
sídlisk, analyzuje jednotlivé urbanis-
tické koncepcie, upozorňuje na špe-
cifi ká a  súvislosti výstavby na území 
mesta, zaoberá sa otázkami spoločen-
skej akceptácie sídlisk. Grafové prílohy 
obsahujú údaje signalizujúce kvalitu 
obytného prostredia, avšak nie je do-
statočne zrejmé, či bolo cieľom auto-
rov len informovať, alebo aj motivovať 
k porovnávaniu a  hodnoteniu. Výsle-
dok porovnávania prezentovaných 
príkladov z hľadiska dostupnej občian-
skej vybavenosti, hustoty osídlenia či 
vzdialenosti od atraktívneho centra 
mesta môže byť neobjektívny, lebo 
by sa porovnávali sídliská o  veľkos-
ti samostatného mesta s  mestskými 
štvrťami, respektíve enklávami býva-
nia v  meste. Druhá časť – jadro pub-
likácie – inventarizuje 21 príkladov 
sídlisk prostredníctvom unikátnych 
máp, tabuliek a  fotografi í. Tretia časť 

poskytuje prehľad typových byto-
vých a nebytových budov, netypových 
a experimentálnych budov vrátane vý-
tvarných diel realizovaných v rámci vý-
stavby sídlisk. Kvalifi kovane zostavenú 
databázu tvoria aj údaje o  autoroch 
diel a adresa ich lokalizácie. Dokumen-
tačnú hodnotu Atlasu sídlisk znáso-
buje fakt, že po rozpade projektových 
ústavov po roku 1989 sa rozpadli aj 
kompletné archívy a sumarizovať úda-
je nielen o sídliskách, ale aj o ďalších 
dielach urbanizmu a  architektúry   sa 
stáva doslova detektívnym príbehom.

Rozhodovanie o  rozvoji mesta v sú-
časnosti ovplyvňuje prioritne hra čísiel 
a  argumenty investorov. Kultúrnohis-
torický kontext „nového a starého“ sa 
v procese rozhodovania odsúva do po-
zadia. V  monografi i obsiahnuté údaje 
o  územnom rozsahu hromadnej byto-
vej výstavby, hustote obyvateľov na ich 
území, pomere občianskej vybavenosti 
k  počtu obyvateľov a  vzdialenosti od 
centra sú pre kompetentných pred-
staviteľov štátu a  mesta signálom na 
prehodnotenie doterajších prístupov 
k posudzovaniu investičných zámerov. 
Téma bratislavských sídlisk zastupu-
je jednu z  ťažiskových tém pre disku-
siu tak o koncepcii územnej štruktúry 
mesta, ako aj o radikálnejšej orientácií 
na integrované plánovanie a rozhodo-
vanie o rozvoji mesta. 

Grafi cké spracovanie Atlasu s  raci-
onálnou databázou nosných údajov 
o skúmanej sídliskovej zástavbe pred-
stavuje vizuálne kompaktnú informá-
ciu a kvalifi kovaný podklad aj pre ďal-
šie analýzy vývoja hromadných foriem 
bývania po roku 1995. Autentickosť 
doby vzniku a  atmosféru prostredia 
sídlisk umocňuje čiernobiela archívna 
fotodokumentácia, kompozičné záme-
ry radenia zástavby prehľadne doku-
mentuje a  akcentuje decentná modrá 
farba. 

Oceňujem edukatívnu hodnotu mo-
nografi e pre široké spektrum budú-
cich domácich i zahraničných čitateľov 
– odbornú aj  laickú verejnosť vrátane 
úradníkov a  politikov mesta. Paralel-
né anglické texty tvoria jedinečný od-
borný prínos publikácie a praktický zá-
klad pre kooperáciu v oblasti riešenia 

problematiky sídliskovej formy zás-
tavby typickej pre rozvoj európskych 
miest najmä v druhej polovici 20. sto-
ročia. Som presvedčená, že tento At-
las – kniha s väčšinovým podielom fo-
tografi í, máp a tabuliek usporiadaných 
v  čitateľsky pútavej forme – zaujme 
aj tých, ktorí sa odborným knihám vy-
hýbajú, respektíve veštia nepriaznivý 
osud klasickej tlačenej knihe. 

Henrieta Moravčíková, Mária Topolčanská, 
Matúš Dulla, Katarína Haberlandová, 
Slávka Toscherová, Peter Szalay, Soňa 
Ščepánová: Bratislava: Atlas sídlisk, 
1950 – 1995 / Bratislava: Atlas of Mass 
Housing, 1950 – 1995, Bratislava, Slovart 
2011. 344 s. ISBN: 978-80-556-0478-7
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Skúmanie historických stavieb alebo O víne, 
knedlíkoch a  stavebných pamiatkach
Magdaléna Kvasnicová

Každý historický architektonický ob-
jekt má svoj príbeh, svoje vlastné 
dejiny, nesie charakteristické zna-
ky svojho vzniku a  premien, ktoré ho 
formovali v  priebehu jeho existencie. 
Je nositeľom informácií, významov, 
indícií, vďaka ktorým sa stáva súčas-
ťou dejín architektúry a  kultúry. Ako 
zdroj a prostriedok historickej pamäti 
a  identity tvorí významnú súčasť kul-
túrneho dedičstva.

Pamiatkový výskum ako súčasť pred-
projektovej prípravy obnovy pamiatok 
je prakticky zameraný výskum, kto-
rý sa orientuje na poznávanie, doku-
mentovanie a  hodnotenie historickej 
architektúry. Ako most medzi dejina-
mi umenia a  architektonickou tvor-
bou je conditio sine qua non a dôležitý 
nástroj zodpovednej ochrany a  trva-
lej udržateľnosti architektonického 
dedičstva.

V  posledných mesiacoch sa na pul-
toch aj slovenských kníhkupectiev 
objavila tematicky jedinečná knižná 
publikácia Zkoumání historických sta-
veb. Prvé texty Ing. Mgr. Petra Mace-
ka, najmä publikovaná metodika ope-
ratívneho prieskumu a  dokumentácie 
(OPD) stavebných pamiatok, uverejne-
né a prístupné na internetových strán-
kach Národního památkového ústavu 
Českej republiky dávali tušiť, že časom 
dozreje aj syntetickejšie poňatá pub-
likácia, ktorá odbornú aj laickú verej-
nosť podrobne a  atraktívnym spôso-
bom uvedie do tajomstiev disciplíny, 
ktorá na rozdiel od archeologického 
a  reštaurátorského výskumu nie je až 
tak na verejnosti známa. Už to, že do-
kázali dať dohromady 39 autorov k na-
písaniu odbornej a pritom aj pre laikov 
ľahko čitateľnej a  príťažlivej publiká-
cie, bolo zo strany editorov Ing. arch. 
Vladislava Razíma a Ing. Petra Maceka-
husárskym kúskom. 

Publikácia síce vznikala na pôde Ná-
rodního památkového ústavu – územ-
ní pracoviště středních Čech v  Prahe, 
ale zapojili sa do nej aj ďalší pracovní-
ci ústavu, štátnych inštitúcií, vysokých 
škôl a  Akadémie vied ČR i  súkromní 
výskumníci. 

Úvodnú tretinu publikácie zabera-
jú kapitoly, ktoré vymedzujú predmet, 
predstavujú základnú systematiku, 

druhy a  metódy prieskumov histo-
rických stavebných pamiatok, opisu-
jú historické, spoločenské, technické 
a ďalšie súvislosti ich skúmania. 

Hlavná a ťažisková časť uvádza čita-
teľa do mnohostranného a veľmi zau-
jímavého sveta stavebno-historických 
prieskumov. Formou krátkych maxi-
málne trojstranových textov na rozhra-
ní odborného textu a eseje nám 39 (!) 
autorov predkladá príklady z praxe vý-
skumu historických stavieb. Za belet-
risticky znejúcimi názvami sa skrývajú 
pestré príbehy takmer sedemdesiatky 
skúmaných historických objektov, čle-
nené obsahovo na základe špecifi kácie 
prieskumu alebo použitej metódy. Vý-
ber a radenie sa snaží postihnúť to ty-
pické, ale tiež vzájomné rozdiely a vzťa-
hy. Najväčšia pozornosť je venovaná 
stavebno-historickému prieskumu. 
Napríklad pod názvom Dovednost, ale 
nedbalost, řád i zmatek sa predstavuje 
hĺbkový stavebno-historický prieskum 
vzájomne konštrukčne previazaných 
stavieb. Pod názvom Přemýšlení o báni 
sa dozviete o  kresebnej dokumentácii 
ako najľahšom spôsobe záznamu zloži-
tej štruktúry, Husté mračno kolem ka-
tedrály o 3D skenovaní ako nástroji na 
získanie plánovej dokumentácie stav-
by, Stačí vstoupit do dvora o dôležitos-
ti hlásení nálezu v rámci operatívneho 
prieskumu a  dokumentácie, Podkrov-
né poklady o  operatívnom prieskume 
v  ťažko prístupných častiach stavieb, 
Omítky v nemilosti o prieskume s dô-
razom na povrchové úpravy stavby, Po-
slední svědectví starého mlýna“ (tu sú 
len pravé úvodzovky, prečo? aj ďalej) 
o  prieskume pred demoláciou stavby, 
Kostel pod domem o  archeologickom 
výskume, Vzepětí a  pády jedné fasá-
dy o  reštaurátorskom výskume, Pří-
liš mnoho oken a dvéří o pasportizácii 
a  inventarizácii modernej architektú-
ry, Pod svícnem bývá tma o stavebno-
technickom prieskume, O  synagóze, 
které teklo do bot o výhodách spojenia 
stavebno-technického a  stavebno-his-
torického prieskumu, Dřevo jako ko-
runní svědek o dendrochronologickom 
prieskume (s. 281) atď.

Podľa slov editorov uvádzané príkla-
dy ukazujú veľký význam, nezastupiteľ-
nosť, rozsah a  rozmanitosť skúmania 

a  dokumentovania, približujú spôso-
by uvažovania stavebného historika 
a  ďalších špecialistov. Oboznamujú 
s  prostredím a  okolnosťami realizo-
vaných prieskumov a  v  neposlednom 
rade dávajú nahliadnuť do najrôznej-
ších, často veľmi subtílnych a svojráz-
nych nálezových situácií, pri ktorých 
odkrývaní nie je núdza o skutočne dob-
rodružné zážitky. Okrem významných 
a  zaujímavých nálezov, ktoré pomá-
hajú odkrývať bohaté stavebné dejiny 
jednotlivých objektov a  tak konštru-
ovať pestrý obraz historických premien 
českej architektúry, „prieskumnícke 
stopovanie“ prináša aj  také kuriozity, 
ako napríklad objav nápisu na stene 
pri bočnom vstupe do Kaplnky sv. Jo-
zefa na zámku Nový hrad pri Lounoch: 
„Na den všech Svatých přece vypili sme 
víno červený měch a měli jsme k obědu 
knedlíky, podpísaný Matěj, 1652.“ Ná-
pis, stavebným historikom interpreto-
vaný ako pamätný nápis – pripomien-
ka slávnostného ukončenia pracovnej 
časti stavby v roku 1652:

Publikácia je zámerne usporiadaná 
tak, aby sa stala dobrým sprievodcom 
po súčasnom stave a potrebách výsku-
mu v blízkej aj vzdialenejšej budúcnos-
ti. Každý text je bohato ilustrovaný, 
sprevádzajú ho obrazové prílohy s ko-
mentárom, ktoré dohromady poskytu-
jú bohatý prehľad o používaných pra-
meňoch a  dokumentácii. Na konci je 
Slovníček odborných výrazov.

V  pamiatkovej starostlivosti a ochra-
ne na Slovensku majú pamiatkové vý-
skumy svoje pevné miesto ako súčasť 
prípravy obnovy architektonických pa-
miatok, poistené aj legislatívne. Posky-
tujú detailné poznanie o stavebno-his-
torickom vývoji pamiatky a premenách 
tvárnosti architektúry v  závislosti od 
meniacej sa historickej funkcie. Posky-
tujú optimálne poznanie a vyhodnote-
nie historickej substancie, čím generu-
jú impulzy pre dejiny architektúry a pre 
architektonickú tvorbu.

Dielo kolektívu českých stavebných 
historikov jednoznačne potvrdzu-
je obrovský význam a  prínos skúma-
nia historických stavieb pre vedecké 
poznanie a pre  praktickú obnovu pa-
miatok. Určite v  nej nájdu zdroj pou-
čenia aj samotní architekti pre lepšie 

porozumenie a  citlivejšie zaobchádza-
nie s architektonickou pamiatkou.

Záujemcovia o  dejiny architektúry, 
študenti, architekti, historici architek-
túry, odborníci pracujúci s architekto-
nickým dedičstvom! Knihu Zkoumání 
historických staveb si nenechajte ujsť 
a  rýchlo sa poponáhľajte do kníhku-
pectva… V   tiráži sa totiž uvádza ná-
klad len 1 000 kusov…

RAZÍM, Vladislav – MACEK, Petr 
(ed.): Zkoumání historických staveb. 
Praha, Národní památkový ústav 2011. 
s. 312. ISBN: 978-80-86516-41-7
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Architektúra dnes: 
hamburger, kaviár alebo halušky?
Nina Bartošová

Architektúra sa dotýka nás všetkých. Vo všeobec-
nej, verejnej, ale aj veľmi intímnej rovine, či už sme 
si toho vedomí, alebo nie. Operuje  naším vedomím 
a  podvedomím od prvého momentu, keď otvoríme 
oči, keďže sa zvyčajne nerodíme „na zelenej lúke“, ale 
v  konkrétnom prostredí, vytvorenom ľudskou spo-
ločnosťou, poznamenaným jej kultúrou a históriou. 
Rovnako ako tí, čo nás splodili, žili v  danom mies-
te, ktoré formovalo ich optiku videnia sveta, otvára-
lo alebo obmedzovalo im obzory a podpisovalo sa aj 
na ich náladách, ktoré nás možno ovplyvnili skôr než 
sme sa prvýkrát nadýchli. Architektúra je kulisou na-
šich životov, ktorú si na jednej strane sami vytvára-
me, ale recipročne ona dotvára nás. Mapuje našu mi-
nulosť, odráža charakter ľudí a je rovnako rôznorodá 
ako rozdielni sme aj my. Môže byť otvorená či uzavre-
tá, arogantná alebo prispôsobivá alebo jednoducho 
„dobrá“ či „zlá“. Práve subjektívnosť posledne meno-
vaného kritéria sa javí ako najväčšie úskalie rozširu-
júce priepasť v názoroch tých, čo ju tvoria, a laikov, 
čo ju užívajú.

