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„Publish or perish (Publikuj alebo zahyň)“ je často vyslovovaná fráza v prostredí univerzít všade vo svete. Zná-
my slogan sa objavil prvýkrát v roku 19321 úplne mimo akademického kontextu a až neskôr sa udomácnil vo 
vysokoškolskom živote a doslova vo všetkých oblastiach bádania.

Výskumne orientované a  tradičné univerzity sa silou-mocou snažia udržať až nezdravé aspekty akéhosi 
publikačného šialenstva so silnejúcou argumentáciou, že je potrebné publikovať výsledky výskumu a týmto 
spôsobom motivovať a podporovať v kariére najmä mladých začínajúcich akademikov, respektíve pedagógov. 
Neustále pritom zdôrazňujú potrebu nájsť rovnováhu medzi publikovaním, výskumom a pedagogickou čin-
nosťou. Pravidelné a prestížne publikovanie sa chápe ako možnosť prezentovať pracovisko, výstupy výskum-
ných projektov a najmä svoj vlastný vedeckovýskumný potenciál. Týmto sa však kolobeh nekončí, predstavuje 
len začiatok a mnohokrát aj podmienku na získanie ďalšieho grantu, dotácií, ďalších publikácií a stále doko-
la…Ak k tomu pridáme ešte akúsi pridanú hodnotu novodobého akademického „strašidla“ v podobe sciento-
metrie, celý systém je ešte oveľa zložitejší. 

Mnohé vedné disciplíny majú svoje vlastné časopisy, ktoré sú scientometricky významné a prestížne, via-
ceré z nich neprijímajú interdisciplinárne orientované príspevky a skôr sa uzatvárajú samy do seba. V duchu 
klientelizmu a protekcionárstva sú prijímané príspevky do časopisov vo „vyvolených“ databázach ako Current 
Contents, Web of Science, SCOPUS a najnovšie aj knihy v „renomovaných“ vydavateľstvách (Springer Verlag, 
Cambridge University Press, Kluwer, Routledge atď…)

Čoraz viac pociťujeme tlak a zároveň krutú odvrátenú tvár uvedeného hesla aj u nás. Je to pre nás úplne 
neznáme alebo sme sa len spoliehali na to, že my nebudeme tejto povinnosti vystavení. Často sme od na-
šich zahraničných kolegov počúvali sťažnosti na komplikovanosť a až nemožnosť preraziť s článkom do dobre 
hodnoteného časopisu, na zdĺhavosť takéhoto publikačného procesu, na nerovnaký počet šancí a možností 
v rámci jednotlivých vedných disciplín atď. V kútiku duše sme ich ľutovali a považovali sme danú situáciu za 
neuveriteľne vzdialenú od našich každodenných problémov.

Ani sme sa nenazdali a  neželaný fenomén „publish or perish“ sa udomácnil aj v  našich povinnostiach. 
Prerastá do všetkých sfér súvisiacich s vysokoškolským pôsobením – spôsob fi nancovania, kritériá pre habi-
litácie a inaugurácie, podmienka na získavanie grantov a podobne. Najviac sme to však pocítili pri ostatnej 
akreditácii. 

Ako sa s touto novou situáciou vyrovnať – protestovať či oponovať, ignorovať či prehliadať? Bádanie, pub-
likovanie a kariérny rast potrebuje univerzita pre svoje fungovanie ako soľ. K tomu ešte treba pridať získava-
nie dotácií a fi nancií z grantov v nesmierne konkurenčnom medzinárodnom prostredí. Zachráni nás v tomto 
smere pripravovaná vynovená grantová schéma alebo Horizont 2020? Ako sa s  touto situáciou vyrovnať 
a ako ju správne uchopiť?

Ak si skúsime zodpovedať uvedené otázky, tak sa dostaneme znova tam, kde som začala. A preto do tretice 
„Publish or perish“.

1 Archibald Cary Coolidge: Life and Letters.

Editoriál
Ingrid Belčáková
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Architektonická tvorba v transformácii 
sociálnych služieb
Deinštitucionalizácia v kontexte architektúry

Lea Rollová, Danica Končeková, 
Eva Rusňáková Transformácia systému sociálnych služieb ozna-

čovaná pojmom deinštitucionalizácia, je dlhodobý 
proces štrukturálnych reforiem zameraný na rozvoj 
vysokokvalitných rodinných a komunitných služieb, 
postupné uzatváranie zariadení sociálnych služieb 
a  sprístupňovanie bežných služieb všetkým obča-
nom. V  postkomunistických krajinách je hlavným 
dôvodom na radikálne zmeny naliehavá potreba vy-
maniť sa z  nehumánneho systému inštitucionálnej 
starostlivosti založenom na segregácii obyvateľov 
vo veľkokapacitných zariadeniach1 v domovoch seni-
orov, domovoch sociálnych služieb, ale aj v detských 
domovoch. Podnetom na naštartovanie transformač-
ného procesu boli štúdie o nepriaznivom vplyve seg-
regácie na duševný vývoj obyvateľov žijúcich v inšti-
tucionálnych ubytovacích zariadeniach, ale aj fakt, že 
existujúci systém je z  dlhodobého hľadiska neudr-
žateľný. Z vykonaných štúdií jednoznačne vyplynuli 
požiadavky súvisiace s nevyhnutnosťou inklúzie oby-
vateľov menovaných inštitúcií do života spoločnosti, 
ktorá vedie k väčšej samostatnosti a osobnostnému 
rozvoju za predpokladu, že sú k dispozícii potrebné 
sociálne služby, ale aj prístupné fyzické prostredie. 

Podľa Európskej expertnej skupiny pre prechod z in-
štitucionálnej starostlivosti na komunitnú starostli-
vosť je deinštitucionalizácia proces, ktorý zahŕňa2: 
1. vytváranie vysokokvalitných sociálnych služieb 

poskytovaných v rámci komunity, vrátane služieb, 
ktorých cieľom je zabrániť inštitucionalizácii, ďa-
lej presun prostriedkov z rezidenciálnych inštitú-
cií do nových služieb s cieľom zabezpečiť dlhodo-
bú udržateľnosť systému;

2. plánované uzavretie inštitúcií na dlhodobý pobyt, 
v ktorých žijú deti, osoby so zdravotným postih-
nutím (vrátane osôb s  duševnými problémami) 
a  starší ľudia, ktorí sú izolovaní od spoločnos-
ti, s  nedostatočnými štandardami starostlivosti 
a podpory a kde sú im často upierané ich ľudské 
práva;

3. vytváranie bežných služieb, napríklad v  oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy,

4. zamestnanosti, bývania, zdravia a dopravy, ktoré 
sú plne prístupné pre všetky deti a dospelých od-
kázaných na podporu.

Všetky kroky uskutočnené v  procese deinštituci-
onalizácie majú teda viesť k postupnej inklúzii oby-
vateľov z rezidenciálnych zariadení do života spoloč-
nosti, ktorá im má zabezpečiť väčšiu samostatnosť 
a osobnostný rozvoj za predpokladu, že sú k dispo-
zícii potrebné sociálne služby, ale aj univerzálne prí-
stupné fyzické prostredie. 

Deinštitucionalizácia rezidenciálnych zariade-
ní sociálnych služieb bola hlavným trendom v  zá-
padnej Európe a Severnej Amerike od začiatku roka 
1970. Niektoré krajiny ako Švédsko a Nórsko postup-
ne uzavreli všetky rozsiahle rezidenčné zariadenia 
a  vyvinuli nový systém založený na báze komunit-
ných služieb. V  súčasnosti sa deinštitucionalizácia 
stáva novou sociálnou politikou Európskej únie na 
najbližších 20 – 30 rokov a v súlade s týmto záme-
rom bolo vydaných niekoľko usmernení, ktoré musia 
členské štáty EÚ dodržiavať. Reakciou Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a  rodiny Slovenskej republi-
ky bolo schválenie dokumentu Stratégia deinštitu-
cionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej 
starostlivosti v novembri 2011 a investičné projekty 
súvisiace s  procesom transformácie sociálnych slu-
žieb majú byť podporované zo štrukturálnych fondov 
Európskej únie. 

Proces deinštitucionalizácie sa často vníma ako 
sociologický problém, aby však bolo možné naplniť 
požiadavku inklúzie prijímateľov sociálnych služieb 
do života spoločnosti, je potrebné považovať tento 
proces aj za architektonický, urbanistický aj za sta-
vebný problém. 
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Štatistické údaje
Potreba transformácie zaradení sociálnych služieb 
úzko súvisí aj so starnutím populácie. Hektickosť 
bežného života, odsúvanie rodičovstva do neskoršie-
ho veku, zlá hospodárska situácia, zvyšovanie prie-
mernej dĺžky života a mnohé iné faktory majú za dô-
sledok zmenu demografi ckej štruktúry obyvateľstva.

Kým v  súčasnosti pripadajú na jedného obyvate-
ľa vo veku 65 rokov dvaja obyvatelia vo veku 17 ro-
kov, štatistické údaje a prognózy deklarujú, že v roku 
2050 bude tento pomer ešte nepriaznivejší.

Z údajov štatistického úradu SR porovnávajúceho 
demografi ckú štruktúru obyvateľstva v  roku 2001 
a 2011 vyplýva, že zatiaľ čo v roku 2001 bolo žien vo 
veku 60 rokov približne 27-tisíc, v  roku 2011 sa ich 
počet zvýšil na 39-tisíc, čo predstavuje nárast o 45 %, 
pričom pri porovnaní údajov pre mužov v tom istom 
veku bol tento nárast dokonca o 56 %. Naopak, po-
čet mužov vo veku 20 rokov klesol v porovnaní rokov 
2001 a 2011 z počtu 45-tisíc na 40-tisíc s predpokla-
dom, že v roku 2031 bude ich počet len 27-tisíc.

Schopnosť pracovať pri populácii vo veku od 60 ro-
kov a viac, znázorňuje graf 2. V  závislosti od miery 
rozvinutosti krajiny percento pracovne aktívnych ob-
čanov klesá alebo stúpa. V  celosvetovom priemere 
40 % mužov a 20 % žien vo veku nad 60 rokov stále 
pracuje. V rozvinutých krajinách starší obyvatelia vo 
väčšej miere uprednostňujú odchod do dôchodku, vy-
užívajú výhody rozvinutého sociálneho systému (ces-
tovanie, dobrovoľníctvo, záujmové aktivity...). V kra-
jinách, kde sociálny systém nie je natoľko funkčný 
a ekonomika výkonná sú ľudia nútení pracovať aj vo 
vysokom veku. Je paradoxom, že vek odchodu do dô-
chodku je vo vyspelých krajinách vyšší, ako napr. na 
Slovensku a v iných postkomunistických krajinách.

Túto transformáciu vekovej štruktúry obyvateľ-
stva vedúcej k starnutiu populácie je potrebné riešiť 
nielen z hľadiska fi nančnej životaschopnosti hospo-
dárstva štátu, sociálneho systému, ale aj z hľadiska 

Graf 1: Veková štruktúra obyvateľstva SR v porovnaní rokov 2001 a 2011
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2001, 20113
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prístupnosti prostredia, ktoré by malo zohľadniť zvý-
šené nároky starnúceho obyvateľstva.

Graf 3 mapuje zdravotný stav občanov v  roku 
2009. Takmer 68 % občanov v produktívnom pracov-
nom veku 45 – 59 rokov uviedlo, že trpí dlhotrvajúci-
mi ochoreniami alebo má nejaký zdravotný problém. 
Necelých 46 % v tej istej vekovej kategórii uviedlo, že 
má obmedzenie kvôli zdravotnému problému. Toto 
číslo sa priamoúmerne zvyšuje s narastajúcim vekom 
obyvateľov. Síce sa predlžuje priemerná dĺžka života 
(graf 4 – priemerná dĺžka života sa predlžuje približ-
ne o 2 roky za dekádu) no graf 3 dokazuje, že nežije-
me zdravšie.

Uvedené štatistiky boli jedným z impulzov na ra-
dikálne zmeny v  sociálnom systéme. Súčasný mo-
del je z dlhodobého hľadiska neudržateľný. Z grafov 
a štatistík jednoznačne vyplýva, že percento obyva-
teľov, ktorí využívajú sociálne služby, sa v priebehu 
ďalších desaťročí bude zvyšovať, a  preto je nevy-
hnutné transformovať existujúci systém poskytova-
nia pomoci prostredníctvom kvalitnejších opatrova-
teľských služieb. Cieľom je dosiahnutie požadovanú 
fl exibilitu a  ekonomickú efektívnosť nového systé-
mu založeného na poskytovaní komunitnej starost-
livosti neinštitucionálnou formou. Očakávaný nárast 
klientov sociálnych služieb by mohol mať za násle-
dok vytvorenie ďalších veľkokapacitných zariadení 
inštitucionálneho charakteru, ktoré sú v  rozpore zo 
základnými ľudskými právami a nezohľadňujú trend 
aktívneho starnutia.

Analýzy problémov z pohľadu sociológov
V Slovenskej republike v súčasnosti neexistuje žiad-
na objektívna štatistika o  úrovni kvality sociálnych 
služieb. Boli však realizované viaceré sociologické 
prieskumy a hodnotenia kvality sociálnej práce pod-
porujúce monitoring kvality sociálnych služieb, ktorý 
realizovala napríklad Rada pre poradenstvo v sociál-
nej práci so Slovenským Helsinským výborom v roku 
20035. Z analýz sociológov vyplýva, že život v inšti-
tucionálnych rezidenciálnych zariadeniach s  nedos-
tatkom osobného súkromia a  samostatnosti vedie 
k narušeniu osobnej integrity človeka a zdravého roz-
voja jeho citového života. V Slovníku sociálnej prá-
ce je proces inštitucionalizácie charakterizovaný ako, 
citujem: „súbor negatívnych vplyvov pôsobiacich na 

osoby dlhodobo pobývajúce v  uzavretých ústavných 
inštitúciách ..., ktoré obmedzujú človeka v priestore, 
obmedzujú jeho súkromie, príležitosti ku kontaktu 
s rodinou a s inými ľuďmi, obmedzujú možnosti slo-
bodnej voľby, majú zásadný vplyv na jeho myslenie 
a správanie“.6 

V  podmienkach Slovenskej republiky boli zistené 
nasledujúce dôvody transformácie zariadení sociál-
nych služieb7:
• prevádzka zariadení sociálnych služieb s  počtom 

miest pre viac ako 50 obyvateľov (60 % z  celko-
vého počtu)

• fyzické obmedzovanie pohybu,
• vyšší počet obyvateľov na izbách, ktoré sú navyše 

prechodné a s tým súvisiaci nedostatok súkromia,
• neúčelové budovy (kláštory, kaštiele),
• tradícia poskytovania služieb zvlášť pre mužov 

a ženy,
• preferovanie zdravotníckej starostlivosti pred so-

ciálnymi službami,
• nízka kvalifi kácia personálu a  absencia celoživot-

ného vzdelávania pre pracovníkov priameho kon-
taktu a  technicko-hospodárskych pracovníkov 
zariadenia,

• nízky a  nedostatočný stav pracovníkov vzhľadom 
k potrebám obyvateľov,

• často obchádzaná skutočnosť – predpoklad, že 
obyvatelia budú v zariadení sociálnych služieb až 
do konca života,

• zbavovanie obyvateľov spôsobilosti na právne úko-
ny ako dôsledok prijatia do zariadenia,

• nízka profesionalita a  odbornosť poskytovaných 
služieb pre ťažko a hlboko mentálne postihnutých 
obyvateľov a obyvateľov s pridruženým telesným 
postihnutím.
K ďalším problémom patria napríklad podľa Bar-

tošoviča, citujem: „nedostatok miest v  zariadeniach 
sociálnej starostlivosti, nedostatok odborného per-
sonálu a porušovanie ľudských práv v zariadeniach“.8 
Práca personálu v inštitúciách je zameraná najmä na 
vykonávanie jednotlivých pracovných úkonov, kto-
ré sa postupne menia  na rutinu, pričom individu-
álny prístup ku klientom je ojedinelý. Aby sa tieto 
negatívne vplyvy eliminovali, je potrebné presadzo-
vať neústavné formy služieb, ktoré nevytrhávajú kli-
enta z jeho prirodzeného prostredia. Cieľom je teda 

Graf 3: Výskyt dlhotrvajúceho ochorenia alebo zdravotného 
problému a obmedzenie v bežných činnostiach kvôli 
zdravotnému problému obyvateľov SR vo vybraných 
vekových skupinách. Zdroj: Štatistický úrad SR, 2001, 2011
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presťahovať klientov z inštitúcií do novovytvorených 
nízkokapacitných zariadení, alebo vrátenie klien-
tov do vlastného domáceho prostredia, samozrej-
me, za podmienky, že im bude poskytovaná adekvát-
na podpora komunity tzv. „community-based care“, 
teda starostlivosť založená na podpore komunity. 
V  materiáli Európskej expertnej skupiny pre pre-
chod z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú 
starostlivosť sa píše: „Takáto podpora zahŕňa bežne 
poskytované služby ako sú bývanie, zdravotná sta-
rostlivosť, vzdelanie, zamestnanie, kultúru a  voľný 
čas, ktoré by mali byť prístupné všetkým obyvate-
ľom komunity bez ohľadu na povahu ich znevýhod-
nenia alebo požadovanej miery podpory.“9 V  súvis-
losti s  transformáciou komunitná forma sociálnych 
služieb predpokladá návrat do bežného, každodenné-
ho života klientov, do miestnej komunity, kde majú 
žiť ako rovnocenní občania spoločnosti. „Výsledkom 
transformačných zmien je zmena sociálneho statusu 
prijímateľov z objektu na subjekt, z klienta na obča-
na, čo inými slovami znamená vytvorenie rovnakých 
príležitosti pre ich život v podmienkach, v ktorých sú 
rešpektované ich ľudské práva.“10

Analýzy problémov z hľadiska 
pripravenosti fyzického prostredia
Na to, aby sa radikálne zmenil spôsob života oby-
vateľov z  inštitúcií, musia byť plne integrovaní do 
života spoločnosti, teda musia mať možnosť pesto-
vať sociálne kontakty s rodinou, priateľmi, miestnou 
komunitou, možnosť participovať na spoločenských 
aktivitách, možnosť cestovať a podobne. Obyvatelia 
v aktívnom veku musia mať možnosť študovať a pra-
covať na voľnom trhu práce (zdravotne limitovaní 
klienti z  domovov sociálnych služieb). Je však naše 
fyzické prostredie na tento proces pripravené? Stále 
existuje mnoho architektonických bariér v exteriéro-
vom prostredí, v  budovách občianskej vybavenosti, 
ako aj na pracoviskách. Najzávažnejším problémom 
však je, že súčasný bytový fond s nedostatkom upra-
viteľných bytov neumožňuje klientom naplniť zá-
kladné právo a podmienku deinštitucionalizácie, a to 
zotrvať vo vlastnom domácom prostredí tak dlho, 
ako im to ich sebestačnosť dovoľuje. Plnú integrá-
ciu umožňuje len komplexne bezbariérovo prístup-
né prostredie, a preto je potrebné radikálne zmeniť 

zaužívané postupy pri urbanistickej a architektonic-
kej tvorbe prostredia. 

V prvej fáze realizácie pilotného projektu MPSVaR 
SR Národný projekt Podpora procesu deinštituciona-
lizácie a  transformácie systému sociálnych služieb 
majú byť klienti z rezidenciálnych zariadení diferen-
covane umiestňovaní do novovytvorených nízkoka-
pacitných obytných štruktúr, alebo ak je to možné 
navrátení do domáceho prostredia. Pre udržateľnosť 
tohto procesu je žiaduce radikálne zmeniť prístup 
k  tvorbe komerčného aj sociálneho bytového fon-
du, aby ľudia, ktorí sú odkázaní na opateru, mohli 
v budúcnosti prijímať služby vo vlastnom domácom 
prostredí. V súčasnosti je v legislatíve zakotvený po-
jem „byt osobitného určenia“ alebo „chránené býva-
nie“, ktoré sú určené na užívanie osobami s  obme-
dzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V praxi sa 
však preukázalo, že toto ustanovenie sa využíva naj-
mä pri poskytovaní dotácií štátu na debariérizačné 
úpravy bytu. Za posledných 20 rokov sa postavilo len 
veľmi málo bytových domov v rámci výstavby sociál-
nych a nájomných bytov, v ktorých sa realizovali aj 
byty osobitného určenia tzv. bezbariérové byty. V ko-
merčnej výstavbe sa takéto byty takmer vôbec nerea-
lizujú. Dôkazom je aj zverejnená správa mimovládnej 
organizácie Združenia na pomoc ľuďom s  mentál-
nym postihnutím v  Slovenskej republike, v  ktorej 
sa uvádza, že „príčinou zriaďovania a  udržiavania 
celoročných zariadení sociálnych služieb je nedosta-
tok alternatívnych sociálnych služieb, predovšetkým 
chráneného bývania.“11 

Podľa rodičov, ponuka chráneného bývania v Slo-
venskej republike nezodpovedá potrebám rodín, kto-
ré majú deti s  mentálnym postihnutím. Podobné 
problémy majú aj rodičia detí s inými druhmi zdra-
votného postihnutia. Rodičia, ktorí mali možnosť za-
bezpečiť pre svojich členov rodín domovy sociálnych 
služieb s  dennou prevádzkou, odmietajú umiestniť 
svoje deti v staršom, dospelom veku do zariadení so-
ciálnych služieb s celoročnou prevádzkou. Na nedos-
tatok bezbariérových bytov sa sťažujú aj ľudia s po-
ruchami pohybu a  seniori. To je relevantný dôvod 
na radikálnu zmenu prístupu k  tvorbe komerčného 
a sociálneho bývania, ktorá by umožňovala občanom 
zostať vo svojom byte aj vtedy, keď sa zmenia jeho 
schopnosti. Každý novopostavený byt by mal byť 

Graf 4: Priemerný vek* obyvateľov SR 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2001, 2011

* – Priemerný vek je vážený aritmetický priemer počtu rokov, 
ktoré prežili príslušníci danej populácie do daného okamihu. 
Zdroj: Krátky slovník základných demografi ckých pojmov, 
Zdroj: Infostat, http://www.infostat.sk/vdc/pdf/slovnik2.pdf

Rok

Priemerný vek

muži ženy

1991 32,22 35,05

2001 34,57 37,68

2011 37,41 40,61
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navrhnutý tak, aby ho bolo možné v prípade potreby 
upraviť, bez nutnosti náročných stavebných úprav, 
podľa individuálnych potrieb užívateľov – tzv. „upra-
viteľný byt“.

V  rámci úvah súvisiacich s  procesom deinštituci-
onalizácie sa stretávame aj s názorom, že „v podmien-
kach rozptýleného osídlenia, či nevyhovujúcej bytovej 
štruktúry je vhodné vytvárať nájomný bytový fond pre 
seniorov v lokalitách s prístupnými verejnými služba-
mi. Z  hľadiska služieb môže ísť o  sociálne nájomné 
bývanie pre seniorov, kde sa vykonáva dohľad“.12 Pre-
to si treba položiť otázky: Nevznikne tým nový druh 
inštitúcie pre seniorov? Odstránili by sa tým nega-
tívne dopadyna život seniorov? Vhodnejšie by zrejme 
bolo, keby sa uvažovalo so sociálnym nájomným bý-
vaním pre zmiešané skupiny užívateľov, okrem seni-
orov napríklad pre osamotené matky s deťmi, pre sa-
mostatne žijúcich ľudí, mnohopočetné rodiny, alebo 
náhradné rodiny, pretože tu by bolo možné vytvárať 
sociálne kontakty na základe vzájomnej výpomoci. 
Inšpiráciou by mohli byť napríklad modely integro-
vaného bývania z Nemecka, ktoré sú navrhnuté me-
tódou Univerzálneho navrhovania. 