Táto priepasť medzi architektmi a  užívateľmi za-
čala najmarkantnejšie narastať od 20. storočia, nás-
tupom moderny a  pokračujúc postmodernou. Je to 
celospoločenský jav, ktorý poznačil nielen architek-
túru, ale týka sa všetkých druhov umenia, od výtvar-
ného po múzické, kde na jednej strane vzniká „vyso-
ké“ umenie a architektúra a na druhej strane umenie 
a stavby, s ktorými sa mnohí ľudia stotožňujú, ktoré 
sa im zdajú dosť útulné na to, aby v nich chceli bý-
vať. Tie často vykazujú, z pohľadu architektov, mno-
hé znaky nevkusu a  nízkej kultivovanosti. Napriek 
tomu sa vo  všeobecnosti tešia všetky tie sedlové 
strechy s vikiermi, pastelové farby omietok, napodo-
beniny drahých materiálov a degradované historické 
tvaroslovie pomerne veľkej obľúbenosti. Na to, aby 
sme dnes mohli doceniť „krásne umenie“, nestačí 
mať schopnosť vnímať krásu, ale nevyhnutne treba 
porozumieť autorovej koncepcii, čo je bez akéhokoľ-
vek poznania kontextu takmer nemožné. Nad laický-
mi názormi ako „Picasso nevedel zďaleka tak dobre 
kresliť ako Boticelli“, alebo že „čmáranicu“ Jackso-
na Pollocka zvládne každý, môžu umelci a  teoretici 
so smiechom mávnuť rukou a  dotyčným odporučiť 
návštevu kolotočov namiesto galérie. 

Ak má byť súčasná architektúra podobne nepo-
chopená, je to problém. Architektúra je síce „matkou 
umení“, ale musí plniť najmä utilitárnu funkciu – 
a mala by byť ľuďom vo všeobecnosti zrozumiteľná. 
Okrem toho si vo  väčšine prípadov nevyberieme, či 
s danou stavbou prídeme, alebo neprídeme do sty-
ku tak, ako sa môžeme vyhnúť návšteve kultúrnej 
inštitúcie. Na druhej strane to, čo si mnohí stavajú 
podľa katalógov, je architektúrou len v  takej miere 

ako „architektúra počítačovej siete“. Lenže aj tieto 
stavby vychovávajú a  formujú vkus ľudí. A  tak ako 
deti odchované na hamburgeroch netúžia po kaviári, 
deti vyrastajúce v satelitnom mestečku vystavanom 
v štýle podnikateľského baroka ťažko zatúžia po nie-
čom sofi stikovanejšom. Zatiaľ čo jedlo je len vecou 
osobnej chuti, s architektúrou je to o čosi kompliko-
vanejšie. Môže nám byť jedno, čo náš sused jedáva, 
ale už nie celkom jedno, kde býva, ak sa na jeho „ha-
ciendu“ musíme pozerať z vlastného okna. Ťažko sa 
však možno na suseda hnevať – dnešná architektúra 
odráža to, čo sa deje s celou súčasnou spoločnosťou.

Čo je teda to nehmatateľné, čo robí architektúru 
skutočne architektúrou? Slovami Le  Corbusiera je 
„architektúra umnou, presnou a veľkolepou hrou ob-
jemov zoskupených vo svetle“1 Aby sme však presnej-
šie pochopili, čo naozaj odlišuje architektúru od inej 
ľudskej stavby, treba sa oprieť o  renesančný výklad 
slova vychádzajúci z  Albertiho (De re aedifi citoria, 
1485)2, ktorý defi nuje architektúru v zmysle, v akom 
ju chápeme dnes. To znamená – aby dané dielo moh-
lo byť architektúrou, musí mať okrem vhodnosti 
užitia ľuďmi a prispôsobivosti ich konkrétnym akti-
vitám, stability a  trvanlivosti konštrukcie aj schop-
nosť prezentovať idey a skúsenosti prostredníctvom 
svojej formy. Architektúra neoznačuje len jednotli-
vé stavby, ale aj celú zložitosť ich vzájomných vzťa-
hov v  urbanizme mesta, predstavuje objemy, ale aj 
priestor medzi nimi, v mierke od makro až po mikro 
štruktúru.

Aká je teda architektúra dnes – odhliadnuc od všet-
kých teoretických defi nícií? Je skutočne tak veľmi iná 
ako v  minulosti? Rovnako ako kedykoľvek predtým 
nastavuje zrkadlo spoločnosti a  jej hodnotám, naz-
načuje ideály a na druhej strane prezrádza nedostat-
ky. Tak ako je súčasnosť poznačená výrazným indivi-
dualizmom, taká individualistická je aj architektúra. 
Už to nie je o slohu, štýle, ale o rukopise konkrétneho 
architekta. Súčasne sa rúcajú limity, ktoré architek-
túra v minulosti z konštrukčného hľadiska mala. Zdá 
sa, že už takmer nič nie je nemožné a len ľudská fan-
tázia a neprispôsobiví statici stavajú jediné hranice. 
Počítačové softvéry pomáhajú vygenerovať štruktú-
ry, aké by sa za pomoci pera a pravítka nikdy vytvoriť 
nedali. Vývoj materiálov neuveriteľne pokročil a do-
voľuje stavať spôsobom, ako sa našim predkom ani 
nesnívalo. Lenže to všetko sú to len nástroje a hmo-
ta v rukách ľudí, na ktorých schopnostiach a úsudku 
najväčšmi záleží. 

Je to práve ľudský faktor, ktorý rozhoduje o tom, 
či vznikne dobrá, alebo zlá architektúra. Mnohí ar-
chitekti podľahnú svojmu egu a neodolajú možnosti 
postaviť si svoj pomník, iní zasa nemajú dosť síl odo-
lať tlaku investorov postaviť na najmenšej parcele 

ekonomicky čo najvýhodnejšiu stavbu bez rešpekto-
vania ďalších aspektov. Niektoré stavby sú napriek 
tomu ohromujúce, nesúc rukopis skvelého architek-
ta. Vzácnosťou porovnateľné kaviáru, ale, žiaľ, aj čo 
sa ich počtu týka. Tým sa dá odpustiť, že sa povznies-
li nad identitu toho-ktorého miesta. Sú ako maják 
na mori a môžu stáť rovnako dobre v Šanghaji ako 
v New Yorku. Horšie je to s množstvom „hamburge-
rov“. Rýchlo kvasenej architektúry, respektíve sta-
vieb z prefabrikovaných dielov, bezduchých kópií od-
kiaľsi, ktoré prebratím formy bez myšlienky zhrubli 
a stratili na pôvabe. Len málo architektov je takých 
geniálnych, aby mohli udávať smer. Vo všeobecnos-
ti je dôležitejšie, nakoľko vnímaví a  citliví doká-
žu byť a  v  akej miere si uvedomujú krehkosť genia 
loci, do ktorého vstupujú. Architektúra je a  aj vždy 
bola formou prezentácie, vizitky jej majiteľa. Dnes, 
pri  veľkoplošnej výstavbe obchodných štvrtí a  cen-
tier je tento fakt ešte vypuklejší. Architektúra sa 
stáva symbolom prestíže, ktorá sa dá vyjadriť rôzne. 
Pompéznosťou alebo skvelou realizáciou, prázdnym 
obalom alebo duchom.

Nedá sa povedať, že by architektúra bola dnes hor-
šia ako v minulosti, alebo že by architekti boli menej 
schopní, hoci by sme už asi ťažko našli renesančného 
génia, ako bol Michelangelo. Dôvodom je aj to, že sa 
dnes architekti oveľa viac špecializujú a od nikoho sa 
neočakáva, že bude vedieť všetko. Ak si myslíme, že 
máme zlú a necitlivú architektúru, nemusíme všetko 
zvaliť na jej tvorcov. Je načase zamyslieť sa možno 
nad tým, akí sme my. Architekta si vyberá klient, aj 
keď fi nálnu zodpovednosť nad výsledkom nesie jej 
autor. Nakoľko si je toho vedomý, to je v mnohých 
prípadoch otázne. Zodpovední architekti stavajú 
citlivo, čítajú históriu, vedia vystihnúť špecifi ckosť 
daného miesta. Uvedomujú si, ako ľahké je zničiť 
neuchopiteľné, ale ako ťažké je to znova vytvoriť. Ne-
musia byť všetci geniálni, aby boli dobrí. Nikomu sa 
nežiada každý deň jesť kaviár. Celkom postačí, keď 
nenásytnému investorovi vedia namiesto „hambur-
gera“ ponúknuť miestne „halušky“ a presvedčiť ho, že 
to za to stojí. Ako? Tak, že nezabudnú, ako ich skvelo 
pripraviť, a potom nebudú odkázaní na mleté mäso 
z dovozu len preto, že je dostupné…

Esej získala II. miesto (boli udelené tri II. miesta) v II. 
ročníku Literárnej súťaže 2011 na tému KREATIVITA – 
ARCHITEKTÚRA – IDENTITA, ktorú zorganizovali Spo-
lok architektov Slovenska, Britská rada a  občianske 
združenie Archimera.

1 Le Corbusier. Za novou architekturou (Vers 
une architecture), 1923, s. 16.
2 Leon Battista Alberti (1404 – 1472).
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ŠTUDENTSKÉ REFLEXIE

Výskum prostredníctvom tvorby
Lucia Benkovičová

Vo všeobecnosti možno klasifi kovať výskumnú me-
todológiu na tri druhy: „research for design/design 
research“ (v princípe proces stanovovania cieľov 
a dôvodov výskumu), „research about design“ (pries-
kum súčasného stavu poznania danej problematiky 
a potenciálnych možností jej rozvoja) a „research th-
rough/by design“ (ďalej RTD). Tá posledná, „výskum 
prostredníctvom tvorby“, predstavuje pomerne nový, 
avšak už osvedčený spôsob generovania potrebných 
spoľahlivých informácií. Tento prístup vychádza 
hlavne z  premisy, že systémy, produkty a  príbuzné 
služby by sa mali venovať problémom spoločnosti, 
s ohľadom na ten ktorý odbor, poskytujúci patrične 
vysoké možnosti využitia. Snaží sa teda viac reagovať 
na aktuálne ľudské potreby podporujúc multidiscip-
linárny prístup. 

„Výskum prostredníctvom tvorby zlučuje inšpirá-
ciu, inováciu a originálne myslenie, „design research“ 
kulminuje v akte kreativity, individuálnej snahe spo-
čívajúcej na pojednaní medzi tvorbou a výskumom. 
Primárnym cieľom výskumu prostredníctvom tvor-
by je pochopiť, ako rôzne aspekty vedomia, teoretic-
ké aj  aplikované, možno generovať a  syntetizovať.“ 
(Maxe Fisher)

Súčasným cieľom výskumníkov v  tejto oblasti je 
rozšíriť a formalizovať použitie RTD, ako výskumnej 
metódy, a  lepšie pochopiť a dokumentovať poznat-
ky získané touto metódou. K hlavným výhodám RTD 
patrí: využívanie konštrukčných a  projektantských 
činností ako možnosti prístupu ku komplikovaným 
situáciám s  nejasným, či dokonca protichodným 
programom činnosti, tlak na zameriavanie sa na vý-
skum budúcnosti a etika tvorby. Ide o kanonický druh 
výskumnej aktivity istého procesu tvorby, využíva 
prístup humanitných a spoločenských vied a má roz-
siahlejší záber v praxi ako len produkcia artefaktov, 
a to so zámerom podnietiť spoločenské zmeny. RTD 
tiež umožňuje výskumníkom ignorovať komerčné zá-
ležitosti v prospech zamerania sa na nové pochope-
nie technológie, respektíve výroby. K istým nevýho-
dám možno zaradiť trochu „romantický“ pohľad na 
tvorbu, priepasť medzi teóriou a praxou či nedosta-
tok príkladov a kritických analýz, ktoré však možno 
časom preklenúť. 

Aby sa metóda RTD stala uznávaným a „platným“ 
vedeckým prístupom, uvádza sa potreba systematic-
kého prístupu, rozvoja metodológie, zdokonalenia 
defi nujúcich poznatkov, smerníc a  predpisov, res-
pektíve odporúčaní, ako aj spôsobu vyhodnocova-
nia výsledkov, rovnako i venovania pozornosti práci 
ostatných výskumných pracovníkov, hoci, „…ak nie-
kto nevie odpoveď, potom všetky odpovede majú 
rovnakú hodnotu. Z toho vyplýva, že počiatočný bod 

riešenia každého problému je svojvoľný a v podstate 
nezávislý od úvah a riešení iných…“ (Ralph Knowles) 

Možno tvorbu vôbec nazvať výskumom? Paralely 
v  tejto otázke hľadajú aj architekti. Marian Zervan 
v  štúdii publikovanej v  časopise Životné prostredie 
4/2000 píše: 

„… považujem architektúru, v jej najlepších výko-
noch, predovšetkým za tvorbu, nie som si istý, či aj 
využívanie spomínaných logík povedie k  systemati-
zácii všeobecne prijímaných postupov vyvodzovania 
a zdôvodňovania…“

Zahŕňa architektúra, ako veda, viac štúdium jej 
tvorby, teda navrhovania, alebo samotných jej pro-
duktov? Architekt Peter Rickaby, tvrdí, že „stavebné 
vedné odbory zameriavajú množstvo detailných štú-
dií na materiály, stavebné prvky a  systémy služieb, 
avšak zlyhávajú v pochopení, že celok je viac ako len 
súčet jeho jednotlivých komponentov. Architektonic-
ká veda by sa preto určite viac venovala histórii, atri-
bútom a možnostiam stavieb ako systematickým in-
terakciám foriem, štruktúr, služieb, prostredia a ľudí, 
aby ozrejmila proces tvorby, ako proces navrhovania 
sám osebe.“ Z pohľadu kombinácie architektonickej 
praxe a výskumného poradenstva sa zdá byť zrejmé, 
že architektúra, ako veda, musí nevyhnutne predo-
všetkým sama prispieť k svojmu rozvoju. A to nielen 
preto, že bez účasti tejto vedy sa úloha profesií v sta-
vebnom priemysle „zmršťuje“ na exteriérové dekoro-
vanie, zatiaľ čo špecialisti z iných disciplín preberajú 
väčšinu „skutočnej práce“ v tvorbe prostredia… 

Architektonickým výskumom prostredníctvom 
tvorby sa – v spolupráci s viacerými medzinárodný-
mi odborníkmi – začal zaoberať aj belgický profesor 
architektúry Johan Verbeke (Sint-Lucas School of 
Architecture). Spája skúsenosti z  praxe i  ateliérov, 
pozornosť sústreďuje na extrahovanie a  rozvoj po-
znatkov z  návrhových procesov, používa proces na-
vrhovania ako výskumnú metódu. Napokon, archi-
tektúra je vedný odbor charakteristický holistickým 
multidisciplinárnym charakterom, je ovplyvňovaná 
poznatkami a metodológiou humanitných aj  „exak-
tných“ vied, ale súčasne aj umením. Vyvíjaný prog-
ram si kládol nasledujúce základné otázky: Čo je 
vlastne RTD? Ako môže tento prístup viesť k  vý-
skumnému projektu? Aký je kontext a aké sú požia-
davky pre RTD? V prípravnej fáze projektu prebehli 
viaceré, prevažne neformálne, diskusie, ktorých pred-
bežné závery boli následne implementované do vy-
tvorenia školiaceho programu pre výskumníkov v ôs-
mich modulových variáciách: výskumná metodológia 
a komunikácia, poznatky, úvahy, rozpoznávanie zna-
kov, konsolidácia skúseností, výskum zameraný na 
prax, dizajn a umenie, a PhD. v praxi. Každá pozostá-
vala z dvojdňovej práce s istými vopred stanovenými 

teoretickými inštrukciami. Tri roky skúseností vied-
li k  vytvoreniu niekoľkých spolupracujúcich sku-
pín pracujúcich na rozvoji výskumu založeného na 
navrhovaní a  praxi, ako metodológie i  skúsenosti 
a  poznatkov získaných z  praxe, zvýšila sa účasť na 
medzinárodných konferenciách a  rozbehlo sa via-
cero výskumných projektov zaoberajúcich sa touto 
problematikou. 

Peter Krogh (Institute of Design, Aarhus School of 
Architecture) hovorí: „Použiť tvorbu ako prístup je 
voľba. Navrhovanie je jedinečný a disciplinárny prí-
stup s vlastnými postupmi, ktorý prináša jedinečné 
výsledky.“ (2007) RTD charakterizuje ako kvalitatív-
ny a  otvorený hypotézam, praktický, úzko nadväzu-
júci na teóriu a naopak. N. Cross tvrdí, že „návrhové 
poznatky spočívajú v produkte”. Ako prostriedky RTD 
charakterizuje brainstorming, simulácie, vytváranie 
prototypov, skice a podobne.

David V. Keyson a  Miguel Bruns Alonso (ID Stu-
dioLab TU Delft) využívajú vo svojej prípadovej štú-
dii empirickú metódu RTD, ktorá je špecifi cká pod-
porovaním potreby vytvoriť niekoľko testovateľných 
hypotéz (po sérii skúšobných prototypovo zamera-
ných štúdií), ktoré sú potom začlenené do prevádz-
ky a  testované na cieľových používateľoch. Prístup 
stavia na kontextuálnych „vyšetrovacích“ metódach, 
ako mapovanie súvislostí, vedúcich k  overiteľnému 
funkčnému prototypu, súčasne k rozširovaniu funda-
mentálnych poznatkov procesu tvorby.

Stále pomerne neznáma výskumná metóda „vý-
skum prostredníctvom tvorby“ legitímne využíva 
metódy a  procesy z  tvorivej praxe, holistický prí-
stup integrujúci poznatky a teórie z rôznych discip-
lín a  svojou iteratívnosťou „prekoncipováva“ danú 
problematickú situáciu a jej preferovaný stav. V sú-
časnosti sa objavujú snahy o  rozširovanie a  forma-
lizovanie tejto metódy, ako aj o pochopenie, ako je 
jej prostredníctvom generované poznanie či teória. 
Súčasní poprední výskumníci, napriek mnohým kri-
tikám, veria, že RTD by mohla byť jedným z najdôle-
žitejších príspevkov výskumných pracovníkov zaobe-
rajúcich sa navrhovaním širšej vedeckej komunite. 
Do budúcnosti sa vynára potreba vytvoriť kritériá pre 
špecifi káciu vhodných prístupov a  vyhodnocovanie 
kvality príspevkov (Zimmerman)…

Príspevok vznikol v  rámci predmetu doktorandského 
štúdia Teória a metodológia vedy k jednej z tém pred-
metu (Logika architektúry) v  letnom semestri aka-
demického roka 2010/2011 – prednášajúci: prof. Ing. 
arch. Julián Keppl, PhD.
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Universal Design in the 
Tourism Sector
By Lea Rollová
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
People with disabilities have the 
right to travel and they want to en-
joy traveling and leisure experiences. 
However, their travel experiences are 
still characterized by transportation 
constraints, inaccessible accommo-
dation and touristic sites, and inad-
equate customer services. There has 
been a  call on the tourism providers 
to adopt Tourism to All principles as 
a foundation to achieve greater social 
sustainability. Providing accommoda-
tion and services in the tourism sector 
to youth, or socially deprived families 
can be achieved mainly through chang-
es in the attitude of management of 
enterprises in this sector, but making 
accessible the facilities for clients with 
limited mobility or orientation disor-
ders, requires change in architectural 
environments, buildings and products 
in tourism destinations. Principles 
of „Universal Design / Design for All“ 
should also be applied to a variety of 
public areas and services, including in-
formation services, such as transport, 
shops, cafes, restaurants, theatres, 
sports facilities and other places of 
entertainment. “Universal Design” is 
a design philosophy that envisions the 
built environment to be designed for 
the specifi c and changing needs of all 
clients, irrespective of their age, status 
and physical capabilities. 

The aim of this paper is to pay at-
tention to the needs of disabled peo-
ple with respect to special solutions in 
design of urban areas, public spaces, 
transportation, public buildings and 
products which are typical for tourist 
destinations. There are descriptions of 
requirements related to design of bar-
rier-free hiking trails, accessible water 
surfaces as well as other attractive ar-
eas in the landscape. In the part “ac-
cessible public buildings” are named 
the basic requirements for the crea-
tion of accommodation facilities, exhi-
bition spaces, auditoria, access devices 

for pools, dressing rooms for perform-
ers and athletes, etc. In conclusion, a 
system of implementation principles 
of the Tourism for All in Slovakia is 
proposed. Removing barriers in the en-
vironment is a long-term process and 
should be divided into several levels of 
implementation: the formulation and 
introduction of related legislation in 
order to protect the right of the disa-
bled persons to access of facilities and 
environment, education and training 
on awareness and sensitivity to dis-
ability issues, provision of accessible 
facilities in the tourism sector, estab-
lishment of the system of certifi ca-
tion for public buildings and products 
in order to motivate the owners / op-
erators of accommodation and recrea-
tional facilities. 

Only Teaching Will not Do 
by Branislav Jelenčík
¦ 
¦
¦ 
¦ 
¦ 
The paper deals with eff ective train-
ing of graduates for their professional 
practice. It analyzes a group of criti-
cal criteria for the attractiveness of 
a  graduate when applying for a job 
or work from the position of an en-
trepreneur, a freelancer specifi cally. 
A group of propositions resulting from 
an analysis is discussed in this paper. 
Preparing graduates for their profes-
sional practice is not only a topic of 
acquiring theoretical knowledge and 
practical skills provided by accred-
ited courses. In practice, an employ-
able and prospective graduate must 
present a group of complementary 
competencies (skills, habits, personal 
predispositions ...). In the recruitment 
process, selection, and fi nal signing of 
work contract with an applicant, the 
employees or recruitment companies 
use highly sophisticated methods and 
management systems to quickly de-
tect real professional qualities of the 
applicant. If the school (faculty) ig-
nores these methods and required cri-
teria its graduates will increasingly re-
cede from the opportunity to get a job 
related to the studied fi eld. As a result, 
the reputation of the school will fall 
as well. The school must therefore not 
only teach the prescribed courses, but 
also educate and train for a  smooth 
and seamless inclusion of its gradu-
ates into professional life. The school 
must constantly examine and pos-
sibly predict what the professional 
practice needs might be in the future.
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Univerzálne navrhovanie 
v sektore turizmu
Lea Rollová Turizmus predstavuje jedno z najdôležitejších a naj-

rýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví priemyslu v Euró-
pe a podobne ako v ostatných odvetviach aj v tomto 
sektore sa skúmajú a aplikujú nové trendy, ktoré sa 
zameriavajú na získanie ďalšej klientely formou rôz-
nych projektov a programov. V súčasnosti je pre pre-
vádzkovateľov turistických zariadení aktuálnou vý-
zvou tzv. „turizmus pre všetkých“1 (Tourism for All), 
ktorý reaguje na požiadavky súvisiace so sociálnou 
udržateľnosťou spoločnosti. Základným predpokla-
dom formovania „turizmu pre všetkých“ je uplatňo-
vanie etických princípov pri jeho tvorbe a prevádzko-
vaní, teda vytváranie rovnakých šancí pre všetkých, 
postupným eliminovaním prvkov diskriminácie 
v  tomto sektore. Sprístupnenie turistických desti-
nácií a  služieb mládeži alebo sociálne odkázaným 
rodinám možno dosiahnuť najmä prostredníctvom 
zmeny v  prístupe manažmentu podnikov v  cestov-
nom ruchu, avšak sprístupnenie zariadení pre klien-
telu s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientá-
cie vyžaduje aj zmeny v prístupe k tvorbe prostredia 
turistických destinácií. Pri implementácii týchto 
princípov do praxe je preto nevyhnutné zabezpečiť 
bezbariérovú prístupnosť a  užívanie prostredia, ve-
rejných priestorov, dopravnej infraštruktúry, budov 
a produktov. 

V roku 1963 bola na IV. medzinárodnom kongrese 
sociálneho turizmu založená organizácia BITS – Bu-
reau International du Tourisme Social, v roku 2010 
premenovaná na Organisation internationale du 
tourisme social OITS2, ktorá sa usilovala a dodnes sa 
usiluje sprístupniť cestovanie všetkým ľuďom, oso-
bitne nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva, mla-
dým ľuďom, rodinám, seniorom a  osobám so zdra-
votným postihnutím. Agenda sociálneho turizmu sa 
vzťahuje na programy, akcie a aktivity, ktoré by mali 
umožniť aktívnu participáciu na cestovnom ruchu 
všetkým cieľovým skupinám. OITS rozdelila agendu 
„sociálneho turizmu“ do troch pracovných skupín:

 – mládežnícky turizmus (Youth Tourism),

 – turizmus prístupný pre všetkých (Accessible 
Tourism, Tourism for All),

 – solidárny, etický turizmus (Solidarity Tourism, 
Sustainable Tourism, Fair Tourism, Responsible 
Tourism, Ethical Tourism).

Z uvedeného rozdelenia agendy je zrejmý rozdiel me-
dzi pojmami sociálny turizmus, ktorý je široko konci-
povaný a turizmus pre všetkých, ktorého podstatou 
je odstraňovanie bariér v prostredí, v poskytovaných 
službách a  pri komunikácii, a  preto je len jedným 
z problémových okruhov teórie o sociálnom turizme. 
V praxi dochádza k vzájomným fúziám jednotlivých 
skupín alebo okruhov sociálneho turizmu, preto sa 
nedajú od seba jednoznačne oddeliť. 

Osoby so zdravotným postihnutím chcú cestovať, 
väčšinou si však neželajú osobitné programy v zmys-
le akcií „turizmus pre zdravotne postihnutých“, ktoré 
ich segregujú, prijateľnejšie sú pre ne skôr produkty 
označované pojmom „turizmus pre všetkých“, ktoré 
vytvárajú priestor na oddych a  realizáciu každého 
hosťa bez rozdielov. Cieľom je teda dosiahnuť ich 
aktívnu účasť na všetkých spoločenských aktivitách 
a programoch. 