Pre architektov je takisto veľkou výzvou vytvárať 
nové, dosiaľ nerealizované druhy stavieb, ktoré je 
potrebné vybudovať v súlade s požiadavkami trans-
formácie systému komunitných služieb, ako naprík-
lad multifunkčné centrá včasnej starostlivosti, do-
mov na pol ceste, nízkoprahové centrá, zariadenie 
núdzového bývania, zariadenie dočasnej starostli-
vosti o  deti, špecializované zariadenie a  integrač-
né centrum. Je potrebné vytvoriť nové metodické 
usmernenia a typologické zásady, ktoré by poskyto-
vali dostatok informácií architektom, ale aj prevádz-
kovateľom sociálnych služieb. Neostáva nič iné, ako 
sa inšpirovať príkladmi dobrej praxe v krajinách, kde 
je proces deinštitucionalizácie ukončený, alebo kde 
už majú s takýmito typmi zariadení viacročné skúse-
nosti. Osobitné riešenia budú vyžadovať aj reprofi lá-
ciu tých zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú 
osobitne intenzívnu sociálnu a  zdravotnú starostli-
vosť pre takých klientov, pre ktorých nie sú vhodné 
alebo účinné iné druhy služieb.

K  závažným problémom patrí aj otázka súvisiaca 
s  ďalším využitím veľkokapacitných zariadení po-
skytujúcich rezidenciálne služby v  rámci sociálnej 
starostlivosti. Mnoho z nich je situovaných v  izolo-
vaných okrajových lokalitách miest a  obcí, kde nie 
sú zabezpečené dopravné služby, prípadne neexistuje 
žiadna občianska vybavenosť. V čase ich vzniku, v po-
lovici 20. storočia, boli vybraté ako „vhodné“ objek-
ty napríklad znárodnené budovy zámkov a kaštieľov. 
V súčasnosti sú však tieto budovy považované za ne-
vhodné nielen pre veľký počet klientov, pre nekom-
fortné bývanie vo viaclôžkových izbách, ale aj pre 

vysoké prevádzkové náklady. Zrejme je vhodnejšie 
takéto objekty privatizovať a  využívať na iné účely. 
Tu však treba poznamenať, že mnohé z týchto budov 
patria k pamiatkovo chráneným objektom a nie vždy 
sa podarí uzavrieť dohodu s  pamiatkovými úradmi 
a odstrániť existujúce bariéry. V našej stavebnej le-
gislatíve je otázka odstránenia architektonických ba-
riér v  pamiatkovo chránených objektoch nedorieše-
ná. Napríklad v stavebnej legislatíve Českej republiky 
je stanovené, že pri odstraňovaní bariér treba prihlia-
dať na záujmy pamiatkovej starostlivosti, ale neexis-
tuje žiadne ustanovenie o  povinnosti odstraňovať 
bariéry v pamiatkovo chránených objektoch, ak majú 
slúžiť verejnosti. Tu narážame na rozpor s Dohovo-
rom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, 
pretože na základe článku 9: Prístupnosť13 majú aj 
zdravotne postihnuté osoby právo navštevovať kul-
túrne bohatstvo štátu rovnako, ako ostatní. Preto by 
bolo vhodné zakotviť v  stavebnej legislatíve povin-
nosť vzájomných konzultácií pamiatkového úradu 
s  odborníkmi na tvorbu bezbariérového prostredia 
s cieľom hľadať kompromisné riešenia.

Ďalším častým typom veľkokapacitných reziden-
ciálnych zariadení sociálnej starostlivosti sú panelo-
vé budovy, ktoré by sa mohli prebudovať napríklad 
na sociálne bývanie, študentské domovy, ubytovne, 
hostely, administratívne priestory a podobne. Aj tie 
však treba debariérizovať a  tu narážame na mnohé 
problémy súvisiace s  absenciou výťahov, schodis-
kom predsadeným pred vstupom, nevhodným typom 
konštrukčného systému, ktorý neposkytuje dostatok 
priestoru na manévrovanie s  invalidným vozíkom, 
úzke dverné otvory, sťažené možnosti vytvoriť bezba-
riérovú hygienu a iné. 

Pri analýze problémov nemožno zabudnúť na po-
trebu zamestnávania klientov so zdravotným postih-
nutím, aby sa skutočne naplnili deklarácie o  inklú-
zii a samostatnom živote. Je nevyhnutné fi nancovať 
zo zákona agentúry podporovaného zamestnávania, 
chránené dielne a  chránené pracoviská a  súčasne 
vytvárať podmienky na zamestnávanie týchto osôb 
na voľnom trhu práce. Najväčšie problémy spôsobí 
práve požiadavka zamestnania osôb so zdravotným 
postihnutím na voľnom trhu práce, lebo prevažná 
väčšina pracovísk si vyžaduje odstránenie architekto-
nických bariér. Tu zohráva negatívnu úlohu nedos-
tatočná empatia zamestnávateľov a  často aj obava 
z  nedostatočného výkonu takýchto zamestnancov, 
ktorá je navyše podporená nedostatkom legislatív-
nych opatrení a  kontrolných mechanizmov. Naprík-
lad na Slovensku je stanovená povinnosť zamest-
nať zdravotne postihnutú osobu, ak má prevádzka 
viac ako 20 zamestnancov14. Počet zamestnancov 
so zdravotným postihnutím sa určuje percentuál-
nym podielom z  počtu všetkých zamestnancov. Ak 
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zamestnávateľ toto ustanovenie nedodrží, zaplatí 
štátu pokutu. Výška pokút je relatívne nízka a mnoho 
zamestnávateľov ich radšej zaplatí, namiesto inves-
tícií do odstraňovania bariér na pracovisku. Je preto 
nevyhnutné, aby bolo v stavebnej legislatíve zakot-
vené ustanovenie, ktoré zabezpečí výstavbu bezba-
riérovo prístupných pracovísk, v ktorých bude mož-
né upraviť pracovisko podľa individuálnych potrieb 
zamestnanca.

K  pomenovaniu závažných problémov treba pri-
radiť aj nedostatok odborníkov na tvorbu bezbari-
érového prostredia metódou univerzálneho navr-
hovania, ktorí by dokázali kompetentne poskytovať 
konzultácie architektom alebo projektantom, vyko-
návať audity prístupnosti a užívateľnosti exteriéro-
vého a  interiérového prostredia, alebo odborne po-
sudzovať projektovú dokumentáciu. Táto požiadavka 
vyplýva z podmienky pridelenia dotácií zo štrukturál-
nych fondov len na také projekty, kde je zabezpeče-
ný bezbariérový prístup a užívanie stavby15. Tak ako 
bolo uvedené, projekty deinštitucionalizácie budú fi -
nancované najmä zo štrukturálnych fondov regionál-
nych operačných programov. Napríklad na Slovensku 
sa v niektorých mestách vyjadrujú k problémom de-
bariérizácie prostredia ľudia pôsobiaci v  miestnych 
organizáciách zdravotne postihnutých osôb, niektorí 
poskytujú aj konzultácie, avšak na základe príkladov 
z praxe treba konštatovať, že ich konzultácie sú úzko 
späté len s jednou skupinou zdravotného postihnu-
tia alebo dokonca len s ich individuálnymi nárokmi. 
Takto posúdené stavby vykazujú mnoho nedostat-
kov a chýba im komplexný prístup z hľadiska náro-
kov všetkých skupín zdravotného postihnutia. Je ne-
popierateľné, že zdravotne postihnuté osoby musia 
byť zapojené do procesov súvisiacich s tvorbou pro-
stredia, je však potrebné analyzovať, v ktorom štádiu 
stavebného procesu by to bolo prínosné. Z hľadiska 
efektivity je potrebné, aby už projektová dokumentá-
cia bola posudzovaná z hľadiska prístupnosti a uží-
vateľnosti pre všetkých, pretože odstraňovanie bariér 
vo fáze kolaudácie nielen predraží stavbu, ale doda-
točné úpravy mnohokrát nedosiahnu požadovanú 
architektonickú a užívateľskú kvalitu prostredia. Na 
Slovensku vzhľadom na nedostupnosť vzdelania pre 
väčšinu ľudí so zdravotnými obmedzeniami, nastáva 
situácia, že nie sú pripravení pre posudzovanie pro-
jekčne pripravovaných investícií. Aj to je jeden z ar-
gumentov, prečo je potrebné vyškoliť odborníkov na 
tvorbu bezbariérového prostredia, ktorí by dôkladne 
ovládali nároky užívateľov všetkých skupín zdravot-
ného postihnutia a  ktorí by dokázali kompetentne 
poskytovať konzultácie, prípadne posudzovať pro-
jektovú dokumentáciu16. V niektorých postkomunis-
tických krajinách je v ustanoveniach stavebnej legis-
latívy uložená povinnosť prikladať vyjadrenie autora 
projektu k bezbariérovému riešeniu stavby, prípadne 

k výkresovej časti je potrebné priložiť výkresy bezba-
riérových úprav17. Toto ustanovenie však nezodpove-
dá trendu integrácie zdravotne postihnutých osôb do 
života spoločnosti a deklaráciám o rovnosti, lebo sa 
tvoria „špeciálne riešenia“ pre túto skupinu osôb, čo 
opäť môže viesť k ich segregácii. Na základe praktic-
kých skúseností treba konštatovať, že toto opatre-
nie je často nepostačujúce aj preto, lebo nie všetci 
architekti a  projektanti sú s  problematikou tvorby 
bezbariérového prostredia metódou univerzálneho 
navrhovania dôkladne oboznámení, väčšinou majú 
povrchné znalosti o  nárokoch osôb so zdravotným 
postihnutím, a tak bez odborných konzultácií môžu 
naďalej vznikať nevhodné alebo neúplné riešenia. 

Tvorba nových obytných štruktúr 
na účely deinštitucionalizácie
Dotácie zo štrukturálnych fondov Európskej únie 
v  rámci projektov deinštitucionalizácie sú určené 
najmä na diferencované a  cielené premiestňovanie 
klientov z  veľkokapacitných rezidenciálnych inšti-
túcií do nových, aj už existujúcich obytných štruk-
túr a  na tvorbu doplnkových komunitných služieb 
súvisiacich s  poskytovaním sociálnej a  zdravotnej 
starostlivosti o týchto ľudí. Pre udržateľnosť tohto 
projektu, je súčasne potrebné zmeniť prístup k tvor-
be sociálneho a komerčného bytového fondu tak, aby 
boli vytvorené podmienky pre zotrvanie obyvateľov 
(nie len seniorov, osôb so zdravotnými obmedzenia-
mi, ale aj detí) v domácom prostredí. 

Podľa odporúčaní EÚ by nemali mať komunity 
v  nových obytných štruktúrach viac ako 20 klien-
tov, pričom jedna obytná jednotka, by nemala mať 
viac ako 6 klientov. Ďalšou podmienku je, aby boli 
komunity zložené z obyvateľov zariadenia s rôznymi 
druhmi a  stupňami zdravotného postihnutia. Teda 
nie je žiaduce, aby sa tvorili komunity klientov s jed-
ným druhom zdravotného postihnutia, napríklad len 
z klientov s  telesným postihnutím. Nezodpovedaná 
je však otázka, či musia byť do tejto komunity začle-
nené aj osoby trvalo pripútané na lôžko. Ak by to tak-
to malo byť, pri dimenzovaní priestorov by sa muselo 
počítať s možnosťou prepravy klienta na pojazdnom 
lôžku, čo si vyžaduje väčšie priestorové nároky. V sú-
časnosti sa takto dimenzujú napríklad priestory hos-
picov a nemocníc. Túto otázku treba konzultovať so 
sociológmi, lebo takto dimenzované priestory by si 
vyžadovali vyššie investičné náklady. Ak by mohli byť 
osoby pripútané na lôžko umiestnené v osobitných 
zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú in-
tenzívnu zdravotnícku a sociálnu starostlivosť18, sta-
čilo by priestory v novovytvorených obytných štruk-
túrach dimenzovať v súlade s priestorovými nárokmi 
pohybu osoby na invalidnom vozíku, čím by sa znížili 
nároky na výšku vstupných investícií.

V  súlade s  premisou o  potrebe vytvárať inkluzív-
ne prostredie pre klientov, musí byť toto prostredie 
komplexne bezbariérovo prístupné aj preto, že všet-
ci obyvatelia rezidenciálnych zariadení majú nejaký 
druh a stupeň zdravotného postihnutia. V mnohých 
európskych dokumentoch sa odporúča tvoriť pro-
stredie metódou univerzálne navrhovanie alebo me-
tódou Design for All19. Tieto metódy sa v súčasnosti 
považujú za najhumánnejší spôsob tvorby prostredia 
preto, lebo na rozdiel od predchádzajúcich metód zo-
hľadňujú nároky širokej skupiny užívateľov s rôznymi 
schopnosťami a obmedzeniami. Odporúčanie apliko-
vať pri tvorbe prostredia metódu „univerzálne navr-
hovanie“ je zakotvené aj v Dohovore OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím. V tomto dokumen-
te je pojem univerzálne navrhovanie defi novaný tak-
to: „univerzálne navrhovanie je navrhovanie produk-
tov, prostredí, programov a služieb tak, aby ich mohli 
využívať v čo najväčšej možnej miere všetci ľudia bez 
nevyhnutnosti úprav alebo špeciálneho navrhovania; 
univerzálne navrhovanie nevylučuje asistenčné zaria-
denia pre určité skupiny osôb so zdravotným postih-
nutím, ak je to potrebné.“ 20 Akceptácia diverzity ľudí 
je kultúrnym počinom, ktorý vníma každého člove-
ka ako komplexnú bytosť s veľmi rozmanitými teles-
nými, ale aj zmyslovými či mentálnymi danosťami 
a kvalitami. To znamená, že zavrhne pôvodné teórie 
o  tvorbe pre “priemerného človeka”, ktorý de facto 
neexistuje a prikloní sa k humánnejšej metóde uni-
verzálneho navrhovania, ktorá sa snaží v čo najväčšej 
možnej miere zohľadniť nároky rôznych užívateľov 
bez nevyhnutnosti špeciálnych riešení. Bezbariérovo 
prístupné stavby sú v zmysle výsledkov švajčiarskej 
štúdie „komfortnejšie, majú vyššiu kvalitu z hľadiska 
zabezpečenia zásobovania a majú vyššiu hodnotu na 
realitnom trhu“21. 

Aplikácia princípov univerzálneho navrhovania je 
najvhodnejšia v  takom prostredí, kde sa predpokla-
dá diverzita užívateľov, teda na verejných priestrans-
tvách, stavbách občianskej vybavenosti, pracovis-
kách, v  spoločných priestoroch bytového domu, ale 
aj pri tvorbe nových obytných jednotiek v  procese 
deinštitucionalizácie, lebo tu takisto treba uvažovať 
s diverzitou užívateľov. Tieto princípy sa môžu pou-
žiť vo všetkých fázach a oblastiach tvorby obytného 
prostredia, teda v  urbanizme pri tvorbe územného 
plánu zóny bývania, v  architektúre pri tvorbe pro-
jektu obytných komunít, ako aj v dizajne pri tvorbe 
interiéru obytných jednotiek. Pre úplnosť treba do-
plniť, že metódu univerzálne navrhovanie možno po-
užiť aj pri tvorbe webových stránok na poskytovanie 
informácií pre klientov, pri tvorbe programov (napr. 
kultúrnych, edukačných), ako aj pri poskytovaní so-
ciálnych služieb. 

Pri univerzálnom navrhovaní transformovaných 
obytných štruktúr sa nehľadí len na aplikovanie 
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prvkov bezbariérovosti, ako napríklad rampa, výťah, 
toaleta, ale aj na vytvorenie orientačných a  infor-
mačných systémov v prostredí, redukuje sa zhoršená 
percepcia prostredia u skupín užívateľov s porucha-
mi orientácie, odstraňujú sa bariéry v  komunikácii, 
prihliada sa na bezpečnosť užívateľov a podobne. Ar-
chitekt musí túto metódu aplikovať už na začiatku 
tvorivého procesu, od konceptu stavby,  cez návrhy 
jednotlivých priestorov a  prvkov až po detaily, ako 
je napríklad výber vhodného nábytku, povrchových 
materiálov a použitie farieb a pod. Všetky produkty, 
ktoré sa na stavbe použijú, musia mať svoje opod-
statnenie, či už z  hľadiska ergonómie zdravotne li-
mitovanej populácie, intuitívneho používania, z hľa-
diska dobrej vnímateľnosti a  orientácie, z  hľadiska 
bezpečnosti, alebo zdravia. Keď sa hovorí o  univer-
zálnom navrhovaní pri dizajne nábytku, myslí sa nap-
ríklad aj na rôznu výšku užívateľov, a preto sa často 
používajú prvky s možnosťou výškového nastavenia, 
alebo kombinácia rovnakých prvkov s rôznou výškou 
(napríklad sedacie prvky majú sedaciu plochu v rôz-
nej výške, informačné a  barové pulty majú mať aj 
zníženú časť na zlepšenie komunikácie s klientom na 
invalidnom vozíku a pod.), prípadne sa aplikuje osa-
denie rovnakých prvkov v rôznych výškach (napríklad 
umývadlá). Podlahy musia byť ľahko udržiavateľné, 
musia mať protišmykovú úpravu, nesmú obsahovať 
škodlivé látky a povrchové materiály v exteriéri mu-
sia byť vyhotovené tak, aby boli bezpečne použiteľné 
aj v zimnom období. Materiálové riešenie zohľadňu-
je napríklad aj nároky alergikov, farebné a povrchové 
riešenie zohráva veľmi významnú rolu najmä u osôb 
s poruchami zraku. Farebné kontrasty sa často využí-
vajú kvôli zlepšeniu orientácie v priestore. Bližšie in-
formácie o  univerzálnom navrhovaní možno získať 
z publikácie Tvorba bezbariérového prostredia. Prin-
cípy a súvislosti.22 

Debariérizácia bytov a rodinných domov
Zo štrukturálnych fondov bude možné čerpať dotá-
cie aj na rekonštrukciu bytov, alebo rodinných do-
mov, samozrejme, za podmienky, že budú určené 
na presídlenie klientov z  rezidenciálnych zariadení 
sociálnej starostlivosti. Tu bude veľmi náročné spl-
niť požiadavku vytvárať komunitu zloženú z klientov 
s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia. Preto pri 
výbere vhodného bytu alebo domu na investovanie 
by mal asistovať odborník na tvorbu bezbariérového 
prostredia, ktorý posúdi, do akej miery je objekt mož-
né debariérizovať, aké zásahy je potrebné realizovať, 
prípadne aké doplnkové zariadenia by bolo vhodné 
použiť. Na debariérizácie objektov nie je možné po-
skytnúť jednotný návod, každý objekt musí byť posú-
dený individuálne. 

Metódu univerzálneho navrhovania možno opti-
málne aplikovať pri vytváraní každej novostavby 

bytového alebo rodinného domu (v exteriéri aj inte-
riéri), ale pri rekonštrukcii stavby je komplexná ap-
likácia univerzálneho navrhovania možná len vtedy, 
ak to dovoľujú priestorové a konštrukčné podmienky 
stavby, inak sa musia hľadať kompromisné riešenia. 
Pre zvýšenie komfortu bývania všetkých obyvateľov 
by sa mali dodržať princípy univerzálneho navrhova-
nia minimálne pri riešení exteriérového prostredia, 
vstupných priestorov a spoločných priestorov byto-
vých domov, čo bude prínosom aj pre ostatných oby-
vateľov bytového domu. 

Pokiaľ by sa malo investovať do debariérizácie bytu 
v panelovom dome, treba zvážiť viacero aspektov. Li-
mity konštrukčného systému panelových domov väč-
šinou nespĺňajú priestorové nároky zdravotne pos-
tihnutých osôb, najmä osôb na vozíku. Existujúce 
výťahy v panelových domoch majú mnohokrát bari-
érové rozmery a pred vstupom do výťahu nie je do-
statočne veľký priestor na manévrovanie s vozíkom. 
Priestorové pomery môže vylepšiť výťah s  automa-
tickými otváravými dverami. V niektorých nízkopod-
lažných panelových domoch neexistuje výťah, preto 
sa musí v rámci debariérizácie dobudovať. Tu je opäť 
potrebná konzultácia s odborníkom na tvorbu bezba-
riérového prostredia, ktorý posúdi, či existuje vhod-
ný spôsob dodatočnej realizácie výťahu alebo zvislej 
zdvíhacej plošiny. Neodporúča sa inštalovanie šikmej 
schodiskovej plošiny, lebo na jej obsluhu je veľmi 
často potrebná asistencia a  takisto je nekomfort-
ná, lebo je veľmi pomalá. Z hľadiska univerzálneho 
navrhovania je šikmá schodisková plošina nežiadu-
ca, pretože sa považuje za „špeciálne riešenie“, ktoré 
slúži len obmedzenému počtu užívateľov (neraz len 
jednému); výťahy alebo zvislé zdvíhacie plošiny sú 
vhodnejšie preto, lebo ich môžu využívať všetci oby-
vatelia bytového domu, čo je cieľom univerzálneho 
navrhovania.

Takisto je mnohokrát neriešiteľným problémom 
debariérizácia priestorov bytovej hygieny, najmä pre 
nedostatočné rozmery kúpeľní v panelových domoch 
a  pre nerealizovateľnú požiadavku bezbariérovej 
sprchy na úrovni podlahy. Debariérizácia vstupných 
priestorov panelového domu je zväčša bezproblémo-
vá, nakoľko sa tu netreba „popasovať“ s konštrukčný-
mi obmedzeniami. Frekventovanou prekážkou vstu-
pu do panelového domu je schodisko pred vstupnými 
dverami. V tomto prípade je vhodným riešením do-
plnenie schodiska správne nadimenzovanou ram-
pou, avšak za predpokladu, že netreba prekonávať 
veľký výškový rozdiel. Ak treba prekonať väčší výš-
kový rozdiel, alebo to priestorové pomery pred vstu-
pom nedovoľujú, musí sa použiť vhodný typ zvislého 
zdvíhacieho zriadenia. Tento problém netreba riešiť 
v prípade, ak je dodatočne realizovaný výťah na fasá-
de, ktorý prepojí všetky úrovne objektu. 

Nedostatky zistené pri posudzovaní 
projektovej dokumentácie
V  záujme plynulého a  bezproblémového fungova-
nia prevádzky je nevyhnutné, aby bol na prekoná-
vanie výškových rozdielov v  objekte použitý výťah 
alebo zvislá zdvíhacia plošina. V  praxi sa však pri 
rekonštrukciách najčastejšie stretávame s  navrho-
vanou šikmou schodiskovou plošinou. Je to zrejme 
najjednoduchšie, ale najhoršie riešenie. Schodisková 
plošina slúži len osobám na vozíku, je veľmi pomalá 
a pri jej obsluhe sa požaduje asistencia. Ostatní uží-
vatelia, ktorí môžu mať takisto problémy pri chôdzi, 
alebo prevádzkovatelia, ktorí musia prevádzku denne 
zásobovať, alebo dovážať stravu, sú naďalej odkázaní 
výlučne na schodisko. Toto riešenie nie je pre nikoho 
komfortné. Kľúčovým problémom debariérizácie ob-
jektu preto musí byť hľadanie najvhodnejšieho spô-
sobu prekonávania výškových rozdielov pomocou vý-
ťahu alebo zvislej zdvíhacej plošiny. 