Legislatívny rámec 
Riešenie problematiky sociálnej integrácie zdravot-
ne postihnutých osôb sa stalo jednou z  priorít po-
litík v  celosvetovom meradle, o  čom svedčí množ-
stvo prijatých dokumentov a legislatívnych opatrení. 
Jedným z  najvýznamnejších dokumentov o  právnej 
ochrane osôb so zdravotným postihnutím je Doho-
vor OSN o  právach osôb so zdravotným posti-
hnutím prijatý na Valnom zhromaždení OSN v  de-
cembri 2006, ktorý ratifikovali všetky členské štáty 
Európskej únie vrátane Slovenskej republiky v  ro-
koch 2007  – 2010. Na základe tohto dokumentu 
vypracovala Európska komisia strategický plán EÚ 
v dokumente European Disability Strategy 2010 – 
2020: A  Renewed Commitment to a  Barrier-
Free Europe (COM (2010) 636 final). V stratégii sú 

uvedené požiadavky na vytvorenie komplexne bezba-
riérovo prístupného prostredia metódou Univerzál-
ne navrhovanie (Universal Design) už v prvom bode 
tohto dokumentu, čo svedčí o jej dôležitosti pre do-
siahnutie inklúzie občanov so zdravotným postihnu-
tím do života spoločnosti. V tomto bode apeluje Eu-
rópska komisia na vlády členských štátov, aby prijali 
účinné legislatívne opatrenia na debariérizáciu ur-
banistického a architektonického prostredia, pričom 
plnenie tohto záväzku bude monitorovať v dvojroč-
ných intervaloch. Slovenská republika musí po prvý 
raz predložiť Európskej komisii správu o plnení závä-
zku v júni 2012.

Reč štatistických údajov
Štatistický úrad SR zverejnil v  roku 2009 údaje 
o počte seniorov a o zdravotnom stave obyvateľstva 
Slovenskej republiky. Na základe uvedeného doku-
mentu je na Slovensku z celkového počtu 5 412 254 
obyvateľov 1 133 437 seniorov, čo je viac ako jedna 
pätina obyvateľstva. Štatistický úrad takisto zisťoval 
zdravotný stav obyvateľstva, pričom v tabuľke Zhod-
notenie chronického ochorenia osôb sa uvádza, že 
spolu 30 % obyvateľov Slovenska trpí chronickými 
chorobami alebo stavmi, pričom percento ochorení 
narastá úmerne s  vekom 3. Na základe tejto štatis-
tiky možno hodnotiť celkový zdravotný stav obyva-
teľstva, nemožno však zistiť, koľko osôb má poru-
chy mobility alebo orientácie, lebo Štatistický úrad 
SR takúto štatistiku doteraz nevykonáva. Podľa do-
stupných európskych štatistík žije v  Európskej únii 
127 miliónov ľudí, ktorí majú obmedzenú mobilitu, 
orientáciu alebo nedokážu vykonávať rôzne aktivity4. 
Toto vyčíslenie však okrem ťažko zdravotne posti-
hnutých osôb zahŕňa aj skupinu seniorov, ktorí majú 
vzhľadom na svoj vek rôzny stupeň porúch mobility, 
sluchu alebo zraku, alebo zhoršený zdravotný stav. 
Starnutie obyvateľstva má nezanedbateľný vplyv na 
potrebu bezbariérovej tvorby turistických regiónov, 
pretože podiel seniorov na európskom trhu turizmu 

bude stále narastať. Podľa údajov Európskeho štatis-
tického úradu sa v krajinách Európskej únie do roku 
2050 predpokladá nárast počtu obyvateľov starších 
ako 65 rokov z terajších 17 % na 30 % populácie5. 

Ekonomický potenciál
Bezbariérová prístupnosť turistických zariadení 
a  participácia seniorov a  zdravotne postihnutých 
osôb na všetkých spoločenských aktivitách môže byť 
pre prevádzkovateľov týchto zariadení ekonomicky 
prínosná, pretože tieto osoby tvoria nezanedbateľ-
ný podiel na trhu, môžu častejšie využívať mimose-
zónne pobyty, pričom dĺžka ich pobytu v  destinácii 
nie je časovo obmedzená tak, ako je to u pracujúcej 
populácie.

V  záujme účinnejšej implementácie „turizmu pre 
všetkých“ do praxe boli vypracované viaceré štúdie, 
v  ktorých sa autori snažia prevádzkovateľom a  ma-
jiteľom turistických centier dokázať, že bezbariéro-
vý turizmus prispieva k  ekonomickému rastu. Nap-
ríklad v  nemeckej štúdii Spolkového ministerstva 
hospodárstva a technológie z roku 2002 Ekonomic-
ké impulzy bezbariérového turizmu prístupného 
pre všetkých6 sú zverejnené analýzy a vyhodnotenia 
ekonomických ukazovateľov pre oblasť bezbariérové-
ho turizmu v SRN. Predpokladá sa možný doplnko-
vý hospodársky rast približne 4 825 mil. eur a nárast 
brutto národného produktu o 0,24 %. Ďalšia štúdia 
z rovnakého zdroja z  roku 2008 Bezbariérový turiz-
mus pre všetkých v Nemecku – faktory úspešnos-
ti a opatrenia na zvýšenie kvality7 hodnotí dosiah-
nuté úspechy bezbariérového turizmu v jednotlivých 
vybratých turistických regiónoch Nemecka. Zverejne-
né sú rôzne štatistiky a  analýzy ekonomického do-
sahu bezbariérového turizmu na nemecký trh, ktoré 
sú však už reakciou na skutkový stav. Autori štúdie 
konštatujú, že vďaka čiastočnému sprístupneniu 
turizmu pre osoby so zdravotným postihnutím bol 
zaznamenaný nárast intenzity cestovania zo strany 
seniorov a  osôb so zdravotným postihnutím, ale je 

1 ¦ Priestor parku je sprístupnený pre všetkých pomocou 
dômyselných terénnych úprav (Granada, Španielsko) 
Foto: Fernando Alda

2 ¦ Vhodne aplikované prvky bezbariérovosti 
na pešej zóne (Prešov) Foto: Lea Rollová
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Výnimočne úspešní absolventi univerzít s  medzi-
národnou akceptáciou sú nepochybne „rodinným 
striebrom“ každej Alma Mater. Stretávame sa s nimi 
na stránkach akademických periodík, ale každoročne 
aj vo verejnoprávnych médiách. V  koncentrovanej, 
„instantnej“ forme preukazujú efektívnosť a kvalitu 
vzdelávacieho programu, skúsenosti pedagógov, ale 
aj schopnosť získať správnych ľudí do svojich lavíc. 
Usmiaty mladý človek ruka v  ruke s topmanažérom 
nadnárodného gigantu predstavuje silný prísľub bu-
dúcim adeptom štúdia, ich rodičom či  blízkym. Čo 
viac si môže priať ktorýkoľvek akademický funkci-
onár, pedagóg. To je jeden uhol pohľadu. Žiaľ, nie je 
jediný. Na druhej strane nás masmédia pravidelne in-
formujú o náraste nezamestnanosti v období, keď by 
práve noví absolventi mali obsadzovať perspektívne 
miesta pre sľubne sa rozvíjajúcu kariéru. S  neistou 
perspektívou svojich študentov po skončení univer-
zitného štúdia sa stretáva každý pedagóg pôsobiaci 
v posledných semestroch štúdia. Niektorí ju ešte ba-
gatelizujú, ale väčšina o nej otvorene hovorí a sna-
ží sa nájsť recept, ako s ňou bojovať. Čo teda lepšie 
charakterizuje situáciu? Úspech či obavy? Pravda ne-
pochybne „sedí“ na „chvostoch“ Gausovej krivky. Vy-
volených so zlatými pracovnými zmluvami nie je tak 
veľa, aby sme usilovné štúdium mohli považovať sú-
časne za samozrejmý katapult do sveta cyber-vedy, 
veľkého biznisu alebo (v prípade dizajnu a architek-
túry) umenia. Približne rovnaký počet ako superab-
solventov je aj tých málo úspešných. Dôvodov býva 
mnoho. Treba rátať aj s celkom obyčajnou „ľudskou 
smolou“, chorobami, profesijným zlyhaním počas ne-
šťastnej zhody okolností. V prípade obidvoch skupín 
isto nemožno hovoriť o štatisticky charakteristických 
profiloch absolventov. Gausov „šedý priemer“ – ale-
bo reálna väčšina sa metódou pokus/omyl/náprava 
postupne v praxi viac-menej udomácni. Niektorí sú 
paradoxne z  perspektívy celoživotného pôsobenia 
napokon úspešnejší ako študenti šampióni. Kto najp-
ríznačnejšie charakterizuje úroveň školy? Koho evi-
duje odborná i laická verejnosť, keď doznie P. R., prí-
padne korporátna reklama univerzitných sponzorov? 
Študenti – šampióni na svojej kariérnej ceste veľmi 
rýchlo strácajú kontakt s tým, čo nazývame všeobec-
ná prax. Použijem paralelu so športom. Špičkový slo-
venský futbalista či hokejista – internacionál sa dos-
táva rýchlo do kolotoča ponúk skautov športového 

marketingu. Tréneri a  funkcionári malých mužstiev 
sa ani len neodvážia vysloviť ponuku. Jeho rodák pa-
mätajúci si ho ešte zo žiackej ligy síce o ňom počúva 
z rozhlasu, sleduje občas jeho hru na veľkých medzi-
národných podujatiach. Naživo mu však robia radosť 
celkom iní hráči. Tlieska, hrozí, nosí na pleciach ale-
bo hanobí pri pive priemerných. 

Rovnako možno položiť celkom praktickú otázku 
z iného súdka. Kto sa v čase celoživotného vzdeláva-
nia bude obracať na svoju univerzitu s požiadavkou 
na doplnenie kvalifikácie v špecializovaných kurzoch, 
kto ponúkne svoje praktické skúsenosti ako externý 
pedagóg z praxe? Odpoveď je jednoduchá! Bude to 
niekto z väčšiny priemerných. Je to záležitosť priorít, 
hodnôt, cieľov i  možností. Ľudia, ktorí sa dostanú 
skoro na profesijný vrchol, sú determinovaní množ-
stvom špecifických povinností. Žijú v iných podmien-
kach (prístup k informáciám, ale napríklad aj hono-
rovanie práce). „Nepôjde to!“, aj keby veľmi chceli. 
Ak občas predsa len ponúknu svoju účasť na akcii 
Alma Mater – je to skôr jednorazové alebo občasné 
pôsobenie. 

Vzdelávanie začalo byť oprávnene vnímané ako 
produkt uplatňovaný na trhu. Trhové segmenty si 
vyberajú produkt podľa potrieb a  želaní. Prednosť 
má ponuka s  najvyšším potenciálom komplexného 
úžitku1. Študovať v podmienkach výzvy (vysoká kva-
lita štúdia medzinárodne uznávanej univerzity), bez 
získania kompetentností na zvládnutie efektívne-
ho prechodu medzi školou a praxou našich zákazní-
kov (študentov, ich rodičov – ale i zamestnávateľov 
a investorov) neuspokojí. V súčasnom univerzitnom 
vzdelávaní budúcich manažérov, osobitne v  anglo-
saskej kultúre, sa kladie vysoký dôraz na priprave-
nosť na  okamžitý výkon. Zjednodušene to nazývajú 
„Day after…“. Nastúpiš do novej pozície, tvoj projekt 
schválili, dostal si novú úlohu – čo začneš robiť od 
prvej minúty nasledujúceho pracovného dňa? Netre-
ba zdôrazňovať, že od študenta sa očakáva odpoveď 
nielen v zmysle izolovaných schopností zo špeciali-
zácie. To, že vie napríklad vypracovať súvahu hospo-
dárenia organizácie k danému termínu je samozrej-
mosťou. Prenesene aj schopnosť študenta Ústavu 
dizajnu určiť kombináciu farieb v  konkrétnom ná-
vrhu, hovorí len málo o  jeho praktickom potenciáli 
v korporátnej praxi. Ovládanie práce s  farbou je ja-
zykom profesie. V podstate nevyhnutná podmienka. 

Ak chce byť škola (fakulta) vnímaná ako serióz-
na, dôveryhodná inštitúcia s  vysokým kreditom ak-
ceptovateľného partnera, príprava absolventa na 
prechod do praxe v  rozšírenom diapazóne kompe-
tentností sa musí stať v  jej študijných programoch 
samozrejmosťou.

Učíme, vzdelávame alebo vychovávame?
Napriek tomu, že odpoveď na otázku je jednoduchá 
a znie – vzdelávame aj vychovávame súčasne, zdá sa 
akoby sme v tejto problematike stále trochu tápali, 
nevedeli k nej zaujať odborne vyargumentovaný po-
stoj. Utvrdila ma v tom aj pedagogická konferencia 
pri príležitosti Dňa učiteľov (28. marca 2012). Slo-
vá „učíme“, „vzdelávame“, „vychovávame“ používame 
často veľmi emotívne a angažovane, no ich významo-
vá podstata je v kontextoch zahmlená a zdá sa, že ne-
veľmi presne vymedzujú poslanie našej práce. (Voľne 
nadväzujem na jednu zo svojich skorších analýz2).