Objekt musí byť bezbariérovo prístupný vo všet-
kých prevádzkových častiach. V praxi sa stretávame 
s tým, že je prístupné len prízemie, ostatné podlažia 
sú pre osoby s ťažkým telesným postihnutím neprí-
stupné. Alebo je týmto osobám zamedzený prístup 
do niektorých častí objektu, napríklad do spoločen-
ských častí, na terasu, do záhrady a podobne. 

Rekonštrukcie objektov sú často sťažené z dôvodu 
nevhodného konštrukčného systému, ktorý neposky-
tuje dostatok priestoru na manévrovanie s  invalid-
ným vozíkom. Pred vstupmi do miestností sú nap-
ríklad malé predsiene, do ktorých sa otvárajú viaceré 
dverné krídla. Takto navrhnutá predsieň je mnoho-
krát pre osobu na vozíku nepriechodná, niekedy však 
postačuje, keď sa namiesto klasicky otváravých dverí 
navrhnú posuvné dvere, čím sa zväčší priestor na ma-
névrovanie s vozíkom. 

Často sa opakuje chybné osadenie dverí, keď je 
dverná kľučka situovaná v  rohu miestnosti, respek-
tíve predsiene. Osoby na vozíku nedokážu takto re-
alizované dvere otvoriť, lebo na kľučku nedosiahnu. 
Kľučka musí byť vždy odsadená najmenej 40 cm od 
kúta miestnosti. Mnoho nedostatkov sa vyskytuje aj 
v  riešeniach kúpeľní a  toaliet, napríklad nesprávny 
smer otvárania dverí, zlé osadenie toalety, vedľa kto-
rej nie je žiaden priestor na zasunutie vozíka, zrkad-
lo je osadené príliš vysoko a sediaca osoba sa v ňom 
nevidí, nedosiahne na toaletné potreby, sprcha nie 
je v úrovni podlahy, alebo v sprche nie sú navrhnuté 
žiadne držadlá a podobne.

V projektovej dokumentácii chýba orientačný sys-
tém pre osoby so zrakovým postihnutím. V  komu-
nikačných priestoroch chýbajú kontrastné farebné 
riešenia, ktoré sú vhodnou pomôckou pri orientácii. 
Tu treba spomenúť, že nepopulárne riešenie označo-
vania prvého a  posledného stupňa schodiska žlto-
-čiernou páskou, v  stavebnej legislatíve nie je 
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ustanovené. Potreba kontrastného označenia prvého 
a posledného stupňa možno esteticky dosiahnuť aj 
pomocou odlišného farebného/kontrastného rieše-
nia medzi podlahou a schodiskovými stupňami, res-
pektíve podstupnicami, alebo inými architektonicko-
-interiérovými riešeniami. 

Tvorba sociálneho a komerčného bývania
Pre udržateľnosť reformy súvisiacej s  deinštituci-
onalizáciou je potrebné radikálne zmeniť zaužíva-
né modely tvorby sociálneho a  komerčného býva-
nia. Cieľom je, aby ľudia odkázaní na opateru neboli 
v budúcnosti nútení opustiť svoje domáce prostredie 
z dôvodu, že sa nedá prispôsobiť podľa ich individu-
álnych potrieb alebo debariérizovať. 

V historickom kontexte bolo mnoho výskumov ve-
novaných tvorbe fl exibilných, variabilných foriem 
bývania, ktoré refl ektujú na procesy súvisiace s me-
niacimi sa potrebami rodiny. Na účely transformácie 
sociálnych služieb je však potrebné tieto modely do-
plniť o sociálny a zdravotný rozmer, teda aj o zme-
ny súvisiace so zmenami zdravia, fyzických, mentál-
nych a zmyslových schopností. Pri tvorbe je potrebné 
zohľadňovať aj procesy súvisiace so starnutím, po-
stupne sa zhoršujú pohybové schopnosti, zrak, sluch 
alebo mentálne schopnosti. Optimálne by mal byť 
každý byt navrhnutý tak, aby sa dal postupne prispô-
sobovať a v krajnom prípade aj debariérizovať. V sú-
časných modeloch sociálneho a komerčného bývania 
nie je možné tieto požiadavky naplniť.23 

Tak ako bolo uvedené v  predchádzajúcich čas-
tiach, pri tvorbe obytného prostredia je optimálne 
použiť metódu univerzálneho navrhovania. Princípy 

univerzálnej tvorby prostredia v  tvorbe obytných 
budov rezultujú do navrhovania tzv. upraviteľných 
bytov. 

„Upraviteľný byt“ znamená, že v ňom možno vyko-
nať neskoršie nevyhnutné stavebné úpravy v  krát-
kom čase a s nízkymi nákladmi. Táto defi nícia nazna-
čuje, že architekt by mal zmeniť doposiaľ zaužívaný 
prístup k  tvorbe bytového domu. Už pri kreovaní 
konceptu stavby je potrebné počítať s možnými sta-
vebnými úpravami bytu. Výhodou tohto konceptu je 
benefi t prispôsobovania bytov rôznym životným štý-
lom a  individuálnym potrebám užívateľov súvisia-
cich so starnutím, so zmenami zdravotného stavu či 
už prechodného alebo trvalého charakteru a iných in-
dividuálnych očakávaní obyvateľa od „svojho“ bytu. 

Pri tvorbe upraviteľného bývania je potrebné do 
konceptu stavby premietnuť viaceré princípy. Požia-
davka univerzálnej prístupnosti sa vzťahuje najmä na 
spoločné priestory bytového domu vrátane priesto-
rov pivníc, kočikárne, podzemnej garáže, odpadového 
hospodárstva. Tieto požiadavky sú už implemento-
vané do existujúcej stavebnej legislatívy, výnimkou 
sú bytové domy do štyroch podlaží, kde v zmysle sú-
časnej legislatívy nie je potrebné výťah inštalovať. 
V súčasnosti sa toto ustanovenie vzťahuje najmä na 
sociálne byty, avšak v súlade s udržateľnosťou proce-
su transformácie rezidenciálnych sociálnych služieb 
by bolo žiaduce aj toto ustanovenie prehodnotiť. Prí-
klady z praxe preukázali, že v komerčnej výstavbe sa 
výťah realizuje aj v bytových domoch s malým poč-
tom podlaží, lebo byty v domoch s výťahom sú ľahšie 
predajné. Aj to je dôkaz, že prvky univerzálneho navr-
hovania zvyšujú kvalitu a predajnosť stavby. 

 K priekopníkom upraviteľného bývania patrí holandský 
architekt Herman Hertzberger, na obrázku je jeho inovatívny 
projekt Diagoon Housing v Delfte. 
Autor foto: © Herman Hertzberger
Zdroj foto: http://www.e-architect.co.uk/
architects/herman-hertzberger

Realizácia projektu upraviteľného bývania v Delfte. 
Autor: Herman Hertzberger.
Zdroj: http://de.academic.ru/pictures/dewiki/68/
Diagoon_2.Herman_Hertzberger.jpg
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Predpokladané úpravy v upraviteľnom byte by sa 
týkali najmä priestorov hygieny, ktorú by si dokázali 
užívatelia kedykoľvek prispôsobiť podľa aktuálnych 
požiadaviek, prípadne by umožňovali jednoduché 
zmeny dispozície bytu v záujme dosiahnutia požado-
vanej fl exibility, alebo bezbariérovosti. Architekt by 
preto musel počítať s univerzalitou a variabilitou už 
vo fáze tvorby konceptu bytového domu. 

Pojem upraviteľné bývanie nie je nový, napríklad 
v rakúskej legislatíve sa zásady tvorby upraviteľného 
bývania objavujú prvý raz už v  roku 199324. Neskôr 
aj na základe prijatia antidiskriminačného zákona 
a  v  súvislosti s  procesom transformácie sociálnych 
služieb sa toto ustanovenie postupne rozširuje do 
všetkých spolkových krajín. Napríklad vo Viedni na 
základe dokumentu B 20-00025 musia byť všetky 
novopostavené byty upraviteľné. Okrem bývania sú 
v  tomto dokumente prirodzene stanovené aj požia-
davky na vytváranie bezbariérového prostredia a ne-
bytových budov v  zmysle princípov univerzálneho 
navrhovania a týmto požiadavkám zodpovedá aj širo-
ká ponuka stavebných produktov na trhu. Napríklad 
v súlade s potrebou integrácie zdravotne postihnu-
tých osôb do života spoločnosti sa na trhu prestali 

predávať dvere užšie ako 80 cm. Pojem upraviteľný 
byt je implementovaný už aj do českej legislatívy26. 

Záver
Celosvetové hnutie súvisiace s  humanizáciou pro-
stredia a s požiadavkou dosiahnutia sociálne udrža-
teľného rozvoja má zásadný vplyv aj na tvorbu pro-
stredia, produktov a služieb. Tieto trendy sú zreteľné 
v celosvetovom meradle. Slovensko sa snaží zapájať 
do týchto aktivít, ale bez zmeny v prístupe k tvorbe 
urbanistického a architektonického prostredia osta-
nú tieto snahy len nenaplnenou deklaráciou.

Príspevok bol realizovaný na pracovisku CEDA FA 
STU – Výskumné a školiace centrum bezbariérového 
navrhovania.

Príklad riešenia upraviteľnej bytovej jednotky, kde je 
možné dosiahnuť zmenu dispozície, resp. debariérizáciu bez 
náročných stavebných úprav. 
Autorka: Lea Rollová

Jeden z variantov úpravy - vytvorenie 
bezbariérovej bytovej jednotky.
Autorka: Lea Rollová
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Komplexné ponímanie komfortu 
Interakcia človeka s objektmi v mikroprostredí

Veronika Kotradyová V moci človeka je vytvoriť si také životné prostredie 
alebo sa za ním aj presťahovať, aby v ňom mal mini-
mum environmentálneho stresu, ale aj stresu z ne-
zdravých sociálnych vplyvov prostredia. Navyše pri 
tvorbe ozaj vhodného prostredia pre človeka treba 
myslieť aj na to, že potrebuje ukázať svoje „pravé ja“, 
čím dokáže uvoľniť napätie, ktoré z jeho potláčania 
má. Zmena zvonku tak často refl ektuje zmenu zvnút-
ra a naopak. To, ako si vytvárame citový vzťah k ve-
ciam a okoliu, budujeme si cez ne vlastnú identitu 
a  vnútornú integritu, je závažný sociálny fenomén, 
ktorý je pri tvorbe prostredia nevyhnutné zohľadniť. 
Prostredie a  objekty umiestnené v  ňom sú akýmsi 
premietacím plátnom na projekciu nášho nevedomé-
ho „ja“ a na tvorbu jeho „predĺžení/extenzií/“. Fyzic-
kou aj sociálnou interakciou sa do hĺbky zaoberajú 
mnohé vedné disciplíny a dizajnér by mal mať o výs-
ledkoch ich skúmania prehľad. 

Dizajnéri v  službách investorov vlastne vytvárajú 
„scény“ pre ľudské životy a mali by vytvárať aj „mies-
ta na žitie“. Týka sa to rovnako súkromného, ako aj ve-
rejného priestoru. V angličtine sa na to používa výraz 
„placemaking“1 (inak metóda pre plánovanie a tvorba 
verejných priestorov alebo miesta)“ – termín, ktorý 
najlepšie vystihuje podstatu, o  ktorú by pri tvorbe 
verejných priestorov malo ísť namiesto tvorby vlast-
ných pomníkov, ako často súčasný dizajn je. 

Zažívanie priestoru a jeho prvkov „ľudským telom“ 
je vec komplexná a pri interakcii človek – predmet je 
tu rozhodujúca nielen kvalita povrchu, ale aj tvarova-
nie a  funkčnosť, pochopiteľnosť, respektíve čitateľ-
nosť celého systému.2 

Komfort je slovo, ktoré sa objavuje predovšetkým 
v súvislosti s vyššou kvalitou, ktorá by mala odôvod-
niť aj predajnú cenu navrhovaného predmetu. Pre 
potreby tohto článku sa viac hodí výraz pocit pohody 
alebo blaha a anglický výraz well-being alebo nemec-
ký Wohlfühlen to asi vyjadruje najpresnejšie. Ako by 
sme však v našej kultúre/mentalite a v  slovenskom 
odbornom jazyku stále neboli s týmto výrazom uzro-
zumení. Je komfort – pocit pohody pridaná hodnota 
alebo by to už mohla byť samozrejmosť pri súčasnom 
stave poznania?3 Človek je biologický organizmus 
a zároveň sociálno-kultúrny tvor a tieto jeho dve po-
lohy sú často protichodné. A tak je to aj v ponímaní 

komfortu. Aby bol obraz kompletný, je nevyhnutné 
obidve tieto polohy zapracovať do celkového obrazu.

Téma komfortu sa dá rozoberať vo viacerých úrov-
niach: jednou je interakcia človeka s  prostredím, 
s predmetmi (objektmi) v ňom a druhou je pôsobe-
nie v úplne najfyzickejšej blízkosti už ako interakcia 
dotyku človeka s materiálom.

V tejto problematike v súčasnosti prebieha výskum 
zameraný práve na prehĺbenie poznania a vytvorenie 
aplikovaných výstupov v oblasti vytvárania komfor-
tu4. Drevo ako hlavný materiál tohto skúmania bol 
vybraný aj kvôli jeho potenciálu pri zvyšovaní užíva-
teľského komfortu a  znižovaní environmentálneho 
stresu a súčasne pre jeho dostupnosť a ekonomickú 
významnosť v európskom hospodárstve5.

Téma komfortu je v  tomto príspevku spracovaná 
komplexne. Štandardné ponímanie komfortu v ergo-
nómii je rozšírené o komfort v  interakcii so samot-
ným materiálom, nezávisle od jeho tvarovania a tiež 
o tému bezpečia, potreby teritoriality a o oblasť so-
ciálno-kultúrneho komfortu. Zaoberá sa aj možnos-
ťami merania komfortu, a preto uvádzame aj vlastné 
metódy a  výsledky získané experimentálne v  rámci 
uvedeného výskumu. 

Prečo má byť komfort súčasťou štandardu v inte-
riéri a nie hodnotou pridanou za príplatok? Chápa-
nie pohodlia/komfortu má v našej západnej kultúre 
svoje stereotypy, ktoré v našich výskumoch na Ústave 
interiéru a výstavníctva FA STU v Bratislave miere-
ne spochybňujeme. Človek, ktorý pociťuje komplex-
né pohodlie, sa za normálnych okolností správa aj 
primeranejšie voči svojmu sociálnemu prostrediu. 
Vyhľadávať pohodu a  pocit blaha (z  angl. well-be-
ing, z nem. Wolhfühlen) a predchádzať stresujúcim 
a bolestivým situáciám je pre človeka prirodzené. Vy-
tvárať materiálne prostredie pre človeka, ktoré bude 
minimalizovať environmentálny a  sociálny stres 
je zaiste rozumné. Vhodným spôsobom môže byť 
umožnené primerane striedať medzi socializáciou 
a súkromím alebo vytvárať nastavenie, ktoré umož-
ní mať vlastné teritórium a mať nad ním aj kontro-
lu. Optimalizovanie fyziologických funkcií človeka je 
možné napríklad umožnením slobodného zaujatia 
telesných polôh podľa aktuálnej situácie a tiež opti-
malizovaním pomeru aktivity a pasivity. 
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Vybraní odborníci z  oblasti medicíny a  psycholó-
gie defi nujú tieto pojmy nasledovne. Pocitom blaha 
a jeho protipólom – pocitom bolesti sa zaoberá he-
donistická psychológia. PPodľa Daniela Kahnemana, 
Eda Dienera a Norberta Schwarza, autorov význam-
nej knihy Well-being (1999)6, sa hedonistická psycho-
lógia zaoberá tým, čo robí skúsenosti a život príjem-
ným alebo nepríjemným. Týka sa to pocitov blaha 
a bolesti, záujmu a nudy, radosti a trápenia; a uspo-
kojenie a neuspokojenia a tiež celého radu okolností, 
ktoré sú príčinou utrpenia a radosti od biologických 
po spoločenské. 

McAllister7 (2005) zas defi nuje pocit blaha ako 
niečo viac než len absencia choroby alebo patolo-
gických zmien so subjektívnou (sebe ustanovenou) 
aj objektívnou (prisudzovanou) dimenziou. Absen-
ciu možno merať na úrovni indivíduí alebo spoloč-
nosti, platí pre prvky životnej satisfakcie a nemožno 
ju defi novať, vysvetľovať alebo primárne ovplyvniť 
ekonomickým rastom (Camfi eld, Streuli & Woodhe-
ad,(2005)8 Shin a  Johnson (1978)9 defi novali pocit 
blaha ako formu šťastia ako „globálne ustanovenie 
kvality osobného života podľa jeho vlastných vybra-
ných kritérií“. 

Subjektívny pocit blaha (z  angl. subjective Well-
being SWB) bol defi novaný Dienerom (2009)10 ako 
všeobecná evaluácia niečej kvality života. Koncept 
pozostáva z troch komponentov: (1) zmyslové ohod-
notenie, že niečí život je dobrý (životná satisfakcia), 
(2) zažívanie pozitívnych úrovní príjemných pocitov, 

(3) zažívanie relatívne nízkej úrovne negatívnych 
nálad. 

Podľa MUDr. Kulichovej (2009)11, bolesť je zas na-
opak nepríjemný pocit alebo emocionálny zážitok 
spojený so skutočným alebo možným poškodením 
tkaniva, alebo popisovaný v termínoch takéhoto po-
škodenia. Okrem telesnej alebo organickej bolesti 
existuje aj psychická alebo emocionálna bolesť, kto-
rá sa dá ešte oveľa ťažšie defi novať. Hoci tento typ 
bolesti nepramení z telesného zranenia alebo z cho-
roby, je rovnako skutočný ako každý iný typ bolesti 
a väčšinou sa oveľa ťažšie lieči. Psychická bolesť za-
berá širokú oblasť počínajúc ranenými citmi pri ne-
opätovanej náklonnosti, končiac neprekonateľným 
zármutkom a žiaľom nad stratou blízkej osoby a i.

Diskomfort alebo nepohodlie môžeme tak označiť 
ako rané štádium bolesti. Rovnako ako cítiť pohodu/
blaho, tak je teda pre človeka prirodzené aj vyhýbať 
sa diskomfortu. V súčasnosti sa to stáva súčasťou ži-
votného štýlu, ktorý ako pojem je v posledných de-
saťročiach veľmi diskutovanou témou, najmä čo sa 
týka zdravia. V súvislosti s diskomfortom je potrebné 
sa zamyslieť nad pojmom „životný štýl“ a nad jeho 
obsahom, lebo práve ten má kľúčovú rolu pri tvorbe 
kultúrnych stereotypov a rozhoduje o tom, či si pod 
vplyvom nášho okolia budeme navodzovať pocit bla-
ha alebo bolesť. 

Dôležité je uvedomiť si, že pre komplexné ucho-
penie pocitu pohodlia okrem priamej interakcie ľud-
ských zmyslov a  objektov okolo seba je potrebné 

 vnímanie prostredia pocit 
bezpečia / kontroly nad 

teritóriom, zorientovanie 
sa v priestore a socializácie 

pri momentálnej priestorovej 
situácii 

sociálne 
zázemie / kontext

pôvodná 
a súčasná kultúra, 

v ktorej žijeme

osobná história 
a minulé skúsenosti 
v danom prostredí

priľnutie k miestu

citový vzťah k objek-
tom

priama 
fyzická interakcia 

s objektmi

čuchová interakcia

hmatová interakcia

vizuálna interakcia

chuťová interakcia

KOMFORT verzus STRES

Diagram, ktorý prezentuje interakciu človeka v prostredí, 
kde súčasne prebieha priama fyzická interakcia s objektmi, 
pričom človek má svoje špecifi cké sociálne zázemie 
a sociálny kontext.
Autor: Veronika Kotradyová
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zobrať do úvahy aj vnímanie celkového prostredia. 
Konkrétne schopnosť zorientovať sa a pohybovať sa 
v momentálne priestorovej situácii a takisto zobrať 
do úvahy sociálny kontext. Tieto súvislosti zobrazuje 
diagram Komfort verzus Stres.

Vizuálny komfort
Západná kultúra je vizuálnou kultúrou, a  preto ve-
nujeme téme vizuálneho komfortu zvýšenú pozor-
nosť. Vizuálny komfort chápeme v dvoch úrovniach, 
a  to z pohľadu tvarovania a z pohľadu vzhľadu po-
vrchu materiálu nezávisle od tvaru predmetu, lebo 
ide o dva mechanizmy vnímania. Pri vnímaní tvaru 
má kľúčovú rolu navrhovanie s ohľadom na materiál 
a používanie vlastného tvárneho princípu12 a tiež voľ-
ba medzi hmotovosťou (z ang. materiality) a odľah-
čenosťou. Tieto vlastnosti nám predurčujú, či pred-
met bude v  ľuďoch inštinktívne vyvolávať dôveru, 
ktorá je pre vizuálny komfort dôležitá. V tejto sfére 
sa dá pracovať s kultúrnymi archetypmi alebo s tvar-
mi, ktoré sú nám evolučne známe z prírody a sú pre 
nás atraktívne vďaka šiestim miliónom rokov v prí-
rodnom prostredí, počas ktorých sme sa vyvíjali ako 
biologický druh. V  rámci interakcie človeka s  neja-
kým objektom môžeme hovoriť o vizuálnom komfor-
te z vnímania tvaru – teda tvarovania materiálu jeho 
líniami a  množstvom hmoty. Myslenie v  materiáli, 
ktoré je prvým predpokladom pre vytvorenie výrobku 
s vysokou estetickou hodnotou, ktorý bude zároveň 
pôsobiť pozitívne na náš nervový systém, môžeme 
nazvať dizajn zohľadňujúci materiál (z  nem. Mate-
rialgerechtesdesign). Haipl a Haumer (2005) to defi -
nujú, citujem: „Materiál rozhoduje o zmyselnosti a je 
formotvorný. Len ten, kto pozná sémantiku a techno-
lógiu spracovania daného materiálu s tým vie praco-
vať. Nie myšlienka na tvar vedie k návrhu, ale mys-
lenie rozumejúce materiálu. Toto „napäťové pole“ 
(aura), ktoré každý materiál v sebe má, je vždy podne-
tom pre nové návrhy. Materiály si žiadajú a dávajú na 

základe nejakej kreatívnej myšlienky materiálu pri-
meranú realitu.“13 (z nem. materialgerechte Realität). 

Pocit vizuálneho komfortu je však úzko spätý aj 
s  „vyžarovaním“ povrchu materiálu. Pri interakcii 
s povrchom materiálu zas vnímame vlastnosti, ako je 
textúra/štruktúra/faktúra14 a  farba. Z  našich experi-
mentálnych testov vyplýva, že textúra je dôležitejšia 
pre celkové estetické pôsobenie nejakého materiálu. 
A autenticita, teda pravdivosť povrchu je základným 
predpokladom pre pociťovanie vizuálneho komfortu.

Samozrejme, nie je možné tvar a  povrch oddeliť, 
lebo obidvoje vnímame prevažne naraz, v  závislosti 
od vzdialenosti od objektu a dĺžky interakcie. Tu však 
nastáva iný mechanizmus interakcie pre tvar aj pre 
povrch, preto je možné o nich hovoriť aj separátne. 
Ak chceme hovoriť o vizuálnej interakcii s povrchom 
materiálu nezávisle od tvaru, je relevantné zaoberať 
sa vlastnosťami, ako je autenticita povrchu, farba 
a textúra/štruktúru/faktúra. 

Vizuálny komfort má súčasne výrazne priamu sú-
vislosť s haptickým komfortom (najmä textúra, kto-
rá je vnímaná aj keď len vizuálne, ale podprahovo je 
vnímaná aj hapticky), a určitú súvislosť aj s ostatný-
mi zmyslovými vnemami v rámci komplexnosti zmys-
lového vnímania v priestore.

Haptický komfort s ťažiskom 
na kontaktný komfort
Haptický komfort je široká oblasť, ktorú sme poňali 
nielen z pohľadu vnímania dotykom rukou, ale aj po-
kožkou celého tela, pričom túto interakciu sme na-
zvali kontaktný komfort. Ten sa skladá z  tepelného 
komfortu, optimálnej drsnosti, dostatočnej sorpčnej 
schopnosti a  optimálnej tvrdosti povrchu. Hoci je 
haptický komfort pociťovaný subjektívne, je aj mera-
teľný a dá sa vyhodnotiť fyzikálnymi veličinami, pri-
čom to, čo respondenti subjektívne pociťujú, možno 
potvrdiť meraním. 

Drsnosť a  pórovitosť povrchu má kľúčovú rolu 
pri tepelnom komforte a  sorpčných schopnostiach 

Úrovne haptickej interakcie Parametre komfortu Impakt v mikroprostredí

Interakcia povrchu materiálu 
s ľudským telom, respektíve jeho 
pokožky –> kontaktný komfort

tepelný komfort / teplota povrchu / tepelná vodivosť
drsnosť
tvrdosť / pružnosť
sorpčné schopnosti
kontrola nad polohou / pozíciou časti tela pri kontakte (napr. kontrola 
nad polohou sedenia) toto možno dať len ako súvislosť s drsnosťou

Týka sa to haptických vlastností plôch nábytku určeného 
predovšetkým na sedenie/odpočívanie, ležanie, opieranie sa 
chrbtom, zadkom, stehnami, lakťami (v prípade matracov 
ide o kontakt veľkou plochou), ale aj vstavaných interiéro-
vých prvkov, ako sú podlahy, nášľapné plochy schodíšť atd. Individuálne m

entálne a fyzické nastavenie

Interakcia s ľudskou rukou 

informačný odkaz 
kompatibilita s tvarom prstov a dlane 
špecifi cký vplyv na estetiku
podpora jemnej motoriky

úchytky, rúčky, držadlá, hrany stolov, podrúčky

Systematická úroveň interakcie/
fungovanie
(celým telom, ale prevažne rukou)

zrozumiteľnosť funkcie
jednoduché ovládanie
podpora a akceptovanie hrubej a jemnej motoriky
tvorba rituálov
možnosti údržby – čistiteľnosť /antimikróbnosť, antistatickosť atď. 

systém otvárania dverí a nábytkových dvierok, zásuviek, 
zrozumiteľnosť a ľahkosť ovládania rozťahovacích systémov 
stolov, postelí/pohoviek, náročnosť ovládania domácich 
elektrospotrebičov atď. )

Interakcia tvaru výrobku v kontakte 
s telom –> somatický komfort

predurčenie telesnej polohy
somatický komfort v mieste dotyku s ktoroukoľvek časťou tela 
kontrola nad polohou/pozíciou časti tela pri kontakte (napr. kontrola 
nad polohou sedenia)
informačný odkaz

sedací, odpočinkový a lôžkový nábytok, dimenzovanie 
schodov atd.

Tabuľka 1 Úrovne haptickej interakcie s priamym vplyvom 
na pocit haptického komfortu15

Autor: Veronika Kotradyová
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povrchu, pričom čím je povrch drsnejší, tým je te-
pelne príjemnejšie pociťovaný a  tým lepšie má aj 
sorpčné schopnosti – hygroskopia tiež úzko súvisí 
s  možnosťou údržby a  antibakteriálnosťou16 mate-
riálu. Drsné povrchy sú ťažšie čistiteľné mokrou ces-
tou a rýchlejšie získavajú patinu z nečistôt. Hladké až 
lesklé plochy asociujú v našej kultúre luxus a drsné 
plochy zas prírodné alebo ekologické materiály pod-
čiarknuté často rustikálnym vzhľadom výrobkov. Lu-
xusnou sa vec stáva vtedy, ak to prinesie nejaký do-
časný módny trend, a tak je drsnosť ako luxus v našej 
kultúre momentálne viac módnou záležitosťou. Pod-
vedome ju však s luxusom v našej kultúre nespájame. 

Tepelný komfort a drsnosť povrchu sú úzko prepo-
jené, lebo čím je povrch drsnejší, tým väčší tepelný 
komfort pri dotyku s ním pri štandardných aj extrém-
nych klimatických podmienkach pociťujeme. Deje sa 
tak vďaka prítomnosti väčšieho množstva vzduchu 
v nerovnostiach v kontaktnej zóne (na rozhraní) me-
dzi ľudským telom. Súvisí to s vyšším tepelným od-
porom (resp. nižšou tepelnou vodivosťou vzduchu 
než akéhokoľvek iného materiálu. Toto rozhranie/
kontaktná zóna funguje ako tenká vrstva tepelnej 
izolácie. Aj preto sa vyrábajú viacvrstvové systémy 
v čalúnení, ale aj obliekaní, kde je medzi jednotlivý-
mi vrstvami vzduch, pocitovo teplejšie). 

Z  fyzikálnej podstaty sálania je zrejmé, že rôzne 
materiály budú teplo absorbovať rôzne – viac sa zo-
hrejú tmavé drsné telesá, menej lesklé a hladké. 

Dokonale hladké až lesklé plochy kvôli kompakt-
nému charakteru povrchu odrážajú viac svetla a zá-
roveň tepla, preto ich pociťujeme ako chladné rovna-
ko, ako keď je povrch upravený chemickým fi lmom. 
Rozhodujúcim je aj spôsob povrchovej úpravy, pre-
dovšetkým pri tuhých materiáloch. Ak je prirodzene 
drsný a pórovitý materiál povrchovo upravený hlad-
kým fi lmom laku alebo vosku alebo oleja, správa sa 
na dotyk skôr ako hladký plast, kde je minimum pó-
rov a nerovností, čo je vlastne princíp ochranného fi l-
mu. Dobrá plnivosť pórov je jedno z  kritérií kvality 
prípravku určeného na povrchovú úpravu materiálov 
na báze dreva. 

Keď porovnáme prírodné oleje (prevažne ľanové, 
ale často s prídavkom živíc kvôli väčšej mechanickej 
odolnosti) či vosky so syntetickými lakmi, oleje vní-
mame o niečo drsnejšie a zároveň teplejšie. V súčas-
nosti je trend vyvíjať matné syntetické laky na dotyk 
viac podobné olejom a voskom, takže rozdiel medzi 
haptický vnemom týchto dvoch kategórií sa zlieva. 
Rovnako aj fólie a lamináty. V súčasnosti badať trend 
„novej prirodzenosti“ práve prostredníctvom drsnej-
ších a štruktúrovaných povrchov a tiež umelej patiny.

Ľudská ruka ako najdokonalejší nástroj v  prírode 
má vlastnú inteligenciu a  aj preto ňou dokážeme 
vnímať svet často lepšie než očami. Má aj vlastné po-
nímanie estetiky, čo sa týka vnímania objektov okolo 

nás. To, čo nám dobre padne do ruky, považujeme aj 
za „pekné“. Úzko s tým súvisí aj komfort pociťovaný 
na behaviorálnej úrovni, teda na úrovni fungovania 
výrobkov, systémov, ktorých funkčnosť by mala byť 
ľahko zrozumiteľná. Tu sa vytvárajú aj rituálny a pra-
videlný rytmus fungovania v každodenných činnos-
tiach. Údržba tiež spadá do tejto oblasti, lebo kul-
túrne sme nastavení na čistenie a údržbu a povrchy 
a výrobky by nám to teda mali umožňovať, inak poci-
ťujeme diskomfort. Je to oblasť, ktorá presahuje do 
sociálno-kultúrneho komfortu. Knihe Rozmýšľajúca 
ruka (z angl. Thinking hand) architekt Juhani Pallas-
maa (2010)17 odhaľuje úžasný potenciál ľudskej ruky. 
Ukazuje, ako sa ceruzka v  ruke umelca alebo archi-
tekta stáva mostom medzi predstavou v mysli a vy-
nárajúcim sa obrázkom. Táto kniha zhŕňa rozmani-
tú podstatu fungovania ruky, jej biologickú evolúciu 
a  jej rolu pri tvarovaní kultúry, zvýrazňujúc to, ako 
je spojenie ruka – nástroj a fúzia oko – ruka – myseľ 
podstatná pre zručnosť/šikovnosť a ako telo a zmysly 
majú kľúčovú rolu pri pamäti a pri kreatívnej práci. 
Toto ponímanie plynule nadväzuje na ďalšiu kapito-
lu, kde pojednávame o tom, ako veci celkovo fungujú 
na behaviorálnej úrovni. 

Vlastnú inteligenciu má aj ľudského chodilo. Ref-
lexológia je veda, ktorá pojednáva o refl exných/pro-
jekčných zónach ľudského chodidla, prostredníctvom 
ktorých možno ovplyvniť aj funkčnosť vnútorných or-
gánov. Pozitívny vplyv stimulácie ľudského chodid-
la nerovnosťami povrchov pri rehabilitácii pacientov 
s  ochoreniami pohybového ústrojenstva uznáva aj 
rehabilitačné lekárstvo. 

Spočiatku sme hľadali správny termín na vyjadre-
nie stavu tela a mysle pri dotykovom kontakte s ne-
jakým materiálom a ako najvhodnejší sme považovali 
pojem kontaktný komfort (z angl. contact comfort). 
Pri pátraní po významoch tohto pojmu v  iných od-
boroch sme naň narazili v  komparatívnej a  vývino-
vej psychológii. V  tejto oblasti znamená kontaktný 
komfort vrodené/prirodzené potešenie z  blízkeho 
fyzického kontaktu. Je to základ pre prvé priľnutie 
dieťaťa. Práve tu toto priľnutie vzniká u detí, fyzic-
ké dotýkanie sa, túlenie medzi dieťaťom a matkou. 
Odborníci na vývinovú psychológiu Margaret a Har-
ry Harlow tento jav opísali prostredníctvom ich štú-
die o kontaktnom komforte s názvom The Nature of 
Love18 (1970), kde pri výchove dvoch mláďat maka-
kov v interakcii s dvoma umelými matkami (prvá bola 
skonštruovaná z  drôtov, mala teplé svetlo a  fľašku 
s mliekom, druhá bola zhotovená z drôtu potiahnut-
ného penovou gumou a plyšom), že keď boli opičky 
vystrašené, pritúlili sa a to ich upokojilo, pričom jed-
noznačne preferovali umelú matku s  plyšom. Sme-
ruje to k myšlienke o pocite bezpečia a materinskej 
starostlivosti. 
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Tu môžeme hľadať paralelu s obľúbenosťou plyšo-
vých zvieratiek a rôznych textilných vankúšov, ktoré 
od detstva radi objímame, keď chceme, aby sa nám 
uľavilo a  tiež v nepredvídaných situáciách, keď nás 
niečo zaskočí, či vystraší, inštinktívne hľadáme oporu 
aj vo veciach, ktoré nás obklopujú. Materiály s dobrý-
mi haptickými vlastnosťami poskytujúce vysokú mie-
ru kontaktného komfortu – evokujúce kontakt s mat-
kou, sú v takej chvíli najpríjemnejšie. 

Tu môžeme spomenúť aj vyhľadávanie kontaktu 
s domácimi zvieratami, ktoré majú „povrch“ tela po-
skytujúci pozitívne pocity pri bezprostrednom fyzic-
kom dotyku s nimi, čo zas súvisí s kontaktným kom-
fortom. To môžeme označiť aj za jeden z  dôvodov 
vzniku pet fenoménu19, ktorý zachvátil súčasnú zá-
padnú civilizáciu. Vzťah so zvieraťom sa ti stáva jed-
noduchším než čoraz komplikovanejšie medziľudské 
vzťahy a ľuďom ponúka vysokú mieru emocionálnej 
satisfakcie. Dotýkanie sa blízkych ľudí, túlenie, objí-
manie, hladkanie ako súčasť intímneho života každé-
ho človeka je nevyhnutné pre jeho celkové zdravie. 
Kontakt s  domácimi zvieratami (predovšetkým psy 
a mačky) dokáže túto potrebu uspokojiť/naplniť. Je 
dokázané, že dobrý vzťah so zvieraťom dokáže pred-
chádzať a eliminovať príznaky depresie a je prospeš-
né aj pre autistov či deti trpiace syndrómom ADHD20. 

Fyzickým prostredím môžeme prirodzenú potrebu 
fyzicky príjemného kontaktu podporiť nielen nasta-
vením prostredia, ale aj výberom vhodných materiá-
lov, ktoré do tejto interakcie vstupujú. Ako by sme ho 
mohli defi novať a charakterizovať tak, aby to bolo aj 
vedecky ďalej využiteľné pre generovanie nových ma-
teriálov a modifi kovanie už existujúcich?

Po dlhšom selektovaní sme vytýčili tieto para-
metre kontaktného komfortu, ktoré už raz boli 
uvedené v tabuľke 1:

 – tepelný komfort/teplota povrchu/tepelná vodi-
vosť/súvislosť s tepelnou pohodou 

 – adekvátna drsnosť
 – optimálna tvrdosť/pružnosť

 – adekvátne sorpčné schopnosti a pocit optimálnej 
vlhkosti povrchu

 – možnosť kontrola nad polohou/pozíciou časti tela 
pri kontakte (napr. kontrola nad polohou sedenia)21

O  kontaktnom komforte môžeme v  materiálnom 
mikroprostredí hovoriť predovšetkým pri sedení, 
ležaní, našľapovaní, pridržiavaní alebo pri hľada-
ní akejkoľvek opory od nejakého interiérového prv-
ku, ako sú stolové dosky alebo pracovné dosky a po-
dobne. Tu je priama súvislosť s odevným komfortom 
(z angl. clothing comfort), princíp je ten istý – pria-
my fyzický kontakt pokožky ľudského tela s objektom 
a ak ide o situáciu, že pokožka je zakrytá oblečením, 
tak vlastne ide o kombináciu kontaktného komfortu 
a odevného komfortu. 

Najprv ešte uvedieme pár informácií o procese vní-
mania cez pokožku. Ak hovoríme o  kontakte s  ľud-
ským telom a materiálom na povrchu, hovoríme pre-
dovšetkým o kontakte kože a povrchu materiálu. 

Podľa fínskeho odborníka na termofyziológiu 
E. Lehmuskallia22 (2001) pokožka ako orgán formu-
júci povrch ľudského tela má prvoradú úlohu vní-
mať prostredie (ako periférny senzor dotyku, bolesti 
a teploty). 

Táto oblasť je v oblasti tvorby prostredia pomer-
ne málo preskúmaná. Kde je však výskum ozaj pop-
redu, je oblasť odievania,  najmä v  oblasti mate-
riálov pre športové/outdoorové oblečenie. Odevy 
a predovšekým spodná bielizeň prichádzajú do bez-
prostredného styku s  nahou ľudskou kožou a  ich 
haptické vlastnosti tu ovplyvňujú náš celkový dobrý 
pocit počas dňa. Aj preto sme pri rozbore tejto témy 
siahli po výskumoch z odevného priemyslu.

Odborníci na komfort odievania Das a  Alagiru-
samy23 vo svojej knihe Science in clothing comfort 
(2011) uvádzajú, že ľudské telo vie vyvolať pocit do-
tyku a tlaku v ktoromkoľvek bode svojho povrchu, ale 
citlivosť variuje od oblasti k oblasti. V procese kon-
taktu textília – pokožka pri mechanickej interakciou 

Harry Harlow a jeho experiment s mláďatami makakov 
a umelými matkami, v tejto súvislosti sa po prvýkrát použil 
pojem „kontaktný komfort“. 
Zdroj: Harry Harlow, 1970 a časopis LIFE

Drsné povrchy, či už v podobe nevybrúseného reziva, 
štruktúrovania kartáčovaním, alebo frézovaním sú hapticky 
príjemnejšie. 
Foto: Veronika Kotradyová
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počas nosenia oblečenie vyvolá tlak a  dynamickú 
mechanickú stimuláciu pokožky, ktorá zas spustí čin-
nosť rôznych mechanoreceptorov24 a vygeneruje širo-
kú škálu vnemov dotyku a tlaku. 

Najbežnejšie senzorické vlastnosti týkajúce sa 
odevného komfortu sú podľa nich tepelné vlastnos-
ti, haptické vlastnosti a ručná a estetická skúsenosť. 
Odborníci v  oblasti senzorických vlastností doká-
žu ľahko identifi kovať rozdiely medzi spomínanými 
vlastnosťami a nastaviť potom podľa toho vlastnosti 
výrobku. Keď sa zmení stupeň ľudskej aktivity ale-
bo sa zmení teplota a vlhkosť v mikroklíme, zmeny 
zmyslového vnímania tepla, chladu, škrabavosti, vlh-
kosti atď. sa dajú veľmi ľahko zistiť. 

Drsné povrchy, či už v podobe nevybrúseného re-
ziva, štruktúrovania kartáčovaním, alebo frézovaním 
sú hapticky príjemnejšie a v  súčasnosti sa dokonca 
stávajú módnym trendom. Súvisí to aj s narastajú-
cou mierou digitalizácie a neuchopiteľnosti hodnôt, 
s ktorými počas dňa pracujeme. 

 Vyvrcholením bolo stanovenie novej metodi-
ky a uskutočnenie pilotného výskumu kontaktného 
komfortu na respondentoch v  rámci projektu Inte-
raktion von Holz und Mensch na Institut fuer Hol-
zforschung, BOKU Viedeň, kde bola skonštruovaná 
testovacia stolička, respektíve jej nosná konštruk-
cia s  jednoducho vymeniteľným sedadlom, operad-
lom a podrúčkami. Na otestovanie bolo v prvej sérii 
vybraných 9 vzoriek materiálov bežne používaných 
pri tvorbe sedacieho nábytku, z  ktorých sa vyrobila 
súprava vymeniteľných dielcov na sedenie a  opie-
ranie. Boli to tieto materiály: polypropylén, hliník, 
tenká preglejka buková upravená lesklým PUR-la-
kom, buková škárovka upravená lesklým PUR-lakom, 
buková škárovka upravená olejom, buková škárovka 
bez povrchovej úpravy, smreková škárovka uprave-
ná lesklým PUR-lakom, smreková škárovka uprave-
ná olejom, smreková škárovka bez povrchovej úpravy. 
V druhej fáze boli k týmto materiálom pridané ďalšie 
tri vzorky: WPC, plexisklo a korok.

Respondenti boli požiadaní používať stoličku po-
čas sedenia za pracovným stolom a  meniť súpravy 
materiálov na kontaktných plochách. Komfort v ka-
tegóriách teplý/studený, drsný/hladký, dobrá kon-
trola nad polohou sedenia/zlá poloha nad polohou 
sedenia, tvrdý/mäkký, suchý/vlhký, celkový komfort/
celkový diskomfort, a  to pri prvom kontakte a  ná-
sledne po 10 – 15 minútach sedenia na jednotlivých 
vzorkách. Takto mal byť vyhodnotený komfort nielen 
po dosadnutí, ale aj po dlhšej interakcii. Doteraz boli 
testy uskutočnené na 27 respondentoch. Nevýhodou 
je, že test je časovo náročný, každý z  respondentov 
strávil na testovacej stoličke viac než dve hodiny. 

Najkomfortnejšie bol pociťovaný korok a  hneď po 
ňom smreková škárovka bez povrchovej úpravy. Naj-
horšie sa umiestnil polypropylén a hneď za ním hli-
ník. Rozdiely medzi lakovou a olejovou úpravou jed-
notlivých dosák boli minimálne, rozdiel bolo badať 
až pri povrchovo neupravenej verzii. Buk bol pociťo-
vaný ako menej komfortný než smrek, čo je vysvet-
liteľné vyššou hustotou u buka a tým aj jeho vyššej 
tepelnej vodivosti a tiež tvrdosti.

Behaviorálny komfort
Pod dlhšom zaoberaní sa témou komfortu sa priro-
dzene vyselektovala problematika zaobchádzania 
s  objektmi a  systémami, ktorú sme nazvali zastre-
šujúcim názvom behaviorálny komfort. Sem sme 
zaradili aj tému ľudská ruka a  objekt, ktorá mapu-
je  súvislosti tvarovania prvkov v  mikroprostredí 
a  schopnosťou s  nimi manipulovať ľudskou rukou. 
Tá má svoju vlastnú estetiku a  inteligenciu, ktorou 
sa odlišujeme od ostatných zvierat. Vývoj jemnej 
motoriky sa spája aj s vývojom ľudskej inteligencie. 
Interraction design skúma interakciu medzi človeka 
a úžitkovým predmetom. Zaoberá sa tým, ako navr-
hovať veci tak, aby ich funkčnosť bola uživateľovi 
ihneď pochopiteľná. V už spomínanej knihe Juhani 
Pallasmmu (2010) Thinking hand je „rozmýšľajú-
ca ruka“ metafora pre charakteristickú nezávislosť 
a autonómnu aktivitu všetkých našich zmyslov, ktoré 
permanentne skenujú prostredie okolo seba. Mno-
ho našich kľúčových zručností je internalizovaných 
ako automatické reakcie, ktoré si neuvedomujeme. 
Aj v prípade učenia sa nejakých zručností, sekvencie 
pohybu v nejakej úlohe sú internalizované a steles-
nené viac než porozumené a zapamätané. Väčšinové 
vzdelávacie systémy pokračujú v  zdôrazňovaní kon-
ceptuálneho, intelektuálneho a verbálnych znalostí 
a potláčajú túto haptickú znalosť a non-konceptuál-
ne znalosti našich stelesnených procesov, ktoré sú 
také podstatné pre našu skúsenosť a pochopenie fy-
zického sveta. 

Do sféry behaviorálneho komfortu sme teda zara-
dili aj témy, ako je 

 – problematika interakcie s ľudskou rukou – tvaro-
vanie kontaktných zón prvkov interiéru (vrátane 
témy ľaváctva)

 – funkčnosť na behaviorálnej úrovni, kam patrí dos-
tupnosť, dosiahnuteľnosť a  praktickosťvýrobkov, 
schopnosť ich ovládania a  jednoznačného pocho-
penia fungovania ich systému, ale aj fungovanie 
priestorov a fungovanie života užívateľa – refl ek-
tovanie životného štýlu

 – možnosť údržby a jej vplyv na pocit komplexného 
komfortu 

Tabuľka 2 Vplyv drsnosti, respektíve hladkosti povrchu na 
ostatné ukazovatele kontaktného a čiastočne aj somatického 
komfortu, znamienko „+“ znamená pozitívny vplyv 
a znamienko „–“ negatívny vplyv25.
Autor: Veronika Kotradyová

OSTATNÉ UKAZOVATELE KOMFORTU DRSNÝ POVRCH VERZUS
HLADKÝ POVRCH 

(až lesklý)

TEPELNÝ KOMFORT + <–> –

TVRDOSŤ – <–> +

ABSORPČNÉ SCHOPNOSTI + <–> –

SOMATICKÝ KOMFORT 
– napr. možnosť kontroly nad pozíciou sedenia + <–> –

MOŽNOSTI ÚDRŽB
– sociálno-kultúrne vplyvy

– + <–> + –
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 – možnosť udržiavať poriadok a prehľad vo veciach

V západnej kultúre má možnosť čistenia povrchov 
a  celkovej údržby silný vplyv na celkový komfort. 
Téma čistiteľnosti úzko súvisí s kontaktným komfor-
tom a autenticitou povrchu – vizuálnym komfortom. 
Každá povrchová úprava s cieľom zlepšiť trvanlivosť 
a  stálosť povrchu spojenú s  ľahkou čistiteľnosťou 
mokrou cestou prináša so sebou potlačenie auten-
tickosti a  navyše vyrovnaním prirodzene pórovité-
ho povrchu aj zhoršenie vlastností, ktoré majú inak 
pozitívny vplyv na haptické, vlkhkostno-tepelné aj 
akustické zložky mikroklímy. Zjednodušene poveda-
né, čím je povrch drsnejší, respektíve pórovitejší, tým 
pozitívnejšie vplýva na akustickú pohodu a  podpo-
ruje prirodzené sorpčné schopnosti. Firmy distribu-
ujúce povrchové úpravy do interiéru aj exteriéru upo-
zorňujú zákazníkov vopred na dôsledky vynechania 
povrchovej úpravy, prípadne na použitie prírodných 
prípravkov.