Pozrime sa teda celkom prakticky na náš peda-
gogický proces cez transformačný model prípravy 
študenta na prax znázornený na obrázku 1. Vedome 
zostávam v  celkom pragmatickej rovine bez pátosu 
a  filozofovania o  Alma Mater. Uvažujem čisto ma-
nažérsky3. Vstupy, ktoré do transformačného proce-
su našej fakulty natekajú, môžeme primárne rozdeliť 
na hmotné, nehmotné a  ľudské. Hmotné napríklad 
na nehnuteľné, hnuteľné a  finančné. Nehmotné sú 
naše kompetentnosti, know-how, goodwill, ľuds-
ké si treba, samozrejme, všímať najintenzívnejšie, 
lebo sú najcennejšie, ale bude stačiť, ak si ich pre 
potreby analýzy rozdelíme na uchádzačov o  štú-
dium (zatiaľ na vstupe) a  zamestnancov školy (ve-
dome nehovorím len o pedagógoch). Čo je výstupom 
transformácie, ktorú dočasne považujem za čiernu 
skrinku, v ktorej sa niečo deje? Výstupy možno opäť 
deliť do skupín podobných ako v prípade vstupov. Je 
tam niečo hmotné – množstvo administratívy, ktoré 
procesy na škole generujú, učebné pomôcky, výstu-
py vedeckej práce, niečo nehmotné – napr. konkrét-
ne skúsenosti s  riešením individuálnych problémov 
poslucháčov školy na zahraničných pobytoch, pri ne-
očakávanej dlhodobej práceneschopnosti a podobne. 
Nehmotným výstupom je aj posilnený imidž, repu-
tácia školy šírená spokojnými absolventmi a ich hr-
dými blízkymi. (Fascinuje ma nápis na chodníku ve-
dúcom k budove: „Toto je fakulta – naša!“ Znie to 

úprimne, milo a stavovsky.) Pozrime sa však dôsled-
nejšie na výstupy týkajúce sa ľudí. Uchádzači sa 
zmenili na absolventov – to nás musí zaujímať naj-
viac, no nesmieme zabudnúť ani na zamestnancov. 
Výstupom v  ich prípade je transformáciou nezniče-
ný, opätovne využiteľný, vysokomotivovaný profesi-
onál s rozšírenými kompetentnosťami. To je možno 
téma budúceho rozboru. Venujme sa primárne pro-
filu absolventa.

Koho odprevádzame do praxe?
Na prvý pohľad takmer nezmyselná otázka. Absolvo-
vaním štátnej skúšky a obhajoby sa predsa naši ab-
solventi stávajú profesionálmi v  súlade s  obsahom 
akreditačného listu vyštudovanej špecializácie. To 
má formálny i  legislatívny význam pre jeho zarade-
nie do profesijného života doma, či dokonca v zahra-
ničí, všade tam, kde sú naše tituly akceptované. In-
terne môžeme polemizovať o počte hodín, prístupe 
k výkladu látky, využívaným pomôckam či o kultúre 
organizácie. No pokiaľ sme de jure zaradení do systé-
mu štátneho vzdelávania, naši absolventi postúpili 
o riadny krok k plánovanej a dúfam i vytúženej praxi. 
Môžu v nej uspieť? Ako sa stretáva profil absolventa, 
jeho kompetentnosti, osobnostné predpoklady s ne-
kompromisnými podmienkami reality?

V  úvode som už spomenul osobitné postavenie 
študentov šampiónov. Predpokladajme, že budú mať 
na ružiach ustlaté a  neznamenajú pre školu4 prob-
lém. Ďalšou, celkom príjemnou, no neveľkou skupi-
nou absolventov, sú budúci zamestnanci rodinných 
firiem vlastných príbuzných. Pri promócii im okrem 
úspešného štartu do života musíme popriať, aby 
sa dobre darilo rozbehnutému biznisu čo najdlh-
šie. Potom by aj oni mohli prirodzene prosperovať 
a profitovať.

Hoci takáto práca môže byť náročná, predsa len 
sľubuje aké-také sociálne istoty a  v  subordinácii 
aspoň miernu benevolenciu. Zostáva nám však naj-
väčšia skupina – tí, ktorí sa chcú zamestnať alebo sa 
odvážia podnikať. Sú to ľudia, ktorých by sme moh-
li prirovnať k  prvosledovým bojovým jednotkám za 
našu (fakultnú) budúcnosť. Skupina je skúškou našej 
účelnosti i  zrkadlom pravdivo odpovedajúcim, kto 
sme a kam kráčame (aj tomu, čo o sebe nevieme).

Súčasná manažérska teória hovorí, že ľudia 
– ľudské zdroje „pretekajú“ organizáciou v  čase 

i  v  kariérnom raste. Znamená to, že sú oslovovaní 
ponukami na prácu, sú informovaní o  uvoľnených 
pracovných miestach, sú zaraďovaní do výberových 
konaní, sú rôzne testovaní a porovnávaní, aby napo-
kon zaujali isté pracovné miesto, kde sú zacvičovaní, 
vycvičovaní, školení, vzdelávaní, vychovávaní, hod-
notení a  vo vymenovávaní možno pokračovať ďalej 
cez rôzne formy motivácií, penalizácií, postupu v hie-
rarchii cez prepúšťanie až po odchod do dôchodku…, 
najmä však sú využívané ich kompetentnosti k plne-
niu nadplánovacích a plánovacích aktivít organizácií 
zamestnávateľov, prípadne objednávateľov pracov-
ných výkonov. Hoci by sa mohlo zdať, že podskupina 
typických zamestnancov sa bude kladenými nárokmi 
líšiť od podnikateľov – živnostníkov, či od s. r. o., vô-
bec nejde o  dramatický rozdiel. Podnikajúci absol-
venti sa predsa zúčastňujú na tendroch. Sú rovnako 
regrutovaní, vyberaní, sú oboznamovaní so špecific-
kými nárokmi objednávateľov a  potvrdzujú, že ich 
budú počas zmluvy rešpektovať – často ide o celkom 
identický zácvik ako v prípade zamestnancov, takisto 
sú posudzovaní, hodnotení, rovnako môžu predčas-
ne skončiť ako dodávatelia (nespokojnosť – zrušenie 
objednávky, krach organizácie objednávateľa), čo je 
identické s prepustením z práce. Môže im byť vyjad-
rená spokojnosť prostredníctvom ďalšej objednáv-
ky. Čo je rovnako motivujúce ako poverenie vyššími 
kompetenciami a zodpovednosťou v zamestnaní. Aj 
podnikateľ počas svojho pôsobenie strieda objedná-
vateľov, dokonca celkom iste raz svoju aktívnu karié-
ru skončí – odchodom na zaslúžený odpočinok. 

Či už zamestnávateľom, alebo odberateľom ide 
v podstate o jedno – „Tok“ zamestnanca alebo anga-
žovaného dodávateľa organizáciou musí byť: 
1. nákladovo efektívny
2. z  pohľadu ľudského kapitálu zabezpečujúci jeho 

kvalitu, kvantitu a privlastniteľnosť
3. zvyšujúci oddanosť a motiváciu
4. v súlade s cieľmi organizácie
5. eticky akceptovateľný.
Jednou z ciest, ako uvedené podmienky naplniť, je eli-
minovať úsilie a náklady na zacvičovanie, výcvik, za-
škoľovanie, vzdelávanie, výchovu, prípadne osobnost-
nú profylaktiku napríklad v oblasti práce pod tlakom, 
pri vedení alebo v tíme. A napokon to najhlavnejšie; 
„nenásilne“ presúvať najzložitejší výkon v oblasti prá-
ce s ľuďmi – motiváciu na ich vlastné bedrá. 

Len učiť  
nestačí 
Branislav Jelenčík

1 ¦ Transformačný model prípravy študenta na prax
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Architecture of Tree Alleys
Historical Tree Alleys and Protection 
of Their Values
by Katarína Kristiánová
¦ 
¦ 
¦
Architectural design of buildings is 
usually a composition made up of in-
animate traditional or modern mate-
rials, whereas landscape designs are 
composed mainly of plants, i.e. ma-
terials which are animate, breath-
ing, growing, aging and dying. Trees 
in an architectural composition form 
a mass, volume and inner space. Like 
buildings, trees are long-lasting ob-
jects, which carry cultural heritage of 
generations and the country. 

Tree alleys as a specifi c composed 
linear spatial formation of trees in 
rows provide an unusual architectur-
al, aesthetic and landscape forming 
potential. They are usually a part of 
a  road in the country or settlement. 
Intentional planting of trees along the 
roads is known from several historic 
periods and cultures. A rich tradition 
of tree alleys can be also observed in 
our region. In the 18th and 19th centu-
ries tree alleys became a signifi cant el-
ement of landscape and a component 
in urban structures. In a contemporary 
urban structure with emphasis on eco-
nomic aspects, tree alleys and their 
space requirements compete with 
spatial needs of traffi c, infrastruc-
ture, street lightning, and exposure of 
buildings to the sun, etc. Tree alleys 
along the roads are often perceived 
as a burden for road maintenance and 
traffi c safety. 

Historical tree alleys are a part of 
cultural heritage, which can be proved 
by many examples in Slovakia. The 
ways of their protection is an essen-
tial issue in the area of preservation 
of their cultural, historic and aesthetic 
values. Heritage Regulation and Na-
ture and Landscape Protection Regu-
lation are major legal documents that 
regulate protection and development 
of cultural and natural heritage, and 
set conditions for their identifi cation, 
registration and preservation. In the 
interest of protecting diverse values of 

tree alleys it is appropriate to involve 
various instruments for setting con-
ditions of their identifi cation, regis-
tration and preservation, e.g. through 
land use planning. The methodology 
dealing with characteristic appearance 
of the landscape and the impact of its 
elements on the landscape scene has 
been rather unsuccessful in Slovakia. 
The mentioned examples of outstand-
ing tree alleys in Slovakia and the de-
scribed possible ways of their protec-
tion bring about the need to pay more 
attention to the issues of protection, 
maintenance and renovation of old 
tree alleys within the protection con-
cepts of cultural, historic and aesthet-
ic values of settlements and landscape 
greenery. 

Tree alleys are a signifi cant phe-
nomenon of landscape character and 
a hallmark of civilised landscape. They 
also carry a unique aesthetic, historic 
and cultural value; and they are a sub-
stance of the ambience. However, they 
are not only a “spiritual element”. 
They present a physical component, 
which requires not only an identifi ca-
tion of their values, but also a clear-
ly defi ned set of proceedings for their 
preservation.

Mixed Use in Residential Areas
Creating a Comprehensive Residential 
Environment within the Outer City – 
Comparative Study 
Bratislava – Stockholm 
By Oľga Melcerová 
¦ 
In recent years the migration of pop-
ulation in Bratislava is infl uenced by 
the process of residential suburbani-
zation. While during the last 20 years 
the total number of city inhabitants 
has decreased, there is a signifi cant in-
crease of population in some outer city 
boroughs that have enough free areas 
for development (mainly of agricultur-
al land) as well as still retain the rural 
character. As combining advantages of 
living in the city and in the country-
side, they have become very attractive 
and popular in terms of immigration. 

First, the comparative study analy-
ses impacts of residential suburbani-
zation on case of three Bratislava 
boroughs (Záhorská Bystrica, Vajnory 
a  Rusovce) in which, since 1991, the 
number of inhabitants has increased 
the most. Detailed research of execut-
ed and planned residential develop-
ment, considering the various qualita-
tive aspects, have shown that all the 
analyzed housing projects have some 
common characteristics: monofunc-
tionality (predominance of residential 
segment and absence of required fa-
cilities and job opportunities), insuffi -
cient transport connection by means of 
public transport, monotony and miss-
ing articulation and hierarchy of mass-
spatial structure, spatial isolation and 
related social segregation, small hous-
ing plots and tendencies for increas-
ing the housing density, construction 
mainly in green fi elds with occupation 
of arable land and increasing environ-
mental load by ineff ective transforma-
tion of natural environment within the 
outer city. 

The possible solution for avoiding 
the above mentioned negative im-
pacts of residential suburbanization 
on qualities of outer city could be the 
greater integration of other than resi-
dential segments within the housing 
areas – the mix of uses. Since the 50-
ties of the 20th century, Stockholm, 

the capital of Sweden systematically 
develops the polycentric urban struc-
ture. Its strategy could be an inspira-
tion for implementing the mixed use 
into residential environment in our 
conditions. 

Second, the study analyses the ex-
isting housing areas of Stockholm 
(Vällingby, Spånga, Kista) that could 
become a positive example for further 
development of outer city boroughs in 
Bratislava. A detailed research clear-
ly shows benefi ts of mixed use devel-
opment in relation to the residential 
function as e.g. providing the needed 
facilities, creating work places, reduc-
ing traffi c demands, forming centers in 
nodal areas, supporting social control 
and increasing safety, using the land 
in eff ective way and saving the land 
resources. 

The main tool for implementation 
of mixed use in residential areas of 
Stockholm is a dynamic system of city 
planning that allows fl exible reacting 
on actual situation and conditions as 
well as planning the new development 
in a dialog between the city, particu-
lar developers or investors and local 
residents. 

Application of the experience and 
the planning system of the city of 
Stockholm in conditions of Bratislava 
could contribute to transformation of 
monofunctional residential satellites 
into the comprehensive residential en-
vironment as well spread of qualita-
tive urban structure into the areas of 
outer city with the positive impact on 
eff ectiveness of land use and city op-
eration in terms of sustainability.

Architektúra VÝSKUM NAVRHOVANIA
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Kým architektúra budov je kompozíciou vybudova-
nou spravidla z  neživých materiálov, či už historic-
ky tradičných, či  moderne nových, diela krajinnej 
architektúry sú komponované najmä z  rastlín, ma-
teriálu, ktorý je živý, dýcha, rastie, starne i umiera. 
Stromy v architektonickej kompozícii tvoria hmotu, 
objem i  vnútorný priestor. Ich veľkosť i  majestát-
nosť dosahuje rozmery chrámov. Ich premenlivosť 
v  čase, vplyvom striedania ročných období či veku, 
akoby odzrkadľovala samotný život človeka. Ale stro-
my, podobne ako architektúra budov, majú schop-
nosť dožívať sa veľmi vysokého veku, a tak sa stáva-
jú nositeľmi kultúrnohistorických hodnôt, pamäťou 
generácií i pamäťou krajiny.1 Stromoradia, ako špe-
cifická  – komponovaná lineárna priestorová formá-
cia stromov usporiadaných v rade2, majú nezvyčajný 
estetický potenciál.

Stromoradia v krajine
Stromoradia, ako zámerne komponovaný prvok, sú 
archetypálnym predstaviteľom rytmu, ktorý do kraji-
ny vnáša, ako hovorí Storm, „lidský řád“3. Stromora-
dia lemujú vodné toky, tvoria vetrolamy a podobne, 
ale najčastejšie sú spojené s  komunikáciou, cestou 
v krajine. Aj názov aleja je odvodený od francúzskeho 
slova aller alebo allée, vo význame chôdza, cesta, ale 
aj  stromoradie4. Zámerné vysádzanie stromov poz-
dĺž ciest je známe v rôznych historických obdobiach 
i v rôznych kultúrach. Starorímsky architekt Vitruvius 
(* 80/70 pred Kr. – † 15 pred Kr.), po ňom aj Alberti 
(*1404 – † 1472) a Palladio (*1508 – † 1580) zdô-
razňovali dôležitosť vysádzania tienistých stromora-
dí pozdĺž ciest5. 

Bohatú tradíciu vysádzania alejí môžeme sledo-
vať aj na našom území. V období manierizmu a ba-
roka boli líniami stromoradí spájané lovecké obory, 
panské sídla a ich parky. Obľúbenými drevinami boli 
najmä lipy, ale aj duby, javory a bresty, v období vr-
cholného baroka aj pagaštan konský, neskôr v obdo-
bí empíru pyramidálne topole6 a v období romantiz-
mu napríklad aj agáty.7 Aleje boli súčasťou barokovej 
sakrálnej krajiny, keď protireformačné úsilie oboha-
tilo krajinu nielen o kaplnky, kalvárie, prícestné kríže, 
ale aj o aleje. Nariadenie Márie Terézie z  roku 1769 
ukladalo občanom povinnosť vysádzať stromy kde-
koľvek na výsadbu súce miesta8. Za vlády Márie Te-
rézie a Jozefa II. nastal aj rozmach budovania cestnej 
siete a pozdĺž ciest boli vysádzané stromy – z hos-
podárskych, estetických, orientačných aj  bezpeč-
nostných dôvodov. V  tomto osvietenskom období 
bolo obľúbeným vysádzanie ovocných stromoradí, 

hrušiek, jabloní, orechov a čerešní9. Stromoradia sa 
tak v priebehu 18. a 19. storočia stali charakteristic-
kým prvkom kultúrnej historickej krajiny.

V súčasnosti sú stromoradia často vnímané ako ne-
žiaduca príťaž ohrozujúca cestnú premávku, sťažujú-
ca údržbu komunikácií a podobne, i napriek tomu, že 
v mnohých prípadoch už boli vybudované nové tra-
sy rýchlostných komunikácií a obchvatov, spĺňajúce 
účel rýchlej a bezpečnej dopravy, čo umožňuje nový 
pohľad na funkcie stromoradí a  pôvodných ciest 
v krajine, keď utilitárne dopravné hľadiská môžu pre-
vážiť hľadiská ochrany kultúrnohistorických, estetic-
kých a krajinotvorných hodnôt stromoradí. 

Stromoradia v urbanistickej štruktúre sídiel 
Stromoradia sa stali aj súčasťou urbanistickej štruk-
túry miest. Hoci v pôvodnom stredovekom mestskom 
pôdoryse pre ne nebolo miesto, v období baroka sú 
koncipované veľké architektonické a urbanistické sú-
bory, ktorých dominantným kompozičným znakom 
je princíp trojzubca, spájajúci relatívne nezávislé ur-
banistické súbory do veľkého celku. Lúče ulíc sú le-
mované stromoradiami a  zbiehajú sa vyúsťujúc do 
reprezentačných priestorov10. Prvky prechodu štruk-
túry sídla do prírody a  vstupu prírodných prvkov 
do sídla sa takto uplatňujú vo vznešených osových 
priestorových kompozíciách alejí stromov, ktoré le-
mujú cesty spájajúce rezidencie, letné sídla panovní-
kov a šľachty, parky a zvernice11. Najznámejšou a sú-
časne najväčšou alejou v Európe sa stala Avenue de 
Paris vo Versailles, lemovaná radmi platanov, ktorou 
André Le Nôtre položil základ lúčovitého mestského 
plánu Versailles. 

Ďalším významným obdobím, keď sa stromoradia 
stali súčasťou urbanistickej štruktúry miest, bolo 
obdobie rozvoja miest v  19. storočí, keď sú odstra-
ňované fortifikačné systémy stredovekých miest 
brániace ich plošnému rastu a  mestá v  celoeuróp-
skom meradle prechádzajú fázou pomerne veľkole-
pej urbanizácie12. Známa je Haussmannova prestav-
ba Paríža, ktorá inšpirovala prestavby celého radu 
ďalších európskych miest13, kde veľkolepé bulváry 
lemujú línie stromoradí. Veľkoryso koncipovanými 
stromoradiami je lemovaná aj novovzniknutá Rings-
trasse vo Viedni, ale napríklad aj súčasná Moyzesova 
ulica v Košiciach, bývalá Rákóczi körút, v prvej polo-
vici 19. storočia nazývaná aj Dolná, Stredná a Horná 
promenáda, ktorá vznikla v  priestore bývalého Gla-
cis, po zasypaní priekopy opevnenia na ženijne upra-
venom teréne14.

Architektúra 
stromoradí
Historické stromoradia  
a ochrana ich hodnôt

Katarína Kristiánová

1 ¦ Majestátny sekvojovec mamutí (Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz) pred vežami kláštora v Jasove Foto: Katarína Kristiánová
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V  priebehu posledných 15 – 20 rokov sledujeme 
výrazný odliv obyvateľov Bratislavy do okrajových 
mestských častí a ďalej do okolitých menších miest 
a  obcí, proces označovaný ako rezidenčná suburba-
nizácia. Migrácia obyvateľov smerom von z  mesta 
nepochybne súvisí s  túžbou po krajšom a  lepšom 
životnom prostredí, ovplyvnenou monotónnosťou 
a anonymitou bývania na panelových sídliskách v ob-
dobí socializmu. Aktuálne prebiehajúci proces su-
burbanizácie má výrazný vplyv na efektívnosť využi-
tia územia a fungovanie vonkajšieho mesta, pričom 
je otázne, nakoľko nové obytné súbory, vznikajúce 
v okrajových mestských častiach, napĺňajú predsta-
vy obyvateľov o vyššom štandarde a kvalite bývania.

Štúdia analyzuje realizované a plánované rozvojo-
vé projekty vo vybraných okrajových mestských čas-
tiach Bratislavy z hľadiska polohy, funkčnej skladby, 
dopravného napojenia a hmotovo-priestorového rie-
šenia, ich ekonomický, sociálno-psychologický a kra-
jinno-ekologický vplyv. Na základe porovnania spo-
ločných charakteristických znakov s  parametrami 
a  stratégiou rozvoja podobných obytných štruktúr 
vonkajšieho mesta v  Štokholme navrhuje možnosti 
eliminovania negatívneho dosahu intenzívnej urba-
nizácie v okrajových polohách sídla.

1. Proces rezidenčnej suburbanizácie  
v rámci Bratislavy

1.1 Vývoj migrácie obyvateľstva od roku 1991 
Proces rezidenčnej suburbanizácie možno v  rám-
ci Bratislavy sledovať zhruba od polovice deväťde-
siatych rokov 20. storočia, odkedy pôvodne vidiecka 
krajina v okolí hlavného mesta prechádza výraznými 
zmenami. Pre prvú fázu bratislavskej suburbanizácie 
bolo charakteristické budovanie rodinných domov 
s  veľkým pozemkom, bohatšou vrstvou obyvateľov 
na voľných parcelách na okraji zastavaného územia 
(najznámejším príkladom je obytná štvrť Strmé vŕš-
ky v Záhorskej Bystrici). Druhá fáza sa prejavila ako 
komerčná výstavba formou developerských projek-
tov s vytváraním nových rezidenčných areálov, často 
priestorovo oddelených od pôvodného intravilánu.1 
Spočiatku bol veľmi atraktívny severný smer (Pezi-
nok, Modra, Senec) a východný smer (Šamorín, Du-
najská Streda). Po vybudovaní tunela Sitina, čo vý-
razne zlepšilo dopravnú situáciu, sa začal rozvíjať aj 
západný smer (Záhorie). V  súčasnosti prebieha su-
burbanizácia južným smerom (Jarovce, Rusovce, Ču-
novo), pričom je veľmi populárne osídľovanie poh-
raničných maďarských a rakúskych obcí slovenským 
obyvateľstvom. V  súčasnosti sa za spádové územie 
Bratislavy považuje tzv. funkčný mestský región, kto-
rý zahŕňa až 110 obcí.2

V rámci procesu rezidenčnej suburbanizácie majú 
špecifické postavenie okrajové mestské časti, kto-
ré sú administratívne súčasťou hlavného mesta, ale 
napriek tomu si stále zachovávajú vidiecky ráz. Keďže 
spájajú výhody bývania v meste a na vidieku, stávajú 
sa z  hľadiska migrácie mestského obyvateľstva mi-
moriadne atraktívne. Hoci celkový počet obyvateľov 
Bratislavy za posledných dvadsať rokov klesol, práve 
uvedené okrajové mestské časti zaznamenali výrazný, 
v niektorých prípadoch až 50 % prírastok.

1.2 Príčiny sťahovania obyvateľov  
smerom von z mesta
Suburbanizačné tendencie, ktoré aktuálne v  Brati-
slave prebiehajú, majú niekoľko príčin:

 – zahusťovanie mestskej štruktúry, ktoré negatívne 
ovplyvňuje kvalitu bývania v  niektorých častiach 
mesta,

 – zvýšenie životnej úrovne obyvateľov – predovšet-
kým vyššie príjmy, ktoré umožňujú zaplatiť vyššiu 
cenu za nehnuteľnosť, kúpiť si dve autá a podobne,

 – túžbu po príjemnejšom životnom prostredí – 
zdravšom, kvalitnejšom a estetickejšom bývaní,

 – ceny pozemkov a  domov porovnateľné s  cenami 
bytov v  meste (slogan mnohých developerských 
projektov „dom za cenu bytu“).

Odliv obyvateľov do suburbánnej zóny sa dotýka pre-
dovšetkým dvoch sociálnych skupín. Najpočetnejšiu 
skupinu tvoria mladé páry vo veku 28 – 40 rokov 
s minimálne jedným dieťaťom, ktorí dosiahli určitú 
pracovnú pozíciu a  spoločenské postavenie a kupu-
jú si prvé, prípadne druhé bývanie. Stresový životný 
štýl sa snažia vyvážiť pokojným bývaním v rodinnom 
dome. Druhú početnú skupinu tvoria páry vo veku 
45 – 55 rokov so staršími deťmi, ktoré dosiahli profe-
sijný vrchol a vlastnia nehnuteľnosti, ktorých preda-
jom môžu financovať nové bývanie. Tí utekajú z pane-
láka do rodinného domu, o ktorom celý život snívali.3

2. Analýza dosahu procesu rezidenčnej 
suburbanizácie na príklade rozvojových 
projektov v rámci vybraných mestských 
častí Bratislavy 

2.1 Základné údaje o vybraných mestských 
častiach a rozvojových projektoch
Pre podrobnejšiu analýzu dosahu suburbanizácie 
v  rámci Bratislavy boli zvolené tri mestské časti, 
ktoré od roku 1991 zaznamenali najvýraznejší nárast 
počtu obyvateľov. Ide o  Vajnory, Záhorskú Bystricu 
a Rusovce (tabuľka 1). Ich spoločným znakom je polo-
ha v rámci vonkajšieho mesta a pretrvávajúci vidiec-
ky ráz osídlenia, hoci sú súčasťou hlavného mesta už 
niekoľko desaťročí.4

2.1.1. Vajnory

Poloha: v severovýchodnej časti Bratislavy,  
 súčasť okresu Bratislava III
Rozloha: 13,5 km2

Počet obyvateľov: 5 168 (k 31. 12. 2010),  
 od roku 2001 nárast o 35 %5

Prehľad rozvojových projektov:
 – výstavba izolovaných rodinných domov  
južne a severovýchodne od zastavaného územia 
(zrealizované),

 – výrobno-skladové areály západne a severne  
od zastavaného územia (zrealizované),

 – areál obchodných a nákupných centier južne  
od zastavaného územia (zrealizované),

 – obytná zóna „Nové Vajnory“ západne od zastava-
ného územia (plánovaná výstavba 2012 –2022),

 – rezidenčný projekt „Šprinclov majer“ severozápad-
ne od zastavaného územia (plánované),

 – rezidenčný projekt „Nemecká dolina“ severový-
chodne od zastavaného územia (plánované),

 – projekt „Nové šúty“ – výstavba radových rodinných 
domov a málopodlažných bytových domov južne 
od zastavaného územia (výstavba 2012 – 2014),

 – projekt „Kratiny“ – výstavba izolovaných rodin-
ných domov severovýchodne od zastavaného úze-
mia (plánované),

 – technologický park „CEPIT“ severne od 
zastavaného územia  
(plánovaná výstavba 2010 –2026).