Patina, ktorá však vzniká používaním, má vo svojej 
náhodnej harmónii autenticitu a svojské čaro, čo pri-
dáva na hodnote, avšak individuálne podľa sociálno-
kultúrneho kontextu. 

V rámci skúmania tejto problematiky boli uskutoč-
nené viaceré pilotné merania behaviorálneho kom-
fortu. Od dosahov, optimalizovania výšky pracovnej 
plochy po skúmanie optimálneho prierezu držadla – 
komfort uchopenia kruhového objemu/polomer val-
covej tyče najpohodlnejší na uchopenie. Týmto tes-
tom sme optimalizovali polomer tyče napríklad pre 
držadlo alebo podrúčky tyčového tvaru. USA norma 
uvádza polomer 32 – 38 mm ako optimálny rozmer, 
Vestník 1987 uvádza 35 mm, v  našom meraní res-
pondenti označili ako najvhodnejší polomer 30 mm 
(42 % respondentov). Na prehĺbenie tejto problema-
tiky by bolo potrebné uskutočniť test s odstupňova-
ním priemerov približne po 3 mm, aby sme zistili, kde 
je hranica, pri ktorej užívateľ už nemá pocit uchopi-
teľnosti, „padnutia do ruky“ a tým aj pocit kontroly 
nad situáciou26.

Telesný/somatický komfort
Somatickým komfortom sme tu nazvali pocit po-
hody, ktorý nastáva pri priamej interakcii ľudského 
tela a tvarom výrobkov a zo zaujatia umožnených te-
lesných polôh. Dôležité je tu nielen tvarovanie kon-
taktnej plochy s telom, ale aj samotný konštrukčný 
koncept, ktorý vlastne predurčuje to, v akej telesnej 
polohe budeme výrobok užívať. Je to rozsiahla ob-
lasť, ktorú z veľkej časti pokrýva štandardné poníma-
nie ergonómie.

Hlavným predpokladom na dosiahnutie soma-
tického komfortu je však možnosť variovať telesné 
polohy, lebo ideálna poloha neexistuje a  najlepšia 
je vždy tá nasledujúca. Túto slobodu je potrebné 

vložiť nielen do samotných výrobkov, ale aj do kon-
cepcie celého materiálneho prostredia, respektíve 
mikroprostredia27. 

Táto sféra má najbližšie k štandardnému poníma-
niu ergonómie, avšak v našich výskumoch k nej pris-
tupujeme v  širšom kontexte a  hľadáme komplex-
ný pohľad na komfort. Pojem „somatický komfort“ 
má najbližšie k  doteraz štandardnému ponímaniu 
ergonómie. 

Túto problematiku sme však obohatili o nasledu-
júce témy: 

 –  ľudské telo v  širších súvislostiach: držanie tela, 
habituácia28, somatizácia29 a somatické techniky30 

 – telesné polohy, potreba ich variovania a somatický 
komfort v mikroprostredí , kde analyzujeme polohy 
stoj, perching a kľačanie, sedenie na zemi a čupe-
nie, univerzálne pravouhlé sedenie, aktíve/dyna-
mické sedenie v školskom, pracovnom a ostatnom 
verejnom prostredí, odpočinkové sedenie, poloľah 
– polosed, úľavové polohy a ľah

 – mäkkosť a tvrdosť vo vzťahu ku somatickému kom-
fortu / čalúnenie a somatický komfort

 – experimentálne meranie telesného komfortu

Aktívny verzus pasívny
Téma somatického komfortu v interiéri je úzko spo-
jená aj s  problematikou fyzickej aktivity, ktorá má 
vplyv na držanie tela aj celkové zdravie užívateľov. 
Nedostatok fyzickej aktivity pri bežných činnostiach 
je závažným a komplexným problémom súčasnej zá-
padnej civilizácie. Výdobytky techniky fyzicky uľah-
čujú prežitie, čo má za následok „lenivenie“ civilizo-
vaných ľudí. Dôsledkom je sedavá kultúra, ktorá má 
mnoho zdravotných konsekvencií. Aj telesná leni-
vosť môže byť závislosťou. MUDr. Ľubomír Okrúhlica 
(2011)31, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závis-
lostí v  Bratislave, vyslovil hypotézu, že v  dnešnom 
svete je znížená telesná aktivita – lenivosť jednou 
z najrozšírenejších porúch duševného zdravia s typic-
kými charakteristikami závislosti. Zastáva názor, že 
chronická telesná hypoaktivita môže byť duševnou 
poruchou a  lenivosť primárnou nelátkovou formou 
závislosti. Prvoradá je prevencia so začiatkom v út-
lom detskom veku prostredníctvom rodičov, školy 
a celej spoločnosti. 

Deti s nástupom do školy viac-menej učíme seda-
vej kultúre a nútime ich zbaviť sa prirodzenej inkliná-
cie k telesnej aktivite. Namiesto toho im ponúkame 
organizované športové tréningy, čo je síce ttdobrou 
náhradou, avšak tiež to nie je prirodzeným pohybom 
a  často to vedie k  jednostrannej záťaži so zdravot-
nými následkami. Keď sa deti nehýbu aspoň vo voľ-
nom čase, nerozvíja sa im patričným spôsobom hru-
bá motorika, strácajú na telesnej obratnosti a keďže 
sa pri pohybových aktivitách na verejných miestach 
nechcú „strápniť“, preferujú viac sedavé a virtuálne 

Stopy po rôznych bežných nápojoch na prírodnom drevenom 
povrchu, zhora dole: 1. drevo bez povrchovej úpravy, 
2. povrch s prírodnou povrchovou úpravou na báze ľanového 
oleja a v dolnom rade je 3. lakovaný povrch bez odtlačkov, 
prezentácia fi rmy ADLER. 
Zdroj: http:// www.adler.sk
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trávenie času. Tak sa nielen zhoršuje ich držanie tela, 
svaly ochabujú, obmedzuje sa pohyblivosť, čo pris-
pieva neskôr k funkčným a degeneratívnym ochore-
niam pohybového aparátu. Okrem toho klesá aj výdaj 
ich energie v porovnaní s jej prijímaním formou stra-
vy (často na spôsobom „junk a fast food food“, ktoré 
k sedeniu pred obrazovkami akéhokoľvek druhu akosi 
patria), čo vedie k nadváhe, poruchám metabolizmu 
a navyše aj k sociálnej izolácii. Závažným faktom tu 
je, že dlhodobé statické sedenie so zakrivením chrbti-
ce do tvaru písmena C pôsobí aj na vnútorné orgány, 
čo má za následok nielen problémy s  trávením, ale 
napríklad aj s depresiou. 

Je mimoriadne ťažké zakomponovať do interiéru 
prvky nútiace k prirodzenému pohybu tak, aby to ne-
spôsobovalo nevôľu a diskomfort. 

Existujú viaceré stratégie, ako dostať viac prirodze-
ného pohybu do našich každodenných činností vrá-
tane sedenia. Pre dynamizáciu prostredia môžeme 
sformulovať tri možné fi lozofi e: 

 – zrovnoprávniť sedenie s  ostatnými telesnými po-
lohami a  vybočiť tak z  nezdravých kultúrnych 
stereotypov

 – možnosť variovať telesné polohy v rámci prostre-
dia, kde sa dlhodobejšie zdržiavame, vytvoriť pro-
stredie a  prvky, ktoré umožňujú variovať polohy 
tela najmä počas práce, mať možnosť vykladať 
nohy do vyšších polôh, stáť, sedieť na zemi, po-
loležať, dostať sa do konštruktívnej odpočinkovej 
polohy, ktorá uvoľňuje chrbticu aj počas dňa; na 
to je potrebné vytvoriť napríklad podlahy, pódiá 
z  materiálov, ktoré poskytnú tepelný komfort pri 

Akusticky vhodne riešená knižnica MEDIATECA v Granade, 
panely zakrývajúce vykurovacie a klimatizačné zariadenia, sú 
potiahnuté kobercami.
Foto: Veronika Kotradyová
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polohách na zemi (kobercami potiahnuté pódiá, 
podlahy vhodné na ležanie, sedenie, čupenie na 
zemi, vytvoriť pracoviská na státie a podobne.

 – nabádanie užívateľov k  pohybu prirodzenou ces-
tou prostredníctvom koncipovania dispozičného 
riešenia interiérov, ako je umiestňovanie schodísk, 
rámp, manipulovanie s veľkosťami priestorov a ich 
nadväznosťou. Napríklad na administratívnych 
pracoviskách je možné koncipovať celé oddelenia 
a spôsob práce tak, aby boli pracovníci nútení viac 
chodiť vertikálne (schody) aj horizontálne medzi 
jednotlivými stanovištiami

 – dynamizácia interiéru prostredníctvom rehabi-
litačných a  fi tness princípov, čo znamená konci-
povanie mobiliáru – solitérov alebo celých zabu-
dovaných súborov do bežného domáceho alebo 
pracovného prostredia. 

Čo sa týka akustického komfortu, vyvážené (vyrov-
nané, harmonické) akustické prostredie s  nie príliš 
malou a nie príliš veľkou zvukovou izoláciou a takis-
to správna priestorová akustika majú významnú rolu 
pri celkovej zdravej mikroklíme. Pritom ide predo-
všetkým o nasledujúce požiadavky: intimita (diskrét-
nosť), pokoj (ale žiadna izolácia) a akustická pohoda. 
Tá predpokladá dobrú zrozumiteľnosť reči, dobrú re-
produkovateľnosť hudby a minimum rušivých zvukov 
(hluku). V tomto opäť má významnú rolu miera pou-
žitia pórovitých a mäkkých materiálov, ktoré zvuk po-
hlcujú. Pri použití veľkého množstva hladkých a tvr-
dých materiálov hrozí riziko, že priestor bude mať 
príliš výrazné „echo“ a bude pôsobiť akusticky chlad-
ne, takže je potrebné hľadať vo vnútornom prostredí 
rovnováhu medzi zvuk pohlcujúcimi a refl ektujúcimi 
materiálmi. Súčasný minimalizmus-funkcionalizmus 
nenapomáha akustickej pohode aj preto, že sa v inte-
riéri nachádza veľa hladkých plôch. To možno kom-
penzovať použitím mäkších, respektíve pórovitejších 
materiálov, ako je drevo bez povrchovej úpravy, tex-
tílie, korok, hlina. 

Pre akustický komfort sú dôležité aj zvuky vydáva-
né pri používaní výrobkov. Okrem vplyvu na celkovú 
akustickú pohodu v priestore sa práve cez ne vytvára 
citový vzťah.

Olfaktorický komfort je v  našej vizuálnej kul-
túre podceňovaný, ale napriek tomu je kľúčový pri 
inštinktívnom rozhodovaní a emocionálnymi väzba-
mi na objekt alebo prostredie. Skladá sa z optimál-
nej vlhkosti vzduchu a množstva a intenzity odórov 
v  ovzduší. Vlastnou príjemnou vôňou jednotlivých 
materiálov, prevažne prírodných s vôňou pochádzajú-
cou z extraktívnych látok možno celkovú kvalitu vnú-
torného ovzdušia vylepšiť. Inštinktívne príjemnými 
sú vône nábytkov z ihličnatého alebo dubového dre-
va alebo vôňa prírodných ľanových olejov a voskov. 

Kľúčovú rolu tu má intenzita pachového stimulu. Aj 
tá najpríjemnejšia vôňa je pri silnej intenzite iritujú-
ca a môže viesť k zdravotným ťažkostiam.

Chuťový (gustatorický) vnem má spoločný me-
chanizmus s  čuchovým vnemom a  sú základom pre 
komfort pri konzumácii. Vzťahujú sa preto v  pros-
tredí predovšetkým na sféry skladovania, prípravy 
a  konzumácie jedla. Nazvali sme ho gustatorickým 
komfortom. 

Jedným z kľúčových predpokladov pre pocit kom-
plexného komfortu je pocit bezpečia, orientácie, sú-
kromia a kontroly nad svojím teritóriom. Je vnímaný 
všetkými zmyslami, napriek vizuálnemu nastaveniu 
našej kultúry. Pocit bezpečia je základným pred-
pokladom pre pocit pohody. Naša vizuálna kultúra 
v nás vnímanie ostatnými zmyslami potláča, ostatné 
zmysly prenikajú do nášho nevedomia, kde sú aj naše 
inštinkty a tie nás potom nutkajú zmeniť svoje sprá-
vanie, keď sa niečo deje. 

Sociálno-kultúrny komfort – teda potreba ko-
nať v súlade s princípmi svojho sociálneho prostre-
dia a kultúry, v ktorej žijeme. Kultúra, ktorá funguje 
v našom videní sveta ako okulár, cez ktorý selektuje-
me, čo si všímame a čo nie a tým chránime náš ner-
vový systém od preťaženia, nám umožňuje fungo-
vať na princípe autopilota. Mnohokrát je to vyššie 
postavený mechanizmus v  konečnom rozhodovaní 
sa človeka napríklad o zaobstaraní si bývania, ktoré 
mu potom neskôr môže spôsobovať problémy. Ná-
zory „the Jones“, teda tých druhých sú pre človeka 
ako sociálneho tvora mimoriadne dôležité. Prostre-
die a  jeho prvky sú prostriedkom pre sebavyjadre-
nie a  sebaidentifi káciu a náš materiálny svet je ex-
tenziou aj častou projekciou pre naše ego. Možnosť 
tvarovať svet okolo nás je mimoriadne dôležitá pre 
hľadanie duševnej rovnováhy. A tá sa dá získať a vy-
jadriť práve v pretváraní nášho súkromného fyzické-
ho sveta a tým je mikroprostredie a semiprostredie. 
Je prirodzenou potrebou človeka svoje okolie adap-
tovať a uspôsobovať pre svoje fyzické a mentálne po-
treby. Keď mu je táto možnosť odopretá, nastáva po-
cit sociálno-kultúrnej nespokojnosti. Preto je oblasť 
a možnosť personalizácie pre celkový pocit komfortu 
taká dôležitá. 

Záver
V doterajších výskumoch sme sa zoberali mnohými 
zložkami komfortu. Do väčšej miery bola prehĺbená 
oblasť vizuálneho, haptického a  somatického kom-
fortu. Z nich vyplýva jednoznačná potreba zaoberať 
sa priamou interakciou človeka s materiálom. Práve 
táto oblasť 

V  súčasnosti sa tento výskum interakcie človeka 
s  materiálom (predovšetkým na báze dreva) bude 
prehlbovať prostredníctvom zisťovania/merania 

subjektívnych aj objektívnych parametrov reakcií 
človeka na rôzne environmentálne nastavenia. Pre 
každý parameter komfortu v  súčasnosti hľadáme 
fyzikálne merateľné ukazovatele, ktorý sa potom 
porovná so subjetívne zistenými preferenciami. Pi-
lotnými testami tak bol meraný kontaktný komfort 
v  rokoch 2011 – 2012 v  rámci spolupráce s  BOKU 
Viedeň. 

Pokračovanie týchto meraní sa bude tak diať aj 
prostredníctvom fyzického simulátora mikropro-
stredia v  rámci Body Conscious Design Laboratory 
(BCDlab FA STUBA), ktorý plánuje v  roku 2014 vy-
tvoriť Ústav interiéru a výstavníctva na FA STU prá-
ve na meranie parametrov komfortu alebo stresu 
v jednotných podmienkach pri rôznych nastaveniach 
prostredia. Tieto merania budú rozšírené aj o vyhod-
notenia pomocou interaktívnej webovej aplikácie 
s rovnakým cieľom.

Komfort je zatiaľ stále skôr záležitosťou luxusných 
výrobkov. Prinášať nízkonákladové a  pritom kom-
fortné riešenia by malo byť výzvou pre súčasných 
a budúcich dizajnérov, lebo tak možno dokázať znížiť 
zaťaženie environmentálnym stresom, a tak predísť 
mnohým civilizačným ochoreniam. 

Článok bol podporovaný Agentúrou na podporu vý-
skumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-0594-12 
s názvom Interakcia človeka a dreva – humanizačný 
potenciál dreva v interiéri.
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1 Placemaking – je podľa Inštitútu PPS (Projects for Public 
Spaces) mnohostranný prístup k plánovaniu, navrhovaniu 
a manažovaniu verejných priestorov. Jednoducho povedané, 
zahŕňa pozorovanie ľudí, načúvanie k nim a kladenie otázok 
ľuďom, ktorí žijú, pracujú a hrajú sa v určitom priestore, 
s cieľom objaviť ich potreby a sklony. Tieto informácie sú potom 
použité pri vytváraní spoločnej vízie pre toto miesto. Taká vízia 
sa potom môže rýchlo vyvinúť do implementačnej stratégie 
začínajúc s malými (z angl. small-scale) ľahšie realizovateľnými 
vylepšeniami, ktoré môže ihneď priniesť benefi ty pre verejné 
priestory a ľudí, ktorí ich používajú. „Placemaking“ stavia na 
lokálnych komunitných výhodách, inšpiráciách a potenciále, 
ktoré napokon vytvárajú dobré (kvalitné) verejné priestory 
podporujúce ľudské zdravie, šťastie a pocit pohody. 
2 Podnety na zaoberanie sa potrebnou témou interakcie človeka 
a prostredia sa zaoberala už dizertačná práca: KOTRADYOVÁ, 
Veronika: Ekologické aspekty tvorby interiérových prvkov na DF 
TU Zvolen a na Institüt für Papiertechnik TU Dresden, kde vznikla 
téma ochrany človeka počas používania interiéru v rámci ochrany 
prostredia s ďalším pokračovaním pod pojmom „humanizácia 
mikroprostredia. S touto témou potom bol uskutočnený 
aj výskumný grant Fulbrightovej komisie na UC Berekeley, 
College of Environmental design pod názvom: Humanisation 
of Microenvironment pod vedením autorky článku. Tento pobyt 
v USA bol kľúčovým pre objavenie sociálnych aspektov tvorby 
prostredia a náš ďalší výskum čerpá z mnohých vtedy získaných 
zdrojov. Rovnako aj výskumné projekty na národnej úrovni, ako 
bol APVV – 0278-07 KOTRADYOVÁ, Veronika: Princípy tvorby 
bytového interiéru, kde sa uskutočnili prvé vlastné terénne 
výskumy a merania subjektívnych preferencií respondentov 
ohľadom nábytku a bývania celkovo. Z neho vznikla aj potreba 
prehĺbiť znalosti o súvislosti medzi tvorbou prostredia 
a civilizačnými chorobami, ktorá vyústila do súčasného projektu 
PETELEN, Ivan a kol.: projekt APVV-0469-11: Interiérový dizajn 
ako prostriedok prevencie a liečenia civilizačných chorôb.
3 Kľúčovým pre vykryštalizovanie sa témy komfortu bol pobyt 
na Institüt für Holzforschung, BOKU vo Viedni u Prof. Alfreda 
Teischingera, s témou Interaction of Wood and Human. Počas 
tohto pobytu a následnej spolupráce bol hlbšie preskúmaný 
vzťah človeka a materiálu. Z tohto výskumu vyvstal pojem 
kontaktný komfort a súčasne idea, že o téme interakcie človeka 
a materiálu/výrobku/prostredia je potrebné hovoriť ako 
o KOMFORTE alebo pocite pohody. Ďalším dôležitým poznaním 
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Škola na konci sveta
Obnova funkcie základných škôl v marginálnych územiach

Gellért Ostrozánsky Problematika marginálnych a sociálne slabých regi-
ónov je problém každodenného života a v súčasnos-
ti aj témou výskumu v mnohých vedných oblastiach 
vrátane oblasti architektúry. Tieto málo rozvinuté 
oblasti možno označiť pojmom „marginálne úze-
mia“, ktoré zaostávajú v  spoločensko-ekonomickom 
vývoji a sú charakteristické regresiou tradičných fun-
kcií, v  dôsledku čoho sa začne ich postupné vyľud-
ňovanie, čo môže spieť až k ich postupnému zániku. 
V tomto príspevku sú vymedzené marginálne územia 
na Slovensku a  opísané základné príčiny a  dôsled-
ky postupného rušenia školských zariadení v týchto 
oblastiach. Z vykonaného autorského prieskumu vy-
plynulo, že pre naštartovanie „rozvoja“ týchto území 
je žiaduce, aby sa v  niektorých oblastiach obnovila 
funkcia základného školstva. Vhodné začlenenie ško-
ly a  komunitného centra do prostredia lazov môže 
prispieť k sociálnemu a ekonomickému rozvoju celé-
ho zaostávajúceho územia a vytvoriť predpoklad na 
získanie dotácií z rôznych fi nančných zdrojov. 

Analýza súčasného stavu
Vymedzenie marginálneho územia
Vo vedeckých prácach, ako aj v  strategických doku-
mentoch, ktoré sa zaoberajú rozvojom regiónov, sa 
pri označovaní marginálnych oblastí používajú via-
ceré pojmy. Napríklad v základnom strategickom do-
kumente Slovenskej republiky Národná stratégia re-
gionálneho rozvoja1 sa na označenie lazových oblastí 
používajú termíny „zaostávajúca” alebo „periférna” 
oblasť a  v  iných dokumentoch sa vyskytujú pojmy 

„problémové oblasti” alebo „oblasti chudoby”. V ur-
banistickej terminológii sa používa pojem „rozptý-
lené“ osídlenie. Tradične zaužívané pojmy medzi 
obyvateľmi sa líšia v závislosti od regiónov, naprík-
lad „známe sú miestne názvy ako kopanice, kopánky, 
nivy, lazy, štále, rale alebo irtáše“2. 

Zadefi novanie pojmu „marginálne územie“ vytvára 
predpoklad na vymedzenie a charakteristiku proble-
matických území s nízkou populáciou, ktoré zaostá-
vajú vo vývoji, sú hospodársky slabé a prejavujú sa 
v nich najväčšie regionálne disparity.3 K hlavným dô-
vodom zaostávania vo vývoji a vyľudňovania takých-
to území jednoznačne patria ekonomické a sociálne 
aspekty. Prioritným problémom takýchto sídiel je vy-
soká nezamestnanosť a jej nadväzujúce faktory, ako 
je napríklad ubúdanie populácie a  opustenie sídla 
(mikroregiónu) za pracovnými príležitosťami. Ďalší 
dôležitý faktor, ktorý paralelne nadväzuje na proble-
matiku nezamestnanosti, je nízky záujem o bývanie 
(trvalé alebo sezónne) a postupné chátranie jestvu-
júceho bytového fondu.

Keďže marginalita územia nie je unikátnym prob-
lémom Slovenska, kvôli objasneniu významu v  slo-
venskom kontexte je potrebné charakterizovať ty-
pické a  špecifi cké znaky marginalizujúcich regiónov 
Slovenska. V strategických a právnych dokumentoch 
SR sú konkretizované marginálne (marginalizujúce) 
regióny, ktoré sú málo rozvinuté alebo zaostávajú vo 
vývoji a v zmysle zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore 
regionálneho rozvoja, sú odkázané na štátne dotácie. 

„Kde bolo tam bolo, ďaleko za siedmimi morami a za-
budnutými krajinami, na kraji sveta, kde život, ako 
čas, odpočíva na vrchu nebovomodrých lesov, kde na 
konci cesty sa vyvyšujú červené strechy malej dediny, 
[ne]bola raz jedna škola…na kraji sveta...“
Gellért Ostrozánsky

1 ¦ Marginálne regióny na území Slovenska v roku 2007 
Zdroj: POLÁČKOVÁ, Lucia – POTOMOVÁ, Jana: Problematika 
vymedzovania marginálnych regiónov v plánovacích 
dokumentoch SR. In: Geographia Cassoviensis IV. 1/2010, Košice. 
Ústav geografi e, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika. 
2010, s. 135 – 139.

Počet premenných na určenie marginality, ktoré spadajú pod 
jednotlivé regióny Slovenska a nachádzajú sa v hornom, alebo 
dolnom kvartile podľa typu premennej
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Podľa tohto zákona (§ 2 písm. f) sa za podporované 
regióny pokladajú:

 – hospodársky slabé regióny
 – regióny s nepriaznivou štruktúrou

Najnovšia aktualizácia zákona, prijatá v roku 2008 
(zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho roz-
voja), v malej miere modifi kuje smerovanie podpory 
rozvoja. Za podporované regióny sa tu považujú:

 – hospodársky zaostalé regióny
 – regióny s  nepriaznivou štruktúrou zamestnanosti 
a podnikateľského prostredia.

Najväčšiu pozornosť smerujúcu k  vyrovnávaniu 
medziregionálnych rozdielov, a  teda aj vyčleneniu 
marginálnych regiónov na svojom území možno 
nájsť v  rozvojových dokumentoch Banskobystrické-
ho a Prešovského kraja. Z hľadiska krajov sú ďalšie 
podrozvinuté okresy identifi kované vo vnútorných 
horských perifériách. Práve v týchto regiónoch sa na-
ďalej kumulujú sociálne a ekonomické problémy, na-
ďalej klesá kvalita ich ľudského potenciálu, pretrvá-
vajú infraštruktúrne a  komunikačné bariéry rozvoja 
a znižuje sa ich konkurencieschopnosť voči ostatným 
regiónom.4

Na obrázkoch 1 – 2 sú zobrazené marginálne ob-
lasti, kde je najvyšší podiel obyvateľov žijúcich v ob-
ciach zaradených mimo pólov rastu.5 Marginálne sú 
najmä okrajové – hraničné okresy, ktoré susedia s mi-
nimálne dvoma takýmito marginálnymi hraničnými 
okresmi.

Rozptýlené osídlenia
Rozptýlené osídlenie má popri svojich tradične uzná-
vaných funkciách a hodnotách ešte jednu: predstavu-
je inšpiráciu pri hľadaní modelov trvalo udržateľného 
spôsobu života.
Mikuláš Huba, Jaroslav Ungerman6

Ťažiskovú skupinu rozptýlených osídlení tvoria kopa-
ničiarske osídlenia7, ktoré sú jedným zo svojbytných 
prejavov socioekonomickej aktivity, podmienenej 
špecifi ckými prírodnými a  historickými podmienka-
mi. Vznikli ako produkt historicky najmladších ko-
lonizačných vĺn na našom území a  ich genéza bola 
veľmi rôznorodá. Tým, že v prevažnej miere zname-
nalo len dosídľovanie odľahlých, ťažko dostupných 
a na zakladanie trvalých sídel menej vhodných častí 
chotárov už existujúcich obcí, predstavovalo vždy do 
istej miery extrémny a núdzový sídelný prejav. V sú-
časnosti je v  disproporcii s  dlhodobo prevládajúci-
mi centralizačnými tendenciami socioekonomické-
ho vývoja. Táto disproporcia má za následok výraznú 
funkčnú transformáciu kopaničiarskych sídiel a v po-
lohách najmenej priaznivých na trvalé bývanie ich 
postupné vyľudňovanie až zánik. Analogickými pre-
menami prechádza pritom aj kopaničiarska krajina 
v zázemí sídiel. Kopaničiarska problematika presahu-
je čisto geografi cko-sídelnú predstavu.8

Kým v časoch svojho vzniku a najväčšieho rozma-
chu predstavovalo kopaničiarske osídlenie citeľný 
exploatačno-devastačný zásah do prírodnej krajiny, 
v súčasnosti je táto krajina, naopak, najviac ohrozená 

2 ¦ Marginalizujúce územia Slovenska s najväčšími 
disparitami v oblasti základného vzdelávania.
Autor: Gellért Ostrozánsky

 Regióny s najväčším disparitami v oblasti základného vzdelávania, 
Zdroj: Štatistická ročenka – Ústav informácií a prognóz školstva, 2013

 Najväčšie marginálne územia Slovenska, Zdroj: www.upsvar.sk, 
www.nczi.sk, 2009

 Marginalizujúce územia Slovenska, Zdroj: www.statistics.sk, 
www.upsvar.sk, www.nczi.sk, 2009

Okres:
1 ¦ Detva, Krupina
2 ¦ Gelnica
3 ¦ Tvrdošín
4 ¦ Bytča, Kysucké Nové Mesto
5 ¦ Bánovce nad Bebravou
6 ¦ Medzilaborce
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sprievodnými znakmi pustnutia a  mení sa z  veľkej 
časti na neúžitkovú. „Kopaničiarske územia môžu 
byť v  budúcnosti kladným vzorom konceptu trva-
lo udržateľného spôsobu života, ktorý môže smero-
vať k výraznému zlepšeniu súčasného stavu. Aj keď 
z  hľadiska viacerých atribútov trvalej udržateľnosti 
tu prevažujú skôr negatívne črty (rušivý zásah do prí-
rodného prostredia, ekonomická a sociálna nestabi-
lita, nedostatočná technická a občianska vybavenosť 
a  pod.), z  hľadiska iných atribútov môže byť kopa-
ničiarstvo pre tvorbu modelov trvalej udržateľnos-
ti veľmi inšpiratívne (bezprostredný vzťah k prírod-
nému prostrediu, vyvážená štruktúra využitia pôdy, 
konzervácia tradičných kultúrnych artefaktov, zvykov 
a vzorov, sebestačnosť a svojpomoc, uzavretosť cyk-
lov výroby a spotreby“.9 

Modelové územie
Lazové oblasti možno charakterizovať ako osamo-
tené skupiny usadlostí na katastrálnych územiach 
obcí. Väčšinu tvoria skupiny domov a  viesky, ale aj 
sezónne chotárne sídla. Vznik rozptýleného osídlenia 
súvisel s rozvojom poľnohospodárskej aj priemysel-
nej výroby, s populačným rastom obyvateľstva, s po-
trebou rozšíriť poľnohospodársku pôdu a ojedinele aj 
s  faktormi neekonomického druhu. Začiatky roztra-
teného osídlenia siahajú do raného stredoveku, väč-
šinou však súvisia s kopaničiarskou kolonizáciou od 
konca 15. až do začiatku 20. storočia, ktorá mala roľ-
nícko-pastiersky ráz.

Lazy alebo kopanice vznikli v oblastiach s poľno-
hospodárskou pôdou v podhorských a horských ob-
lastiach zväčša stredného Slovenska, ktoré sa na-
chádzajú v odľahlých častiach chotára a boli získané 
klčovaním. K  takto získanej pôde mali poddaní iný 
majetkovoprávny vzťah ako k urbárskej pôde. S tým 
súvisel aj odlišný vzťah k zemepánovi a odlišné po-
vinnosti vyplývajúce z  jej údržby. Pôda určená na 
kopanice sa vymedzovala zväčša v panských lesoch, 
zriedkavejšie na pasienkoch v  rámci dominikálu 
s  cieľom založiť novú roľnícku usadlosť na základe 
zmluvy so zemepánom. Ich vznik bol do veľkej miery 

spojený s  kopaničiarskou kolonizáciou. Lazy sú sú-
hrnným označením roztrateného osídlenia v oblasti 
Slovenského rudohoria a Krupinskej planiny, ktoré sa 
člení na: podpoliansku, krupinskú, lučenskú, rimav-
skosobotskú a brezniansku podoblasť. Lazová oblasť 
tu vyrástla zo sídelných jadier. Mladou vnútornou 
kolonizáciou sa lazy rozšírili aj do Ipeľskej, Lučenskej 
a Rimavskej kotliny.

Na účely autorského prieskumu situácie súčasné-
ho stavu základného školstva v  marginálnej oblas-
ti bolo vybraté modelové územie Podpoľanie, ktoré 
je územne začlenené do regiónu Banskobystrického 
kraja. Podpoľanie (pod vrchom Poľana) sa nachádza 
v okresoch Detva a Krupina. Toto územie je charakte-
ristické typickým lazovým osídlením.  

Základné školstvo v modelovom území
Škola je spoločenská inštitúcia zameraná na vzdelá-
vanie. Vzdelanosť ľudí má vplyv na úroveň spoloč-
nosti. Keďže školy v  osídleniach získavajú fi nancie 
v závislosti od počtu študentov, v marginálnych úze-
miach s nízkym počtom žiakov ťažko možno dosiah-
nuť kvalitné zabezpečenie vzdelávania, ale aj udržia-
vať chod školských zariadení bez štátnych dotácií. 
Problematický stav školských zariadení je evidovaný 
najmä v zaostalých vidieckych sídlach a lazových ob-
lastiach. Viaceré marginálne územia nikdy základné 
školy nemali, lebo si to vzhľadom na fi nančné mož-
nosti nemohli dovoliť, alebo ich školy postupne za-
nikli z dôvodu vyľudňovania, ktoré spôsobovalo ne-
dostatok študentov. Po revolúcii sa snažili oživiť 
základné školstvo formou zlúčenia škôl najmä v pe-
riférnych oblastiach. 

Problematika súčasného stavu základného škol-
stva v  marginálnych územiach je teda charakteris-
tická výrazným klesaním počtu základných škôl ale-
bo ich zlučovaním s väčšími školskými zariadeniami 
v  kontexte väčšej urbanistickej štruktúry. Zrušenie 
alebo zlúčenie školských zariadení v podobných, so-
ciálne citlivých územiach nie je vhodné preto, lebo 

3 ¦ Modelové územie – Podpoľanie
Autor: Gellért Ostrozánsky
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strata edukačného zariadenia v  mikro-populačnom 
sídle môže viesť k ďalšiemu úpadku územia.

Problematika súčasného stavu základného 
školstva v modelovom území
Základné školy v lazových oblastiach vznikli na spá-
dových územiach prevažne v  tridsiatych rokoch 
20. storočia. V spádovej základnej škole boli vyučo-
vané školopovinné deti z okolitých lazových osídle-
ní, osád a samôt. Táto škola slúžila ako vzdelávacie 
a spoločenské zariadenie, ktoré popri riadnom vyučo-
vacom procese mali aj kultúrnu a  vzdelávaciu fun-
kciu, prípadne slúžili aj ako školské a  mládežnícke 
centrá. 

Typickým znakom súčasného stavu školstva v roz-
ptýlených lazových oblastiach Podpoľania (ale aj 
iných oblastí s podobnými parametrami) je postup-
ný, až markantný, zánik školských zariadení od se-
demdesiatych rokov 20. storočia až po súčasnosť. 
Dôvodom zániku týchto zariadení je jednoznačne kle-
sanie počtu obyvateľov a školopovinných detí, čoho 
dôkazom sú štatistické údaje10. Pokles počtu oby-
vateľov je spôsobený vysokou nezamestnanosťou, 
preto obyvatelia z  lazových oblastí odchádzajú za 
pracovnými príležitosťami do iných regiónov. Ďalší 
dôležitý faktor, ktorý spôsobuje pokles obyvateľov, je 
nízky záujem o bývanie v lazových oblastiach, a preto 
jestvujúci bytový fond postupne chátra.

V  súčasnosti je najväčšia absencia školských sta-
vieb práve v tých lazových oblastiach (osídleniach), 
ktoré nemajú vlastnú (nezávislú) samosprávu, tzv. 
patria pod samosprávu priľahlej obce alebo mesta. 
Pod jednu samosprávu zväčša patrí 6 – 7 lazových 
osídlení v  okruhu 5 až 10 km vzdialenosti. Samos-
práva s 5 až 7 osídleniami spravovala priemerne 2 zá-
kladné školy tzv. „spádové základné školy“, teda jedna 
spádová škola slúžila pre 2 – 3 osídlenia. V súčasnos-
ti pôvodné spádové školy zanikli alebo boli združené 
s väčšími základnými školami tzv. „centrálnymi obec-
nými školami“, ktoré sa nachádzajú v intraviláne cen-
trálneho osídlenia. Počas prieskumu v  modelovom 
území však boli dokumentované aj také prípady, kde 

4 ¦ Modelové územie Podpoľanie s vyznačenými sídlami, kde 
v súčasnosti jestvuje základná škola. 
Autor: Gellért Ostrozánsky

5 ¦ Modelové územie Podpoľania s vyznačenými oblasťami 
bez základnej školy v okruhu 5 km.
Autor: Gellért Ostrozánsky
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zanikli aj centrálne obecné školy, aj napriek tomu, že 
pôvodne slúžili pre viac ako 5 lazových osídlení. Na 
základe prieskumu teda možno konštatovať, že pô-
vodne existovali dva typy základných škôl: prvý ako 
základná škola v centrálnom osídlení a druhý ako zá-
kladná škola v spádovom území rozptýlených osídle-
ní (lazoch). 

Návrh na obnovu funkcie základných 
škôl v modelovom území
Hypotéza: 
Budova základnej školy v  marginálnych územiach 
môže podporiť nielen vzdelanie školopovinných 
detí, ale aj ekonomický, hospodársky a sociálny roz-
voj mikroregiónu a  zabrániť procesu postupného 
vyľudňovania.

Prieskum súčasného stavu v  modelovom území 
podporuje hypotézu o možnom rozvoji marginálnych 
území po obnove funkcie spádových základných škôl. 
Prínosom by bolo posilnenie identity miestnych 
obyvateľov, predpokladaný nárast počtu pracov-
ných miest a posilnenie cestovného ruchu. Relevant-
nou prekážkou zabezpečenia existencie a  fungova-
nia základnej školy v  marginálnych oblastiach je 
absencia fi nančných zdrojov. Samosprávy zápasia 
s problémom podfi nancovania školstva, lebo štátnu 
dotáciu získavajú v  závislosti od počtu školopovin-
ných detí, a preto sú nútené školy zlučovať. Systém 

prideľovania dotácií by mal lepšie zohľadňovať špe-
cifi ká marginálnych území.

Keďže získanie dotácií zo štátneho rozpočtu alebo 
z  Európskej únie na obnovu (rekonštrukciu) budov 
základných škôl vo vidieckom kontexte je veľmi ná-
ročné a javí sa ako neperspektívne kvôli nedostatku 
detí, možným riešením by mohlo byť vytvorenie via-
cúčelovej budovy tzv. „komunitného centra“, ktoré by 
slúžilo všetkým obyvateľom marginálneho územia. 
Okrem vzdelávacej funkcie by komunitné centrum 
poskytovalo komplexné sociálne a  komunitné služ-
by, prispievalo by k  sociálnemu začleňovaniu osôb 
sociálne vylúčených na individuálnej, ako aj na lokál-
nej úrovni. „Komunitné centrá sa zriaďujú za účelom 
vytvorenia priestorových a materiálnych podmienok 
pre komunitný rozvoj.“11 V rámci spoločenských fun-
kcií by v komunitnom centre napríklad mohli fungo-
vať: knižnica, malé zdravotné stredisko s  lekárňou, 
sociálne poradenstvo, kultúrne aktivity, voľnočasové 
aktivity, ubytovanie, letné a zimné tábory atď.  

6 ¦ Región Podpoľanie – škica, Hriňovské lazy.
Autor: Gellért Ostrozánsky
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Záver
Prezentovaný príspevok dokumentuje prieskum vo 
vybranom modelovom území – v  Podpoľaní, kto-
rý je súčasťou dizertačnej práce Škola na kraji sve-
ta, ktorá sa zaoberá problematikou základného 
vzdelávania v  marginálnych územiach Slovenska. 
Vykonaný prieskum vo vybratom modelovom úze-
mí prispeje k poznaniu problematiky školských sta-
vieb v oblastiach s  rozptýleným osídlením a vytvo-
rí relevantný podklad na vypracovanie modelových 
projektov základných škôl, respektíve komunitných 
centier. Pri tvorbe modelových projektov však nie 
je možné vytvoriť jedno univerzálne riešenie, lebo 
funkčné zloženie komunitného centra musí reago-
vať predovšetkým na požiadavky miestnej komunity. 
Prezentované riešenie obnovy funkcie vybratých zá-
kladných škôl je predbežným výsledkom prieskumu 
a slúži len ako vzorové riešenie obnovy nefunkčných 
školských stavieb v  lazových územiach Podpoľania. 

Príspevok je súčasťou doktorandského výskumu.

1 Národná stratégia regionálneho rozvoja SR na roky 2014 – 
2020 – strategický dokument s celoštátnym dosahom na životné 
prostredie, prijatý v roku 2012.
2 HUBA, Mikuláš: Stav a vývoj vidieckych sídiel a krajiny 
v marginálnych územiach. Acta Facultatis Ecologiae. Fakulta 
ekológie a environmentalistiky, TU Zvolen. 1/ 2009, s. 55 – 63.
3 GAJDOŠ, Peter: Marginálne regióny na Slovensku a ich 
rozvojové disponibility. AGRIC. ECON. – CZECH, Bratislava. 
Sociologický ústav SAV. Ročník: 51, 12/2005, s. 555 – 563. 
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pôdohospodárstva SR. Bratislava. 2007
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Urbanita sídla 
Urbanistický podklad pre udelenie štatútu mesta na Slovensku

Daniel Prekop V praxi sa architekti často stretávajú s problémami 
pri umiestňovaní stavby – architektonického diela. 
Umiestnenie nie je vždy adekvátne, neberie do úva-
hy miestne súvislosti, ale do popredia sa pretláča 
zámer investora. Nekoncepčnosť riešenia priestoru 
je potom zrejmá, porušujú sa základné urbanistické 
princípy. Pri štúdiu pôdorysnej osnovy sídla sa často 
ocitáme mimo prevádzkovej línie a funkčnosti, a po-
kiaľ ide o hmotový výraz diela, stavba pôsobí predi-
menzovane vzhľadom na daný priestor či celok obce 
alebo mesta. A tak s vynárajú otázky: 

 – Zodpovedá daná architektúra mestskému charak-
teru v zmysle prijatých zákonov?

 – Má vôbec architekt konkrétnej stavby právo za-
mýšľať sa nad mestskosťou miesta a polemizovať 
o tomto probléme?

Z  týchto dôvodov je potrebné zaoberať sa nanaj-
výš aktuálnou a veľmi dôležitou problematikou ude-
ľovania štatútu mesta našim obciam v súlade alebo 
rozpore s rozvíjaním vnútromestskej štruktúry a for-
movaním existujúcich mnohofunkčných a polyfunkč-
ných zón a hľadať odpoveď na otázku: prečo existuje 
na Slovensku protirečivosť medzi teoretickými vý-
chodiskami pre formuláciu princípov a zásad pre hie-
rarchizáciu mestských štruktúr obcí a realitou v na-
šich mestách?

Dokumentovaním súčasného stavu problematic-
kých miest a obcí, ich jestvujúcich alebo chýbajúcich 
typických urbanistických štruktúr je potrebné na 

základe konkrétnych príkladov poukázať na problé-
mový súčasný stav a na potrebu zmeny, aby kritériá 
z hľadiska urbanity pri zohľadnení historického a de-
mografi ckého vývoja boli dodržané. Na základe ana-
lýz bude možné vysloviť mnohé urbanistické zásady, 
ktoré napomôžu formulácii charakteru konkrétneho 
mesta. V podstate ide o doplnenie kritérií pre udeľo-
vanie štatútu mesta obciam v Slovenskej republike, 
o  urbanistické kritériá v  kontexte so štrukturálnou 
podstatou mesta.

1. Základná terminológia 
a teoretické hľadiská

1. 1. Pojem mesto a jeho mestskosť – urbanita
Defi nícií mesta existuje niekoľko z  rozličných hľa-
dísk: urbanistického, geografi ckého, sociologického, 
demografi ckého, ekonomického, historického… Na-
priek tomu nie je jednoduché tento problém pocho-
piť a odlíšiť, keď berieme do úvahy všetky aspekty de-
fi novania a  vymedzenia mesta. Defi nícií mestskosti 
– urbanity je tiež veľa, no v zásade poukazujú na dva 
faktory – mnohorakosť funkcií a hustota osídlenia.

„Fenomén mesta“ – termín, pre ktorý je nevyhnut-
né defi novať podstatu mestskosti a jej problematiku 
od začiatku civilizácie až po súčasnosť. Vznik miest 
nastolil vážne problémy riešenia aj takých otázok, 
ktoré súvisia s  občianskou vybavenosťou, ako je 
obchod, administratíva, kultúra..., ale aj technická 

„Nech sa z  počiatočného rozhodnutia postaviť mes-
to vynorí idea jeho tvaru, jeho hraníc a  vnútorného 
usporiadania! Nech sa táto idea stelesní v akte vytr-
hnutia zvoleného priestoru spod vlády prírody! Nech 
sa na tomto ohraničenom meste rozvíja dielo človeka, 
zakladateľa a staviteľa! A nech sa v tomto priestore 
usadí a rozvíja spoločenstvo občanov, ktorí sa vyma-
nili z područia prírody a žijú pod jedinou vládou, pod 
vládou zákonov, čo si sami ustanovili.“
Miroslav Marcelli1



Urbanita sídla 

ALFA 1 ¦ 2014 33

obsluha týchto zariadení v  rámci ich technickej in-
fraštruktúry. Prvé poznatky o  stavbe miest načrtol 
starorímsky architekt a  fi lozof Vitruvius vo svojom 
diele Desať kníh o  architektúre, v  ktorom dokazuje 
pravdivosť svojich úvah aj na základe stanovených 
formulácií gréckych a rímskych fi lozofov pre stavbu, 
formovanie a rozvoj miest. Vitruvius si všíma nielen 
zakomponovanie miest do územia, ale aj riešenie ulíc 
a námestí ako priestoru „rušného“ života obyvateľov 
mesta a v neposlednom rade sa zaoberá aj funkciou 
námestia a  rozmiestnením dôležitých objektov slú-
žiacich mestskému spoločenstvu. Závery fi lozofa Vit-
ruvia vypovedajú nielen o forme mesta, ale súčasne 
sa pokúšajú o defi novanie štruktúry mesta, ktorá sa 
v  mnohom približuje k  názorom novodobých archi-
tektov. V stredoveku nastal „boom“ zakladania miest 
v celej Európe. Je zaujímavé, že princípy mestskosti 
sa v teoretických prácach nezachovali, ale na zákla-
de zrealizovaných mestských zoskupení sú tieto prin-
cípy nielen čitateľné, ale aj aplikovateľné na nové 
modely miest. Prvý doložený „urbanistický kongres“ 
zvolal anglický kráľ Eduard I. v roku 1296. Dvadsať-
štyri predstaviteľov anglických miest sa na základe 
poznatkov z už zrealizovaných miest len radili o naj-
výhodnejšom usporiadaní mestských sídiel, ktoré by 
viedlo k ešte vyšším ziskom z obchodov. 