2.1.2 Záhorská Bystrica

Poloha: v severnej časti Bratislavy,  
 súčasť okresu Bratislava IV
Rozloha: 32,3 km2

Počet obyvateľov: 4 034 (k 31. 3. 2011),  
 od roku 2001 nárast o 93 %5

Prehľad rozvojových projektov:
 – výstavba izolovaných rodinných domov v lokalite 
„Strmé vŕšky“ východne od zastavaného územia 
(zrealizované),

 – výstavba málopodlažných polyfunkčných ob-
jektov v priestore Námestia rodiny v centre 
(zrealizované),

 – projekt „Rezidencia Záhorská“ – výstavba málo-
podlažných bytových domov západne od zastava-
ného územia (zrealizované),

 – projekt „Pod vŕškami“ – výstavba izolovaných a ra-
dových rodinných domov a málopodlažých byto-
vých domov južne od zastavaného územia  
(výstavba 2008 – 2014),

 – projekt „Átriá Vlkovka“ – výstavba átriových rodin-
ných domov severovýchodne od zastavaného úze-
mia (výstavba 2008 – 2012),

 – projekt „Záhorské sady“ – výstavba izolovaných 
rodinných domov juhovýchodne od zastavaného 
územia (výstavba 2011 – 2012),

 – projekt „Pod cintorínom“ – výstavba izolovaných 
rodinných domov severne od zastavaného územia 
(plánované).

2.1.3. Rusovce

Poloha: v južnej časti Bratislavy,  
 súčasť okresu Bratislava V
Rozloha: 25,5 km2

Počet obyvateľov: 2 751 (k 31. 12. 2010),  
 od roku 2001 nárast o 43 %5

Prehľad rozvojových projektov:
 – výstavba izolovaných rodinných domov v lokalite 
„Pieskový hon“ južne od zastavaného územia 
(zrealizované),

 – projekt „Gaštanová aleja“ – výstavba izolovaných 
rodinných domov a málopodlažných bytových 
domov južne od zastavaného územia  
(výstavba 2008 – 2012),

 – projekt „Lesopark“ – výstavba izolovaných rodin-
ných domov východne od zastavaného územia 
(výstavba 2010 – 2012),

 – projekt „Rusovský sad“ – výstavba izolovaných 
rodinných domov severne od zastavaného územia 
(výstavba 2010 – 2013),

 – projekt „Greenlight“ – výstavba izolovaných 
rodinných domov južne od zastavaného územia 
(plánované),

 – projekt „Castellum“ – nové centrum Rusoviec 
(plánované).

Polyfunkčnosť obytných štruktúr
Vytváranie komplexného obytného prostredia v rámci vonkajšieho mesta. 

Porovnávacia štúdia Bratislava – Štokholm

Oľga Melcerová

2 ¦ Príklad novej zástavby malopodlažných bytových domov 
na Širokej ulici vo Vajnoroch 
Foto: Oľga Melcerová 

4 ¦ Výstavba izolovaných rodinných domov a málopodlažných 
bytových domov v rámci realizácie 1. etapy projektu Pod 
vŕškami v Záhorskej Bystrici 
Foto: Oľga Melcerová 

6 ¦ Priestorová izolácia novej výstavby – oddelenie 
kondomínia Gaštanová alej v Rusovciach od susediacej 
zástavby betónovým plotom 
Foto: Oľga Melcerová 

3 ¦ Územie určené pre výstavbu projektu Pod vŕškami 
v Záhorskej Bystrici, v popredí realizácia málopodlažných 
bytových domov v rámci 1. etapy projektu, v pozadí štvrť 
Strmé vŕšky  
Foto: Oľga Melcerová 

1 ¦ Začiatok výstavby izolovaných rodinných domov v lokalite 
Nové Šúty formou postupného rozširovania zastavaného 
územia Vajnôr  
Foto: Oľga Melcerová 

5 ¦ Výstavba izolovaných rodinných domov v rámci projektu 
Gaštanová alej  v Rusovciach 
Foto: Oľga Melcerová 
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Pychology of the Hospital 
Environment 
By Stanislav Majcher
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
Scientifi c studies point out that the 
feeling of psychic well-being can po-
sitively aff ect the patient´s state of 
health; reduce the amount of the used 
anti-pain pills, and accelerate the he-
aling process. Stress is an important 
psychic aspect in this process. Stress is 
a psychological and emotional process 
that negatively aff ects the neuro-hor-
monal, immunological, muscular and 
skeletal functions, that is all functions 
that participate in the healing process. 
The psyche plays an important role 
at the start of an illness, and it fun-
damentally aff ects the course and the 
healing process. The reason for this is 
the central nervous system that can be 
irritated by failure of psychological de-
fence thus negatively aff ecting the im-
munological system.

Improvement of the psychological 
well-being in hospitals is the core as-
pect of architectural design of hospital 
environments.

A hospital should be understood as 
a complex of systems and wards where 
it is not possible to exclude any part 
when speaking of systematic architec-
tural concepts. There are some scien-
tifi c concepts that point out to the ar-
chitectural functions in this respect.

The Picker institute aims its activi-
ties to scientifi c research in the fi eld 
of patient-centred care. Thus, the ba-
sic patient-oriented requirements of 
a suitable hospital environment have 
been defi ned. 

Endo-parasitic Algo-texture 
in the Foyer of the Faculty 
of Architecture STU
By Michal Valúšek
¦ 
¦ 
¦ 
The project solves the design and pro-
duction of endo-parasitic algo-tecture 
in the foyer of the Faculty of Architec-
ture Slovak University of Technology 
with the help of digital technique of 
scripting in Grasshopper and produc-
tion technology 3D printing – Laser 
Sintering. It is a hybrid of multi-dis-
ciplinary research that provides new 
aspects of applying the principles of 
mathematics, computer geometry, 
manufacturing technology and artis-
tic aesthetics on the platform of ar-
chitectural design of complex forms. 
This creative process represents the 
knowledge of the parametric design 
and looks for the optimal solutions 
of a diffi cult architectural composi-
tion, which is also shown on a physical 
model done on the appropriate level of 
professionalism.
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Vedecké štúdie poukazujú na to, že pocit psychickej 
pohody môže pozitívne ovplyvňovať zdravotný stav 
pacienta, znižovať množstvo užívaných liekov pro-
ti bolesti, ako aj urýchľovať celý liečebný proces. 
Dôležitým psychickým aspektom v tomto procese je 
stres. Stres je psychologický a  emocionálny proces, 
ktorý negatívne vplýva na neurohormonálne, imún-
ne a  muskoskeletálne funkcie, t. j. všetky funkcie, 
ktoré majú zásluhu na liečebnom procese pacienta. 
Psychika zohráva dôležitú úlohu pri začiatku choroby 
a zásadne ovplyvňuje jej priebeh a liečenie. Dôvodom 
je centrálny nervový systém, ktorý môže byť iritova-
ný zlyhaním psychologickej obrany človeka a  spô-
sobiť neadekvátne správanie imúnneho systému. 
Zlepšovanie psychickej pohody pacienta je jedným 
z  hlavných cieľov architektúry v  procese vytvárania 
vhodného nemocničného prostredia.

Nemocnicu musíme chápať ako komplex systémov 
a oddelení, kde nie je možné izolovať vplyv jednot-
livých faktorov od systémového riešenia architek-
tonického konceptu. Existujú však niektoré vedecky 
podložené teórie, ktoré poukazujú na smerovanie ar-
chitektúry v tomto procese.

Pickerov inštitút, ktorý zameriava celú svoju čin-
nosť na vedecký výskum v oblasti „patient- centered 
care“ (starostlivosť orientovaná na pacienta), defi-
noval základné požiadavky vhodného nemocničné-
ho prostredia ako jednu zo svojich hlavných odvetví 
skúmania „environmental care”(liečebné prostredie). 

Tieto požiadavky sú založené na niekoľkoročných 
výskumoch, kde pacienti diskutovali o  faktoroch, 
ktoré pre nich zohrávajú najdôležitejšiu úlohu pri 
zlepšovaní ich psychickej pohody. Pickerov inštitút 
ich potom rozdelil do týchto základných bodov1: 

 – Prostredie umožňujúce priamy kontakt s príro-
dou a svetlom 

 – Prostredie nehlučné a nerušivé 
 – Prostredie podporujúce pocit priestorovej 
orientácie 

 – Prostredie poskytujúce možnosti pozitívneho 
rozptýlenia

 – Prostredie umožňujúce blízkym byť súčasťou 
liečebného procesu 

 – Prostredie chrániace súkromie
 – Prostredie bezpečné

Prostredie umožňujúce priamy kontakt s prí-
rodou a so svetlom
Existuje niekoľko spôsobov, akými prichádzajú pa-
cienti, zamestnanci, ale aj návštevníci nemocnice do 
kontaktu s prírodou. 
1. vizuálny kontakt s  prírodným prostredím (vý-
hľad z okna, maľby a obrazy na stenách s prírodným 
motívom…)
2. priamy kontakt s exteriérovým prírodným pro-
stredím (návšteva zelených átrií, okolitých parkov, 
záhrad…)
3. priamy kontakt s  interiérovým prírodným 
prostredím (zimné záhrady, dvorany, interiérové 
rastliny…)

V roku 1859 Charles Robert Darwin publikoval svo-
ju evolučnú teóriu, ktorá sa stala jednou z najrevo-
lučnejších filozofií vôbec s  obrovským vplyvom na 
kultúrno-spoločenské dianie. Civilizácia a príroda sa 
začali považovať za dva rozdielne svety. Človek bol 
súčasťou obidvoch. Bol biologickou jednotkou príro-
dy z pohľadu druhového členenia a zároveň rozmýš-
ľajúci, kreatívny tvor s vlastnou kultúrou. Za dôkaz 
týchto odlišností bol považovaný aj fakt, že biologic-
ké charakteristiky človeka sú dané prírodou, do vývo-
ja ktorých nemohol zasiahnuť, na rozdiel od kultúry, 
na ktorej vytvorení sa podieľal vlastnými rozhodnu-
tiami2. Darwinova teória pomáha tvrdeniu, že civili-
zácia je negatívnym fenoménom, ktorá bráni človeku 
žiť v harmónií s prírodou a v konečnom dôsledku ve-
die k jeho totálnemu zániku. 

Tvrdenie, že civilizácia ničí ľudstvo si rýchlo naš-
lo svoju cestu aj u predchodcov psychiatrie a  psy-
chológie. Napríklad George Beard tvrdí, že s rýchlos-
ťou rozvoja spoločnosti sa rovnako rýchlo zväčšuje 
aj rozdiel medzi prírodou a spoločnosťou. Poukazuje 
to na príklade, že najviac v histórii trpeli tí, čo boli 
najviac civilizovaní. Presvedčenie, že nedostatočný 
kontakt s prírodným prostredím môže mať negatív-
ny vplyv na ľudské zdravie, sa v súčasnosti čoraz čas-
tejšie stáva zdrojom skúmania (Planetree Hospitals3, 

Evidence Based Design4). Z evolučnej teórie teda vy-
plýva, že človek je vo svojej  podstate súčasťou prí-
rodného prostredia a  jeho normálny a  prirodzený 
stav je byť zdravý. Preto každý z nás má aj svoje sa-
mo-uzdravovacie mechanizmy, ktoré boli počas mili-
ónov rokov evolúcie v prirodzenej harmónii s príro-
dou a ich fungovanie závisí od prírodných aspektov. 
Aj keď je vedecký výskum v oblasti vplyvu prírodného 
prostredia na človeka relatívne v začiatkoch, už dnes 
možno jednoznačne preukázať, že prírodné prostre-
die dokáže redukovať stres a znižovať depresiu účin-
nejšie ako prostredie umelé, vytvorené človekom.

Vizuálny kontakt s prírodným prostredím
Ľudia vo všeobecnosti vnímajú pohľad na príro-
du ako efektívny prostriedok slúžiaci na zmiernenie 
stresu a  bolesti. Tento takzvaný regeneračný efekt 
prírody bol vyvinutý ako výsledok evolučnej histórie 
človeka5. Evolučným vývojom sa príroda v podvedo-
mí človeka zakorenila ako vrodený zdroj fascinácie 
a obnovy s cieľom stimulovať ľudí a nútiť ich hľadať 
kontakt s  bezpečným prírodným prostredím, ktorý 
obsahuje prostriedky a možnosti nevyhnutné na pre-
žitie. Skutočnosť, že podhľad na vonkajšie prírodné 
prostredie môže pozitívne ovplyvňovať priebeh lieč-
by pacienta, preukázala revolučná vedecká štúdia R. 
Ulricha, z roku 19846, ktorá u širokej verejnosti spô-
sobila rozruch. Autor sa v nej zaoberal vzťahom ne-
mocničného prostredia a dĺžky uzdravovacieho pro-
cesu pacientov po operácii. Pacienti boli náhodne 
rozdelení do dvoch druhov izieb. Jeden druh izieb 
mal výhľad na prírodné prostredie, ktoré obsahova-
lo množstvo zelene a dostatočné množstvo denného 
svetla. Druhý typ izieb mal výhľad na tehlovú ste-
nu susediacej budovy s nedostatočným množstvom 
denného svetla. V štúdii dospel k názoru, že pacienti 
s možnosťou výhľadu do prírody sa uzdravili takmer 
o jednu tretinu rýchlejšie a množstvo liekov proti bo-
lesti, ktoré počas liečby užívali, bolo zjavne menšie 
ako pri skupine s výhľadom na susednú stenu budo-
vy. Tento výskum dokazuje spojitosť medzi vizuál-
nym vnemom a uzdravovacím procesom a poukazuje 
na skutočnosť, že ak je tento aspekt v nemocničnom 

prostredí podcenený a okná izby majú nevhodný vý-
hľad (v tomto prípade na stenu susednej budovy), 
môže nastať situácia, keď pacient stráca vizuálnu 
stimuláciu, ktorú zažíva v  každodennom živote, čo 
následne vedie k  predĺženiu celkovej liečby. Ako je 
vlastne možné, že niečo také „obyčajné“ ako pohľad 
na prírodu poskytuje pozitívne stimuly a  urýchľu-
je liečebný proces? Odpoveď by sme mohli hľadať 
v našej dávnej histórii, ktorá bola po celú dobu s prí-
rodou úzko spätá. Pohľad na prírodu vyvoláva u člo-
veka evolúciou vyvinuté príjemné pocity, ktoré redu-
kujú stres a depresiu, a takýmto spôsobom pozitívne 
vplývajú na celý liečebný proces. 