Od polovice 15. storočia vznikali mnohé fi lozofi c-
ké traktáty, ktoré už konkrétne formulovali princípy 
a zásady stavby miest, ktoré sa premietali do ich ob-
razov. Najskôr do koncepcií ideálnych stredovekých 

miest (Alberti, Perret, Da Vinci...), miest 16. storočia 
(Scanozzi, Sebergeni...), neskôr to boli koncepcie ide-
álnosti malých miest od utopických idealistov (napr. 
Owen, Fourier...), koncepcie premyslených miest (Pe-
ret, Saint-Simon.), koncepcie tzv. záhradných miest 
(Howard...) 

Už v 20. storočí uzreli svetlo sveta teoretické názo-
ry na veľkolepé „ideálne“ koncepcie „veľkých“ miest 
(napr. Le Corbusier, Miljutin...), ktoré viedli ešte 
k  zložitejším teoretickým úvahám o  urbanizme ako 
takom. 

V ďalšom období sa stavbou miest zaoberalo čoraz 
viac architektov a urbanistov. Napríklad v manifeste 
pokrokových západoeurópskych architektov združe-
ných v CIAM z roku 1928 sa hovorí, že stavba miest je 
organizácia funkcií kolektívneho života v meste a aj 
na vidieku a nemôže byť nikdy určovaná estetickými 
špekuláciami, ale výhradne funkcionálnymi zreteľ-
mi. Veľkým počinom z pohľadu problematiky stavby 
miest bola Aténska charta z roku 1933, ktorá stano-
vila jasné kritériá pre diferencovanie zón práce, býva-
nia, rekreácie prepojených dopravou. Táto požiadavka 
bola formovaná čisto na základe funkcionalistického 
pohľadu na urbanizmus. Je zaujímavé, že až v  roku 
1944 vydal španielsky urbanista, ktorý emigroval do 
USA, José Luis Sert základy Aténskej charty. Uvádza, 
že v Aténskej charte sa deklaruje požiadavka ľudskej 
miery a  ľudských potrieb ako základná podmienka 
urbanistických a architektonických koncepcií tvorby 
priestorov mesta. Napriek tomu, že funkcionalistický 

7 ¦ Priestor je fyzický vymedzený
Piazza Salimbeni, Siena, Taliansko
© minioreoke; fl ickr.com/photos/minioreocake/
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názor o štrukturálnej podstate miest v podstate roz-
členil mesto na izolované komponenty, a tým sa roz-
padol obraz mesta a  stratil sa genius loci a genius 
temporalis. Možno konštatovať, že Aténska charta 
dlhodobo poznačila svetový urbanizmus v  kladnom 
zmysle. Aténska charta zostala v meste a jej pozití-
vum je napríklad to, že prvý raz vytlačila priemysel 
z  vnútra mesta, ale zasa za negatívum sa považuje 
skutočnosť, že priestorovo odčleňuje hlavné fun-
kcie, hoci presadzovala polyfunkciu na úrovni celého 
mesta. 

Na konci 19. storočia reagujú na búrlivý rozvoj 
miest viacerí architekti. Možno spomenúť architek-
ta Stübena, ktorý vo svojej knihe Stavba miest zahr-
nuje už známe poznatky z  vývoja a  techniky stavby 
miest. Ďalej je tu zaujímavá publikácia Stavba měst 
dle uměleckých zásad od architekta Sitteho, kde au-
tor poukazuje na nutnosť vrátiť sa k umeleckému vy-
jadreniu urbanistických problémov. Kniha Záhradné 

mestá budúcnosti už od spomínaného anglického 
novinára Howarda prichádza s  návrhom decentrali-
zácie veľkých miest formou záhradných miest. Ar-
chitekt Hénard obohatil teoretické úvahy o vízie veľ-
kých miest s  mrakodrapmi. Návrhmi nových miest 
a dokonca s prestavbami už existujúcich na základe 
funkčného a priestorového zónovania sa zaoberal aj 
Le Corbusier. Konali sa mnohé medzinárodné kon-
ferencie a sympóziá, ktoré organizovala OSN. Usku-
točnili sa aj významné kongresy Medzinárodnej únie 
architektov (USA). Medzi najzaujímavejšie medzi-
národné aktivity z  druhej polovice sedemdesiatych 
a začiatku osemdesiatych rokov s pozitívnymi výsled-
kami možno začleniť tieto dokumenty:

 – Medzinárodná charta o bývaní UIA (Kazimierz, Poľ-
ská ľudová republika v roku 1975,

 – Deklarácia Vancouver (Kanada 1976, výsledok kon-
ferencie OSN)

 – Charta z Machu Picchu (Peru)

 – Deklarácia z Mexika (XIII. kongres UIA v roku 1978)
 – Varšavská deklarácia architektov (XIV. kongres UIA 
v roku 1981)

 – Deklarácia káhirská (XV. kongres UIA v roku 1984)
 – Brightonská deklarácia (XVI. kongres UIA v  roku 
1987)

 – Charta z  Machu Picchu charakterizovala sídelné 
procesy ako všeobecné zhoršovanie kvality živo-
ta a skúsila porovnať hlavné problémové situácie 
v  mestách. Dopracovanie, spresnenie, kvalifi káciu 
a hierarchizáciu problémov kvality v sídlach pred-
stavuje Varšavská deklarácia architektov, ktorá for-
muluje hlavný cieľ pre ľudské sídla ako zlepšenie 
kvality života pre všetkých ľudí. Súčasne však pou-
kazuje na vysoké tempo rastu miest na svete, tem-
po prirodzeného rastu počtu obyvateľov, rýchlo 
postupujúce znehodnocovanie životného prostre-
dia ako dôsledok explozívnej urbanizácie…(upra-
vené), ale aj na to, že obyvatelia urbanizovaných 

8 ¦ Verejné priestory ako ihrisko a miesto pre oddych 
Nábrežie Seiny, Paríž, Francúzsko © D.J.Z.; Geographically Yours 
– geographicallyyours.blogspot.com

9 ¦ Verejné priestory ako divadelné scény
Covent Garden, Londýn, Veľká Británia © Britain by heart; 
VisitBritain.com
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oblastí sú v čoraz väčšej miere vystavení pôsobeniu 
negatívnych vonkajších podmienok bývania...
Okrem týchto veľmi jasne formulovaných situácií 

spätých s urbanizáciou a sídelným rozvojom existujú, 
samozrejme, aj ďalšie. 

Defi nície mesta mnohých teoretikov z oblasti ur-
banizmu (T. Alexyho, J. Shorta, E. Hrušku, P. Kra-
tochvíla, J. Pašiaka, S. Vágnera, C. Votrubca...), hoci 
si v rozličných uhloch pohľadu na danú problemati-
ku vyplývajúcu z ich odborných zameraní protirečia, 
zhodujú sa v tom, že:

 – mesto je špecifi cká forma sídla v osídlení
 – mesto je zložitým sociálnym systémom, ktorý sa 
vyznačuje rozvinutou deľbou práce a veľkou hus-
totou obyvateľstva, ktoré si vytvorilo v  novom 
priestore špecifi ckú sústavu interakcií a  vzájom-
ných kontaktov

 – mesto je stabilizovaný a  geografi cky vymedzený 
priestor, charakterizovaný celým súborom znakov 
odlišných od vidieckych

 – mesto má svoje identické, funkčné, prevádzkové, 
priestorové a  hmotové usporiadanie odlišné od 
vidieckeho

 – mesto je miestom zámerného a  cieľavedomého 
nahromadenia fyzických fondov v  území ohrani-
čenom a priestorov vymedzenom voči voľnej kraji-
ne za účelom zabezpečovania a zlepšovania života 
jeho obyvateľov vo sfére bývania, obsluhy, práce aj 
oddychu v čo najširšej škále 

 – mesto sú mnohofunkčné celky obsahujúce vždy 
jedinečnú skladbu funkčných organizmov a  sys-
témov, úzko fungujúcich na kooperujúcich medzi 
sebou s  cieľom vytvoriť celistvé a  komplexné pl-
nohodnotné urbárne prostredie s  logickou funkč-
no-prevádzkovou štruktúrou a  identickou hmoto-
vo-priestorovou štruktúrou

 – mesto je špecifi ckým lokálnym spoločenstvom, je 
miestom diania, prostredím pre život jeho oby-
vateľov, priestorom produkčnej činnosti, poklad-
nicou hodnotovej kultúry (historické dedičstvo), 

centrom obsluhy vlastného a spádového územia aj 
administratívno-správnym ťažiskom

Teoretik Ctibor Votrubec2 vyjadril názor, že pojem 
mesta možno vysvetľovať aj z hľadiska geografi cké-
ho alebo sociologického, obidve hľadiská sa navzá-
jom dopĺňajú. Defi nícia Dziewońského znie: „Mesto 
je historicky vzniknutý typ sídla, ktoré sa vyznačuje 
existenciou konkrétnej spoločnosti, ktorá je sústrede-
ná na pevne stanovenom území a má osobitne právne 
vymedzenú organizáciu, alebo v rámci svojej činnos-
ti vytvára zväzok trvalých materiálových usporiadaní 
a špecifi ckej fyziognómie, ktorú možno považovať za 
osobitý druh krajiny.“ (1967) 

Sociológ J. Musil hovorí: „Mesto je zložitý sociál-
ny útvar, ktorý sa vyznačuje rozvinutou deľbou práce 
a veľkou hustotou obyvateľstva, sociálne veľmi rôz-
norodého, nevenujúceho sa poľnohospodárstvu, ktoré 
si vyvinulo sústavu interakcií, charakterizovanú diš-
tanciou medziľudských vzťahov, partikulárnosťou so-
ciálnych rolí a  nepriamymi spôsobmi sociálnej kon-
troly.“ (1967) 

Asi najkomplexnejší pohľad na defi novanie mesta 
v historickom kontexte a v časových súvislostiach po-
núka Jiří Hrůza3 vo svojom Slovníku soudobého urba-
nizmu, kde v úvode rozvíja úvahu, že: „Mestá boli a sú 
výrazom a zároveň aj ohniskom zdrojov všetkého, čo 
ľudská spoločnosť vytvorila a dokázala.“ (1997) 

Proces teórií a názorov na podobu klasického mes-
ta až po plánovitý rozvoj miest ustálil jasnú defi ní-
ciu miest a  ich urbanity s  ich základnými urbanis-
tickými charakteristikami – mesto je sídlo s veľkou 
koncentráciou obyvateľstva s  centrálnym postave-
ním v sídelnej štruktúre, ktoré plní hospodársku fun-
kciu v určitom spádovom území a súčasne je zložitý 

10 ¦ Schéma priestorového členenia mesta
1. Historické jadro; 2. Centrum mesta; 3. Vnútorné mesto; 
4. Vonkajšie mesto; 5. Predmestie © autorská ilustrácia

11 ¦ Príklad priestorového členenia mesta Prahy
© vyprofi lované zo skrípt Šteis Rudolf: Sídelné štruktúry, 1983
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priestorový a funkčný útvar, ktorý obsahuje v podsta-
te všetky funkcie – výrobu, služby, infraštruktúru. 

1.2. Mestská štruktúra
Štruktúra ako ucelený komplex aktívnych skladob-
ných prvkov, ktoré v priestorovom zosieťovaní a vzá-
jomnom prepojení spoločne mesto vytvárajú. Mes-
tská štruktúra bola interpretovaná z  rôznych rovín 
a pohľadov, ako napríklad:

Hmotovo priestorová štruktúra – ucelený sys-
tém stavebných hmôt a  objemov, rôznych mierok 
a veľkostí a rozličných foriem, ktoré medzi sebou vy-
tvárajú rôzne typy priestorov – malé, veľké, pravidel-
né alebo nepravidelné, plné alebo prázdne priestory.

Funkčná štruktúra – komplexný systém rôznych 
funkčných celkov a prvkov funkčného využitia, ktoré 
sú prostredníctvom určitých komponentov štruktúry 
a infraštruktúry funkčne vzájomne prepojené. Prvky 
terciárneho sektora, administratívneho, kultúrno-
spoločenského, komerčného a nekomerčného využi-
tia (obchodu, služieb, poisťovníctvo, bankovníctva), 
prvky sekundárneho sektora (priemysel, remeslá, 
podnikatelia) a  prvky funkčného využitia pre býva-
nie, ako aj prvky dopravy a voľné plochy. 

Sociálna štruktúra – sociálne vrstvy obyvateľ-
stva sú hierarchizované – následne jednotlivo odzr-
kadľujú svoje nároky na bývanie, zariadenia služieb.

1. 3. Vnútromestská štruktúra
Centrum mesta – je kľúčový bod mesta, ktorý obsa-
huje najdôležitejšie funkcie. Súčasne je najatraktív-
nejším priestorom mesta. Obchod, služby, adminis-
tratíva, ubytovanie, kultúrne a spoločenské aktivity, 
to všetko tu musí nájsť svoj priestor a  uplatnenie. 
Centrum mesta má mať vysokú mieru polyfunkč-
nosti v porovnaní s  jeho ostatnými časťami. Jedno-
ducho, je to priestor nielen pre reprezentáciu štát-
nej a verejnej správy, spoločenské aktivity pre rôzne 

organizácie, ale najmä pre obyvateľov a v neposled-
nom rade aj návštevníkov mesta, pre ktorých by mal 
poskytnúť nezabudnuteľný zážitok a pekné spomien-
ky. Ak má mesto historické jadro, či dokonca viacero 
historických jadier – tzv. uzlov, je to pre mesto bo-
nus zaručujúci dlhodobý odkaz jedinečnosti historic-
kej architektúry a, samozrejme, aj celkovej atmosfé-
ry umocnenej zachovanými pamiatkovými objektmi. 
Veľkosť priestoru historického jadra bola odvodená 
od pešieho pohybu v ňom a optimálnej pešej dostup-
nosti (t. j. približne 300 – 500 m dĺžky a šírky), nie 
od veľkosti mesta. Z toho všeobecne vyplýva rozlo-
ha historických jadier približne 9 až 25 ha a pomer 
voľných verejných a  urbanizovaných plôch v  ňom, 
respektíve pomeru zastavanosti v  historickom jad-
re, t. j. 70 percent zastavanej plochy k 30 percentám 
nezastavanej plochy. Na základe porovnávania miest 
možno vyjadriť tento pomer veľkosti centra k počtu 
obyvateľov ukazovateľom minimálne 4 ha/10  000 
obyvateľov. 

Z historického, ale aj politicko-ekonomického hľa-
diska je nevyhnutné konštatovať, že:

 – centrum mesta je ťažiskovým priestorom vnútor-
ného mesta, ale dokonca i celého mesta

 – centrum mesta slúži na stretávanie sa ľudí
 – centrum mesta je integrácia občianskej vybave-
nosti, funkcie bývania a  pracovných príležitostí 
v 3. a 4. sektore

 – centrum mesta charakterizuje nákupný priestor 
plný ruchu a pohybu ľudí

Bohužiaľ, v poslednom období pozorujeme aj ne-
gatívny proces premeny centra mesta na priestor, 
ktorý sa využíva v obmedzenom dennom čase na ob-
chodno-administratívnu činnosť a  jeho následným 
vyľudňovaním. Týmto sa z  tohto priestoru vytráca-
jú sociálne strety a spoločenské kontakty. V centrál-
nej mestskej zóne, teda v centre mesta sa kumulujú 

12 ¦ Krásno nad Kysucou – ortofotomapa
© Google Maps

13 ¦ Krásno nad Kysucou – fotogaléria 
© Jan Zatek; panoramio.com/user/1098337
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najväčšie problémy v rozvoji mesta. Možno aj preto 
by bolo vhodné zaoberať sa aj stručným prehľadom 
a vývojom tohto „umeleckého diela“.

V  antike vznikol prototyp centra mesta ako sús-
tava priestorov verejného, politického, kultúrneho, 
ekonomického a  aj náboženského života. Už v  stre-
doveku sa formuloval typ centra, ktoré sa v tejto po-
dobe nachádza aj dnes – tržnica, radnica, kostol…
V 19. storočí nastal enormný rast miest v dôsledku 
priemyselnej revolúcie, ktorá spôsobila zakladanie 
výrobných zariadení v dnešných centrách a navyše sa 
zabrali aj cenné plochy pre správne a administratív-
ne budovy, banky. Podnikateľské záujmy sa stali hlav-
nou túžbou pre reprezentáciu, a tým sa, bohužiaľ, vy-
tráca logická podstata vzťahu ľudí verzus centrum 
mesta ako priestoru pre upokojovanie ich potrieb 
vo vzťahu k mestu. Táto skutočnosť umožnila vznik 
nových „centier“ a vyústila do odlivu bohatších vrs-
tiev do luxusnejších vilových predmestí, a tým došlo 
k obrátenej hierarchii funkcií mesta a následne k po-
klesu obyvateľov trvalo bývajúcich v centrách miest. 

Vnútorné mesto „down-town“ – Okrem centra 
mesta zahŕňa aj širšie priestory prekračujúce hrani-
ce centra smerom k vonkajšiemu mestu a k periférii. 
Existuje tu aj priestor na jeho rozvoj za jeho pôvod-
né hranice, a  tak napĺňa rozvojové zámery mesta. 
Napĺňajú a  predlžujú sa tak už existujúce mestské 
osi, vznikajú nové druhotné centrá, čím sa zabezpe-
čuje rozširovanie urbanity z centra do zázemia mes-
ta. Rozvoj vnútorného mesta musí mať svoju logiku 
z  hľadiska funkčnosti, estetiky, prepojenia jednot-
livých častí a nemal by sa diať mimo určených roz-
vojových osí. Práve kompaktnosť a logika rozvoja je 
jedným z kritérií rozvoja urbanity vnútorného mesta, 

zabezpečujúca polyfunkčnosť aj hmotovo-priestoro-
vú štruktúru mesta. 

1.4. Verejné priestory
Orientácia a čitateľnosť verejných priestorov je v sú-
časnosti dosť problematická, ktorá vyplýva z ich jas-
ného ohraničenia s  okolitou zástavbou, čo je pred-
pokladom návštevnosti týchto priestorov.4 

Ako verejné priestory vnímame námestie, pešiu 
zónu, ulicu, park. 

Námestie je verejný priestor, ktorý sa odlišuje od 
ostatných priestorov mesta svojou funkciou, organi-
záciou. Námestia sú uzlami mestských štruktúr naj-
častejšie lokalizované v centrálnej polohe a polohách 
vnútorného mesta, či už historické, alebo novovytvo-
rené, ktoré sú napojené na komunikačné osi mesta, 
kde sa odohráva jeho intenzívny a dynamický život. 

Napríklad Silvia Bašová5 píše: „Námestie je pev-
ným oporným bodom, ku ktorému urbánna štruktúra 
graduje a  ku ktorému sa mesto hierarchicky zahus-
ťuje, aby nakoniec ponúklo otvorenú scénu. Námes-
tie je priestor stretnutia, priestor prezentačných ak-
tivít, ale aj miesto spočinutia a  zažívania príjemnej 
atmosféry.“

Pod pojmom pešia zóna chápeme priestor urče-
ný pre „pasantov“, najlepšie s dôslednou segregáciou 
dopravy, poprípade s obmedzenou funkciou obsluž-
ného rázu. V priestore pešej zóny (pešej ulice) sa kon-
centruje zástavba a občianska vybavenosť. Pri tvorbe 
tohto priestoru je dôležité klásť dôraz na jeho este-
tiku, napríklad existenciu malej architektúry (úpra-
va dlažby, osvetlenie, lavičky, plochy zelene...), a tým 
vytvoriť pre ľudí príťažlivé reprezentačné prostredie. 

Pešie zóny je vhodné vytvárať:
 – v ťažiskových priestoroch vnútorného mesta (v his-
torickom jadre, v obchodnom centre), respektíve 
v kontaktných polohách prírodného a urbanizova-
ného prostredia (pozdĺž rieky, jazera)

 – v  špecifi ckých funkčných areáloch (v  športovo-re-
kreačných, výstavných, zábavných areáloch, v prí-
mestských obchodných centrách a pod.)

 – v obytnom prostredí

Ulica ako lineárny priestor predstavuje takisto 
jeden z  artefaktov hmotovo-priestorovej štruktúry 
mesta.

Ľubica Vítková6 defi nuje ulicu:
 – ako spoločenský fenomén, ktorý je akýmsi pokračo-
vaním obytnej miestnosti, je mestským obytným 
priestorom, prostredím spoločenských kontaktov

 – ako ekonomický fenomén, ktorý je súčasťou lineár-
nych priestorov a  ich parteru. Od najstarších čias 
boli na nej sústredené remeselnícke dielne, obcho-
dy, neskôr banky, komerčná administratíva a  iné 
podnikateľské aktivity, ako dôležité oblasti hospo-
dárstva vytvárajúce pracovné príležitosti, ktorých 
ekonomický význam stále narastá 

 – ako komunikačný fenomén, ktorý predstavuje dy-
namický priestor, komunikačný, obslužný prvok. 
Ulica spája rôzne polohy mesta navzájom i so šir-
ším spádovým zázemím. Ulica sprístupňuje jed-
notlivé prvky hmotovo-priestorovej štruktúry. 
Vznikla postupným obostavaním ciest. V  súčas-
nosti sa cieľavedome formuje ako sprístupňovací, 
obslužný a dopravný kanál.

Typom „rušnej“ ulice je mestská trieda. Okrem 
toho, že jej treba vrátiť veľakrát chýbajúci ráz mnoho-
funkčnosti a v rámci vzťahu dopravy ku chodcom dô-
sledne podporiť peší pohyb. Je nevyhnutné vymedziť 
ťažiskovú zónu, ktorá zabezpečuje dynamickú zložku 
pešieho pohybu a nárazníkovú zónu, ktorá tlmí nega-
tívne dôsledky dopravy. V súčasnosti prebieha aj sna-
ha o riešenie kvality ulíc, ktoré sú súčasťou obytného 
prostredia vytváraním nových typov obytnej ulice, 
ktorej celá uličná plocha má zmiešanú prevádzku pre 

14 ¦ Krásno nad Kysucou – fotogaléria 
© Bkjuraj; panoramio.com/user/2089984 
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dopravu a chodcov za predpokladu bezobrubníkové-
ho riešenia, ktoré je zároveň aj bezbariérové. 

Mestský park je druh verejnej zelene sídla. Ako 
prvý sformuloval stále aktuálne princípy tvorby par-
kov Holger Blom7: 

 – parky otvárajú – parky musia byť aktívnou súčas-
ťou mesta, súčasťou rozvoja miest, parky majú vyt-
várať sieťovú štruktúru mesta a  nielen izolovanú 
oázu mesta

 – parky poskytujú priestor na aktívny odpočinok – 
priestor pre pohyb mladých aj starých...

 – park je miestom stretávania sa – park musí byť ve-
rejným priestorom pre festivaly, koncerty, nábo-
ženské aj politické manifestácie...