Skoršie vedecké štúdie zaoberajúce sa vplyvom 
priestorov bez okien na psychický stav človeka potvr-
dili, že okná nie sú len hygienickou nevyhnutnosťou, 
ale že nedostatok kontaktu s vonkajším prostredím 
spôsobuje emocionálne zmeny v  osobnosti, stres 
a  depresiu7. Podľa štúdie T. Markusa8 existuje päť 
hlavných kritérií, ktoré majú vplyv na riešenie okna 
v nemocničnom prostredí:

 – denné svetlo
 – priame slnečné žiarenie
 – prirodzené vetranie
 – výhľad
 – ochrana súkromia

Tieto kritériá sa navzájom prelínajú, preto aj nasle-
dujúce výskumy, ktoré sa sústredili na výhľad a jeho 
účinky na ľudské zdravie, môžu byť ovplyvnené rov-
nako aj spolupôsobením ostatných aspektov. Spokoj-
nosť s výhľadom, ktorý okno umožňuje, závisí od via-
cerých faktorov, ako sú: veľkosť okna, veľkosť plochy 
miestnosti, veľkosť vonkajšej steny, výška parapetu, 
ako aj od druhu vonkajšej informácie, ktorú výhľad 
poskytuje. Podľa spomínaného výskumu sa spokoj-
nosť zvyčajne dosahuje vtedy, keď plocha okna tvorí 
minimálne 20 % – 30 % plochy exteriérovej steny 
miestnosti.

Odporúča sa, aby pacient v sediacej či ležiacej polo-
he mal výhľad na okolie, čo mu v podvedomí evokuje 
pocit väčšej istoty. Najlepšie to spĺňa okno so zní-
ženým parapetom. Zaujímavé riešenie9 použil rakús-
ky architekt Volker Giencke pri projekte nemocnice 

Psychológia v nemocničnom prostredí
Stanislav Majcher

1 ¦ Riešenie osvetlenia čakárenských priestorov denným 
svetlom presklennou stenou (čakárenské priestory sú opticky 
prepojené s átriom, v ktorom je situovaný nemocničný park), 
Klinika diakonov v Stuttgarte, Arcass Freie Architekten  
Foto: Stanislav Majcher
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Projekt sa zameriava na vzájomné postavenie dvoch 
kontrastných sústav a  hľadá ich využitie v  oblasti 
ochrany, „zásobovania“ alebo obojstrannej koexisten-
cie a pomocou algoritmu sa usiluje nájsť otázky zú-
ročenia týchto protichodných štrukturálnych aliancií 
v architektúre s rôznou výhodnosťou alebo nevýhod-
nosťou pre obidve strany. Symbiózu a parazitizmus 
nechápe ako čisté protiklady, ale ako tesné prepo-
jenie vzťahov, keď jeden systém prispôsobuje svoju 
formu a „diktátorsky“ usmerňuje tok ľudí v priestore 
na základe asociatívnych zväzkov s prostredím. 

Vstupná fáza projektu – definovanie kritérií
V architektonickom vymedzení ide o vyžitie charak-
teru a potencie sústavy v návrhu emergentných vä-
zieb endo-parazitickej formy, ktorá využíva priestor 
foyeru FA STU v Bratislave ako „tráviaci trakt“ tela 
hostiteľa. Táto vnútorná dutina fakulty je následne 
pretkávaná logickými smermi nekonvenčnej modulá-
cie riadenej gramatikou matematických podmienok 
a  cyklov jazyka Visual Basic v  Grasshopperi. Steny 
parazita tu vymedzujú nový priestor, ktorého diver-
zifikované smery stanovujú limity jeho pohyblivé-
ho objemu. Akoby vznikal priestor v priestore. Ten-
to projekt je výsledkom práce študenta Bc. Aladara 
Csernáka z predmetu Digitálna architektúra I. – skrip-
tovanie ZS 2011/2012, ktorý na tomto zadaní pracoval 
pod vedením Ing. arch. Michala Valúška ako hlavného 
riešiteľa tohto projektu riešeného v rámci Programu 
na podporu mladých výskumníkov 2011 (odborná kon-
zultácia RNDr. Andrej Hosťovecký, PhD.). 

Návrhová fáza projektu – digitálny algoritmus
Na začiatku návrhu sa uplatňuje náhodný, avšak vďa-
ka logike algoritmu korigovaný princíp generovania 
prvotných bodov vo foyeri, ktoré sú kontrolnými 
uzlami vodiacich kriviek prebiehajúcich tiel parazi-
ta. Uzly kriviek idúcich z otvorov foyeru, kde je pred-
pokladané nasávanie potravy parazita, sú následne 
v  rámci algoritmu spájané logicky s  najbližším voľ-
ným uzlom podľa smeru. Takto generované pries-
torové krivky produkujú zdanlivo chaotickú spleť 
parazitických prúdov, ktoré diktujú nové usmerne-
nia pohybu ľudí ako „potravy“ z piatich smerov, čím 
využívajú „ľudský“ potenciál vnútri fakulty. Cielene 
pritom skracujú cesty medzi krídlami a vstupom do 
budovy s  rozumnou distribúciou ľudí. Telá parazita 
reagujú na túto neobyčajnú stravu ako na vnútor-
né pohyblivé atraktory, ktoré prechádzajú útrobami 
a v daných miestach nafukujú ich steny ako senzibil-
ný „tráviaci trakt“ vo foyeri. Na druhej strane sú tie-
to smery istým kontrastom k voľnému pohybu ľudí 
v otvorenom priestore a pôsobia viac diktátorsky ako 
slobodne. Svojím objemom pôvodný priestor foyer 
viac zmenšujú a uberajú z jeho formy, čím koketujú 
s istou myšlienkou obavy nad nevyužitím jeho prázd-
nej dutiny. Akoby chceli telá tejto endo-parazitickej 
algo-tektúry vyplniť voľný priestor, do ktorého sú 
umiestnené. Ich povrch pritom umocňujú čiastočné 
perforácie vychádzajúce z parametrického sledovania 
polohy vonkajších statických atraktorov v priestore, 
čím zabezpečujú preslnenie vnútra algo-tektúry a vy-
tvárajú jej interaktívne kontinuum.

Vďaka parametrickej väzbe kódovaného algorit-
mu v Grasshopperi dokáže parazit vo výsledku meniť 
priemer i  charakter geometrie a  veľkosť, smerova-
nie i nábeh perforácií na základe vzdialenosti a po-
lôh viacerých atraktorov. Náhodné rozhodenie vnú-
torných bodov vodiacich kriviek parazita je pritom 
fundamentom vždy inej generácie chaotickej „pá-
somnice“, ktorej vývoj sa dá ťažko predvídať (teória 
chaosu). Ale aj napriek chveniu jej uzlov je v  rámci 
algoritmu stále deterministická a  riadená pokynmi 
zdola nahor. Dramatický rozsah vyhýbajúcej formy 
sa usiluje apelovať na emócie diváka s cieľom pod-
poriť emergentný dojem samopašného tela parazi-
tickej algo-tektúry (algoritmicky navrhovanej archi-
tektúry), ktoré je azda prejavom „fóbie z  prázdna“. 

Vťahuje ľudí, kriticky zapĺňa a využíva priestor foyeru 
na svoju ochranu, ale súčasne poskytuje nové smery 
a prepojenia. Medzi striktným tvarom foyeru a dyna-
mickou formou parazita tak vzniká kontrast, ktorý 
opisuje húževnaté hmoty naťahujúce sa ako pavúčie 
súkno s  teoretickým charakterom ocele (pozri digi-
tálne výstupy projektu). 

Výrobná fáza projektu –  
realizácia fyzického modelu
Po stanovení algoritmu nasledovalo optimalizova-
nie digitálneho modelu pre výrobu pomocou tech-
nológie 3D tlače. Na začiatku bolo potrebné maxi-
málne presne vymodelovať priestor foyeru, vyladiť 
všetky smery parazitických prúdov, aby sa vzájomne 
nedotýkali a  nájsť nielen optimálne rozloženie for-
my, ale tiež stanoviť minimálnu hrúbku stien para-
zita vzhľadom na postačujúcu pevnosť a stabilitu re-
álneho modelu. 

Vzhľadom na to, že telá parazita sú chápané ako 
čiastočne pružné a  súčasne ľahké avšak pevné oce-
ľové formy bez použitia podpery alebo závesu, bola 
zvolená ako najvhodnejšia technológia 3D tlače – 
Laser Sintering s  použitím kompozitu Alumid. Ide 
o  plastový prach „polyamidu“ s  prímesou hliníka, 
ktorý zabezpečil vysokú pevnosť kritických visiacich 
častí modelu (telá parazita) s  istou mierou ohyb-
nosti, nízku hmotnosť a  zároveň skvelé mechanic-
ké vlastnosti s určitou termálnou odolnosťou a ko-
vovým vzhľadom. Je preto úžasným materiálom na 
čiastočné odprezentovanie odvážnej myšlienky toh-
to projektu, ktorý otvára diskusiu o hľadaní využitia 
čiastočne pevných i elastických látok v architektúre. 
Okrem toho je výhodou tohto kompozitu, že po od-
búraní metalických častíc je biokompatibilný, recyk-
lovateľný a neškodný pre životné prostredie. 

Tento typ technológie 3D tlače a  daný kompo-
zit napokon stanovil potrebnú minimálnu hrúbku 
(2 mm) stien parazita, pričom bola stále zaistená po-
trebná stabilita i tuhosť nepodoprených častí mode-
lu a taktiež ich primeraná čitateľnosť v rámci detai-
lu (pozri Fyzické výstupy). Vzhľadom na túto hrúbku 
následne vyšla minimálna veľkosť modelu 300 mm 
x 300 mm x 115 mm na podstave 340 mm x 340 mm, 
čo bolo postačujúce, lebo pri menších rozmeroch by 
sa už stratila čitateľnosť modelu a hrúbka stien by 
nezodpovedala mierke. Výsledný 3D model napokon 

prispieva svojím reálnym priestorových výstupom 
k charakteru nekonvenčných štruktúr v architektúre 
a  je jedným z hmatateľných a praktických výstupov 
doktorandského výskumu riešiteľa tohto projektu. 

Výstupy dosiahnuté riešením projektu
Používanie počítača prináša nové skúseností, ak ar-
chitekt vstúpi do dialógu so strojom na úrovni návr-
hu algoritmu, čím je schopný vytvárať náročné záme-
ry, ktoré rozširujú možnosti tradičných CAD softvérov 
a výrobné postupy CAM technológií. Interakcia však 
musí byť transparentná, s presnou skladbou algorit-
mov, ktoré nesmú byť ťažkopádne, ale celkom deter-
minované. Prínosom projektu je ukážka uplatnenia 
presných pravidiel pri návrhu zložitej architekto-
nickej kompozície, ktorá následne využíva možnosti 
technológie 3D tlače na zhmotnenie nekonvenčných 
ideí do reálneho modelu. Tento projekt reprezentu-
je nielen oblasti súčasnej tvorby v rámci inovačných 
technológií v architektonickom navrhovaní, ale jeho 
digitálny algoritmus i  fyzické stelesnenie je súčas-
ne cenným reprezentačným materiálom ukazujúcim 
nové prístupy v tvorbe na predmete Digitálna archi-
tektúra na FA STU.

Projekt prezentuje zložité vzťahy použitím para-
metrických postupov v Grasshopperi, čo prináša vý-
sledky z hľadiska aplikácie Teórie chaosu (štruktúra 
je citlivá na vzťahoch a väzbách vstupných paramet-
rov), matematických (logické pravidlá algoritmu), 
geometrických (generovanie digitálnych geometrií), 
výrobných (presnosť a kvalita 3D modelu) a aj ume-
leckých súvislostí (estetika výstupov) chaotických 
skladieb v  algoritmickom navrhovaní komplikova-
ných štruktúr.

Metodickým výstupom projektu je napokon proto-
typ algoritmu riešiaci dané zadanie vo verzií Grass-
hopper 0.8.0007 pre softvér Rhinoceros 4. a  tvori-
vým výstupom uplatnenie parametrických postupov 
na úrovni reálneho modelu, čím demonštruje výrob-
nú technológiu 3D tlače priamo v  praxi. Digitálny 
i  reálny model tohto projektu tak prináša originál-
ne fenomenologické výsledky priestorovej organizá-
cie chaotickej štruktúry, keď jednoduchý algoritmus 
prezentuje konceptualizovanie hľadajúce riešenia 
pomocou jasných predpokladov, ktoré následne spĺ-
ňajú stanovené kritériá v architektúre. 

Endo-parazitická 
algo-tektúra 
vo foyeri FA STU
Michal Valúšek 2 ¦ Digitálne výstupy: Výsledné vizualizácie endo--parazitickej 

formy vo foyer na FA STU

Digitálny  
návrh formy 

Prepojenie algoritmu 
v plugine Grasshopper

Zápis kódu algoritmu cez jazyk 
Visual Basic v Grasshopperi

1 ¦ Generovanie endo-parazitickej  
formy vo foyer na FA STU

3 ¦ Fyzické výstupy: Reálny model endo-parazitickej  
formy vo foyer na FA STU
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