 – park zachováva prírodu a vychováva

1.5. Záver
Záverom možno konštatovať, že vymedzenie mest-
ského priestoru býva často nedostatočné. Dosiaľ boli 
stanovené zásadné princípy urbanistickej tvorby ve-
rejných priestorov takto: 

 – jasné priestorové vymedzenia verejných priestorov, 
ich previazanie s okolitou štruktúrou

 – vhodná proporcia verejných priestorov
 – dobrá čitateľnosť priestorov v  organizme mesta, 
dobrá orientácia v mestskom prostredí

 – podporovanie polyfunkčnosti verejných priestorov 
(funkčná bohatosť a vyvážená proporcia jednotli-
vých mestských priestorov)

 – zabezpečenie bezkolíznosti pohybu vo verejných 
priestoroch

 – uplatnenie bohatej druhovosti verejných priesto-
rov (mestské triedy, pešie zóny, obytné ulice, pasá-
že...) vo všetkých častiach mesta

2. Štrukturálna podstata mesta
Štrukturálnu podstatu mesta zásadne charakterizu-
jú tieto pojmy: územná kompaktnosť, funkčná kom-
plexnosť, priestorová integrovanosť, hmotová nahro-
madenosť, prevádzková dostupnosť, viacpodlažnosť 
a vertikalita, polyfunkčnosť, urbanita.

Sídlo, ktoré máme považovať za mesto, musí mať 
jednoznačne vyznačené vyprofi lované „mestské ťa-
žisko“, teda centrum – historické alebo novodobé, 
ktoré je súčasťou vnútromestskej štruktúry so svo-
jou funkčno-prevádzkovou a  hmotovo-priestorovou 
skladbou. Ďalej je dôležité vyformovanie vnútorné-
ho mesta – „down-town“ a defi novanie vonkajšieho 
mesta, ktoré voľne prechádza do predmestia. Zrej-
má musí byť tiež hierarchizácia mestských štruktúr. 
Ako konkrétny príklad môžeme uviesť štrukturálne 
členenie mesta Praha. Navyše by sa mali stať jasne 
čitateľné z obsahovej a výrazovej stránky aj kľúčové 
artefakty vnútromestskej štruktúry defi nované z hľa-
diska urbanistickej typológie ako dôležité urbanistic-
ké priestory – námestie, ulica.

Ctibor Votrubec v publikácii Ľudské sídla uvádza, 
že: „Priestorová štruktúra miest, ich vnútorné pries-
torové usporiadanie, je obyčajne veľmi zložité a je vý-
sledkom komplikovaného historického vývoja. Popri-
tom platí mnoho regionálne, ekonomicky a historicky 
podmienených zákonitostí, takže v  mestách jednot-
livých makroregiónov je priestorová štruktúra veľmi 
podobná. Mestá však súčasne tvoria i  jeden celok, 
vzájomne sa reťazia kauzálnymi väzbami, ekonomic-
kými a spoločenskými, ide o zložitý celok, vnútorne di-
ferencovaný do štvrtí s odlišnými funkciami.“

3. Typologická analýza 
slovenských miest
Typológia slovenských sídiel člení problematiku ur-
banistickej typológie na nasledujúce okruhy:

 – Typológia základná – „druhová“ určujúca dva zá-
kladné druhy resp. typy sídiel

 – Typológia všeobecná – „klasifi kačná“ určujúca veľ-
kostné významové, historické, polohové a situačné 
aspekty

 – Typológia štrukturálna – „funkčno-prevádzková“ 
určujúca rôzne pôdorysné formy

 – Typológia špecifi cká – „funkčne dominantná“ ur-
čujúca zoskupenia sídiel s prevládajúcou funkčnou 
náplňou

 – Typológia teoretická – „ideová“ dokumentujúca 
ideálne schémy miest historické, súčasné aj  uto-
pické, ktoré všetky sú dôležité pre vykonanie typo-
logickej analýzy sídelných útvarov

V okruhu typológie základnej „druhovej“ sa stano-
vuje, o aký typologický druh, respektíve typ sídla ide. 
Podľa jej základnej urbanistickej typológie môže ísť 
o dva základné typy sídiel: mesto a dedinu. Mestský 
sídelný útvar v  našich podmienkach možno zaradiť 
do nasledujúcich skupín:
1. skupina – veľké mestá 
(50 000 – 1 000 000 obyvateľov)
2. skupina – stredne veľké mestá 
(20 000 – 50 000 obyvateľov)
3. skupina – malé mestá 
(10 000 a viac obyvateľov)
podskupina – veľmi malé mestá, „mestečká“ 
(1 500 – 5 000 obyvateľov)

Podskupina veľmi malé mestá, „mestečká“ však 
v  Slovenskej republike ešte nie je právoplatne 
ustanovená. 

4. Udeľovanie štatútu mesta

4.1. Základné pojmy
Obec je základný územný samosprávny celok na 
Slovensku (podobne aj  v  iných krajinách). Jej úze-
mie je tvorené najmenej jedným katastrálnym úze-
mím. Združuje občanov, ktorí majú na jej území tr-
valý pobyt. V Európe je v súčasnosti asi 1  140 000 
obcí. Na Slovensku je 2 891 obcí, z ktorých niektoré 
majú postavenie mesta. Pridelené postavenie mesta 
znamená, že pred svojím názvom používa pomenova-
nie mesto. Pri výkone samosprávy používa erb mesta, 
vlajku a pečať mesta a mestské insígnie. 

Mesto je v Slovenskej republike postavenie obce, 
ktoré obec získa na požiadanie po splnení určitých 
kritérií vymedzených Zákonom SNR o  obecnom 
zriadení č. 369/1990 Zb. Aktualizácia tohto zá-
kona k  1. januáru 2011 v  jeho štvrtej časti v  § 22 

15 ¦  Svätý Jur – ortofotomapa 
© Google Maps 

16 ¦ Svätý Jur – fotogaléria 
© Milan Kaňuščák; panoramio.com/user/2625376
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ustanovuje preambulu v  ods. 1 päť podmienok pre 
vyhlásenie obce za mesto. Národná rada SR môže 
vždy k 1. januáru príslušného roku na návrh vlády SR 
vyhlásiť za mesto obec, ktorá: 

 – je hospodárskym administratívnym a  kultúrnym 
centrom alebo centrom cestovného ruchu alebo 
kúpeľným miestom

 – zabezpečuje služby aj pre obyvateľov okolitých 
obcí

 – má zabezpečené dopravné spojenie s  okolitými 
obcami

 – má aspoň v  časti územia mestský charakter 
zástavby

 – má aspoň 5 000 obyvateľov

Obec možno vyhlásiť za mesto aj keď nespĺňa pod-
mienku počtu obyvateľov, ak je to opodstatnené 
vzhľadom na splnenie ostatných predpokladov uve-
dených v ods. 1. 

Pred podaním žiadosti o  pridelenie postavenia 
mesta sa v  obci spravidla uskutoční referendum. 
Referendum s negatívnym výsledkom bolo v minu-
losti napríklad v  obci Gabčíkovo, kde sa obyvatelia 
vyjadrili proti vyhláseniu obce za mesto. Na Sloven-
sku je v súčasnosti 138 miest. Najväčším mestom na 
Slovensku je Bratislava (428 791 obyvateľov) a naj-
menším Dudince (1 500 obyvateľov) a  Modrý Ka-
meň (1 434 obyvateľov). Najväčšie obce bez postave-
nia mesta sú Smižany (8 605 obyvateľov), Beluša (5 
877 obyvateľov), Oščadnica (5 554 obyvateľov). Nad 
5 000 obyvateľov majú ešte obce Bernolákovo, Ne-
svady, Tvrdošovce, Čierny Balog, Skalité, Dvory nad 
Žitavou, Raková, Zákamenné a Gabčíkovo. 

4.2. Podstata problému
Z histórie vieme, že v minulosti sa pracovalo so šir-
šou škálou kategórií sídiel. (napr. kategóriou mes-
tečiek, kategóriou kúpeľných miest...), v  súčasnosti 
sa pracuje len s  dvoma typologickými druhmi sí-
diel – mestskými a  vidieckymi. Z  toho vyplýva, že 

posudzovanie mestskosti je zjednodušené, povrch-
né, ale aj problematické. Ak posúdime kritériá a pod-
mienky podľa v súčasnosti platnej legislatívy, podľa 
ktorých sa udeľuje štatút mesta na Slovensku, zá-
konite sa vynorí otázka: Prečo chýba výklad týchto 
podmienok a  kritérií a  najmä odborný urbanistický 
pohľad, ktorý by stanovoval mestotvornosť? Zmena 
alebo aspoň doplnenie našej legislatívy z  pohľadu 
odborníkov urbanistov sa stáva nevyhnutná a záko-
nite s ňou by sa zmenil aj počet miest u nás, hoci by 
to u zabehnutých administrátorov celkom určite vy-
volalo vlnu nevôle. 

Podmienkou pri žiadosti obce, ktorá chce byť vyh-
lásená za mesto, je priložený schválený územný 
plán obce a  niektoré ďalšie náležitosti, ktoré majú 
len plošný ráz a  nezohľadňujú štrukturálne hľadis-
ko, nešpecifi kujú záujmové územie mesta, neurčujú 
spádové okolie, nešpecifi kujú ráz zástavby. Doda-
točná formulácia, že obec možno vyhlásiť za mesto 
aj keď má menej ako 5 000 obyvateľov, je špekula-
tívna. Výnimkou by mali byť len mestá s „mestskou 
históriou“ alebo výnimočným genius loci. Sídla so 
štatútom mesta by mali byť mestá, v ktorých okrem 
územnej veľkosti je čitateľná štruktúra, pôdorysná aj 
priestorová, nesúca typické znaky urbanity s identifi -
kovateľnou mestskou štruktúrou – vnútorným mes-
tom a centrálnym mestským priestorom. Vyhlásenie 
obce za mesto len z hľadiska politicko-administratív-
neho môže poznačiť takéto „mesto“ nielen z hľadis-
ka urbanistického, ale aj sociologického a politicko-
ekonomického. Je paradox, že sa vlastne vraciame na 
začiatok. Základnou podstatou problému je preuká-
zať mestskosť sídiel. Kritériá urbanistickej podstaty 
mesta je potrebné ukotviť v  legislatívne, ktorá by 
jednoznačne defi novala mesto a ktorá nie je doteraz 
spracovaná. Tento stav zapríčinil, že v Slovenskej re-
publike získali štatút mesta aj sídla, ktoré nespĺňa-
jú základné kritériá mestskosti. Do popredia sa do-
stali administratívne či dokonca lobistické kritériá. 
Ako príklad môžu slúžiť malé mestá Medzev a Krásno 

17 ¦ Svätý Jur – fotogaléria 
© Peter Prazenka; izzino.sk
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nad Kysucou. Práve toto mesto, bohužiaľ, nevykazu-
je žiadne znaky mestskosti. Absencia centra zástavby 
mestského rázu, prevažujúca zástavba rodinnými do-
mami, ktorým v drvivej väčšine chýbajú v úrovni pr-
vého nadzemného podlažia priestory pre služby, pe-
šia dostupnosť… To sú typické znaky rurality. Krásno 
nad Kysucou by bolo vhodné vrátiť medzi „vidiecke 
sídla“.

Naopak, ako pozitívum možno uviesť Svätý Jur. 
Jednou z najvyšších hodnôt tohto mesta je jeho his-
torický vývoj odzrkadľujúci sa v  málo porušených 
priestorových a architektonických prvkoch, ktoré sa 
do značnej miery zachovali dodnes. Mesto vykazuje 
viaceré znaky mestskosti – centrum mesta s  pešou 
zónou, vybavenosť je síce aj sčasti rozptýlená, ale 
zväčša sústredená v  centre mesta a  jej rozvoj bude 
súčasťou revitalizovaného – historického jadra. Na-
vyše mesto sa vyznačuje kompaktnosťou zástavby aj 
sčasti mestského rázu. Svätý Jur je typické malé mes-
to, ktoré by bolo vhodné zaradiť do novovytvorenej 
kategórie „mestečiek“. 

Keď si pozrieme v  tomto zmysle naše mestá, zis-
tíme, že väčšina miest do 5  000 obyvateľov, alebo 
aj  niektoré väčšie nemajú ráz mestskej štruktúry 
a nesú výrazné znaky vidieckych sídiel. Sú to najmen-
šie slovenské mestá a bude zaujímavé zaoberať sa ich 
analýzou a preveriť, či spĺňajú podmienky a kritériá 
v zmysle platnej legislatívy a aj novostanovené krité-
riá z urbanistického pohľadu. V sumáre ide o 15 slo-
venských miest: Strážske, Nováky, Giraltovce, Čierna 
nad Tisou, Leopoldov, Tlmače, Tisovec, Spišské Pod-
hradie, Medzev, Hanušovce nad Topľou, Spišské Vla-
chy, Podolínec, Jelšava, Spišská Stará Ves a  Modrý 
Kameň. „Kúpeľné mestá“ Bojnice, Sliač, Vysoké Tat-
ry, Trenčianske Teplice, Rajecké Teplice a Dudince by 
mali disponovať osobitným štatútom, a  preto sme 
ich z hodnotenia vypustili. 

5. Teoretické východiská 
navrhovaných hodnotení miest

5.1. Evaluácia miest
Dagmar Kaliská8 vo svojom príspevku pojednáva 
o  stave urbanistickej štruktúry miest s  cieľom ove-
riť dosiahnutú úroveň mestskosti v  sídle, ktoré sa 
ofi ciálne uchádza o  priznanie mestského štatútu. 
Poznatky vyúsťujú do náčrtu tzv. Evaluačného listu 
obce, ktorý dokumentuje základné údaje o obci a pl-
nenie jednotlivých podmienok potrebných pre for-
movanie existujúcej obce k obci s vyššou urbanitou 
a mestskou kvalitou. Ide o komplexný podklad urču-
júci charakteristiku sídla v  kategóriách jeho význa-
mového pôsobenia, jeho spádovitosti, základných 
existujúcich aj  rozvojových bilančných údajov, úda-
jov o  technickom a  funkčnom vybavení, priestoro-
vom členení územia mesta, zastavanosti a funkčnom 
využití plôch, vitality a centrotvornosti.

5.2. Multikriteriálna analýza 
v metodike hodnotenia miest
Analýza SWOT9, ktorá vznikla ako analýza sledujúca 
situácie prijímania rozhodnutí v  niektorých organi-
záciách, vládnych zložkách či u  jednotlivcov a mala 
by viesť k jednému cieľu alebo k jeho alternatívam. 

Ako aplikácia analýzy SWOT vznikla metóda MA 
(multikriteriálna analýza), ktorá od svojho vzniku 
prešla niekoľkými zdokonaleniami a ako model roz-
hodovania pomáha jasne stanoviť najoptimálnejšie 
riešenie spomedzi ostatných možných riešení. 

Proces multikriteriálneho posudzovania vybraných 
oblastí hodnotenia má prvky kvantitatívnych, ale aj 
kvalitatívnych metód. Smeruje k celkovému ohodno-
teniu stavu a porovnaniu viacerých variantov v situ-
áciách, keď analyzovaný problém závisí od viacerých 
faktorov. Pri multikriteriálnom hodnotení dochádza 
k  vytypovaniu kritérií (faktorov), ktoré vplývajú na 
riešenie určitého problému, tie sa modifi kujú – zhod-
notia a priradí sa im váha podľa dôležitosti a vply-
vu na riešenie. Kritériá môžu byť na rovnakej úrovni 
dôležitosti alebo môžu byť hierarchicky členené. Pri 
jednoúrovňovej štruktúre kritérií sa najčastejšie vy-
užíva pomerovo-indexová metóda, pri hierarchickom 

18 ¦ Princíp AHP metódy
© autorská ilustrácia

19 ¦ Výsledné hodnotenie 
© autorská ilustrácia
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metóda AHP10. Bude zaujímavé aplikovať metódu 
AHP na hodnotenie sídiel v zmysle ich mestskosti. 

Vlastný proces multikriteriálneho hodnotenia mô-
žeme rozdeliť do postupnosti nasledujúcich krokov 
(upravené pre hodnotenie miest):

 – výber miest, ktoré budú hodnotené
 – výber kritérií a expertov
 – stanovenie váhy hodnotiacich kritérií z  pohľadu 
expertov

 – spracovanie váhy kritérií
 – hodnotenie miest pomocou vybraných kritérií 
 – vyhodnotenie miest podľa výsledkov multikrite-
riálnej analýzy

Metóda pomerovo-indexová sa zdá jednoduchšia, 
lebo v tejto metóde všetky vytypované kvalitatívne aj 
kvantitatívne kritériá sa sústredia do jedného ukazo-
vateľa. Metóda AHP je v kontexte presnosti z týchto 
dvoch hodnotiacich metód vhodnejšia, pretože kvali-
tatívne a kvantitatívne kritériá segreguje a hodnotí 
ich zvlášť, a tým dostávame objektívnejší výsledok11. 

6. Návrh na zaradenie niektorých 
miest do nových kategórií 
V prípade porovnávania a hodnotenia ukazovateľov 
a parametrov využívania územia miest by sme určite 
došli k záveru, že v niektorých malých mestách nie je 
dokázateľné splnenie najdôležitejšie kritérium z ur-
banistického pohľadu – urbanita. Na druhej strane 
by sa mohli o  štatút mesta uchádzať viaceré obce, 
keďže v  dosiahnutej mestskosti predstihli niektoré 
malé mestá. 

Dagmar Kaliská12 uvádza, že v  tomto zmysle ide 
o celú skupinu sídelných útvarov, ktoré by bolo vhod-
né z hľadiska mestskosti prehodnotiť a prekvalifi ko-
vať, lebo nespĺňajú sledované štrukturálne kritériá: 

 – niektoré z  nich, tie bez „down town“ vrátiť me-
dzi vidiecke sídla (Krásno nad Kysucou, Medzev, 
Dobšiná...)

 – vytvoriť kategóriu tzv. „vidieckych miest“, pre tie 
s  čitateľným „down village“ (Hanušovce, Modrý 
Kameň, Spišská Stará Ves...)

 – vytvoriť kategóriu tzv. „mestečiek“ pre tie s „little 
down town“ (Svätý Jur, Stupava, Podolínec, Spiš-
ské Vlachy, Spišské Podhradie, Jelšava...)

 – prípadne vytvoriť kategóriu „kúpeľných mestečiek“ 
(Dudince)13 

7. Záver
Obec vyhlásená za mesto musí byť hodnotovo urba-
nistickou štruktúrou hospodárskeho, administratív-
neho a  kultúrneho centra, musí komplexne zabez-
pečovať obsluhu a prácu aj pre obyvateľov okolitých 
obcí, musí mať dopravné spojenie s okolitými obca-
mi, aby mohlo uspokojovať aj nároky obyvateľov zo 
spádového okolia, najmä z pohľadu svojej komplex-
nosti. Podkladom žiadosti o udelenie štatútu mesta 
z hľadiska rozvoja mesta preto nemôže byť len schvá-
lený územný plán obce s  prísľubmi do budúcnosti, 
ktorý má len plošný ráz a  ráz rozvojových sľubov 
a ktorý svojou územnoplánovacou podstatou štruk-
turálne hľadisko nerieši. Jeho hmotovo-priestorová 
štruktúra nebude zodpovedať funkčno-prevádzkovej, 
s  tým, že potrebná hierarchizácia jeho vnútromest-
skej štruktúry absentuje. Preto obec podávajúca žia-
dosť o  štatút mesta by mala dôsledne zdokumen-
tovať nielen svoj význam v  súčasnosti v  podobe 
„hodnotenia“ a „prieskumov a rozborov“, ale aj per-
spektívu vo forme rozvojových dokumentov, akými sú 
„stratégia rozvoja“ a „program hospodárskeho rozvo-
ja mesta“. Čiže nie prísľub, ale najmä zdokladovaná 
realita stavu obce v súčasnosti by mala byť rozhodu-
júcim faktorom pri udeľovaní štatútu mesta. 

Na základe nového hodnotenia miest a obcí z poh-
ľadu architekta a urbanistu s cieľom vyhodnotiť naj-
mä štrukturálne danosti sídla tak, aby bolo možné 
v najbližšej budúcnosti sformulovať nové urbanistic-
ké kritériá pre vyhlasovanie skutočných miest. 

Príspevok je súčasťou autorovho výskumu 
k dizertačnej práci. 
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a parkmi pôsobí radosť tak svojim návštevníkom, ako aj 
všetkým, ktorí tam denne žijú, pracujú alebo sa hrajú.
5 Bašová, Silvia: Námestie, miesto stretnutia a oddychu. 
In: Komunikatívny priestor, Medzinárodná konferencia 
FTU. Banská Štiavnica 3. – 5. 10. 2007, s. 63.
6 VITKOVÁ, Ľubica: Funkčno-prevádzková charakteristika 
polyfunkčných lineárnych priestorov ťažiskovej sústavy mesta. 
In: TRNKUS, Filip a kol.: Základné artefakty priestorovej 
štruktúry mesta. Edičné stredisko STUBA 1998, s. 49 – 50.
7 Holger Blom pracoval ako vedúci správy v rokoch 1938 
– 1971. Vymyslel a zrealizoval rozsiahly program obnovy 
a výstavby verejných parkov v Štokholme. Bol veľkým 
zástancom detských ihrísk. Vďaka nemu sa skulptúry 
stali súčasťou parkov aj detských ihrísk. Jeho parky boli 
navrhované v štýle funkcionalistickej moderny.
8 KALISKÁ, Dagmar: Diferenciácia a hodnotenie vybraných 
slovenských sídiel – príspevok k defi novaniu urbanistických 
kritérií a podmienok k udeľovaniu štatútu mesta, Výskumná 
úloha VEGA – Efektívnosť a únosnosť intenzity využitia 
územia slovenských miest a obcí, hl. riešiteľ doc. Ľubica 
Vítková, Bratislava, vydavateľstvo STU 2012. s. 121.
9 Autorom analýzy SWOT bol Albert Humpherey (1926 – 2005).
10 Z pohľadu dôkladnej analýzy tejto metódy sa stretávame 
prvý raz v práci: BAĎO, Radomír – VRABLIC, Pavol: Využitie 
metódy multikriteriálneho rozhodovania metódou AHP pri 
rozhodovaní v podnikateľskom prostredí. Článok vznikol 
v rámci riešenia grantovej úlohy č. 1/6245/99, Referenčné 
metódy a techniky reinžinieringu v strojárstve.
11 Na obrázku 13 nanášame na os „y“ výsledné hodnoty 
urbanistických kritérií kvantitatívnych a na os „x“ výsledné 
hodnoty urbanistických kritérií kvalitatívnych. Pre zjednodušenie 
príkladu hodnoty vybraného mesta priradíme hneď ku 
kvantitatívnym a kvalitatívnym kritériám hodnotu 0,5. Výsledok 
je „vektor“, ktorý nám určuje hodnotu mestskosti daného sídla. 
Medzi kvantitatívne kritériá radíme napríklad hustotu, rozlohu, 
výškové zónovanie, obložnosť…Medzi kvalitatívne kritériá 
zasa verejné priestory, mierka, rozostavanosť, komplexnosť, 
kompaktnosť, ťažiskovosť, centralita, hierarchizácia…
Farebne vynesené oblasti nám určujú: 
– požadovaný cieľ nie je dosiahnutý – fi alová oblasť
– dosiahnutím vyššieho hodnotenia zvýšením niektorého alebo 
viacerých čiastočných hodnotení sa môže dosiahnuť požadovaný 
cieľ – žltá oblasť.
– požadovaný cieľ je dosiahnutý – zelená oblasť
12 KALISKÁ, Dagmar: Formovanie obytných a polyfunkčných 
súborov s ohľadom na vnútromestskú „down-town“ 
štruktúru našich miest; In: „Down-town“ princípy 
a prednosti vnútromestskej štruktúry, Vedecká 
konferencia, jún 2006, FA STU, Bratislava, s. 104.
13 Mestečko ako právny typ obce na rozhraní medzi mestom 
a dedinou alebo mestá s neúplnými mestskými prejavmi sa 
vyskytujú v mnohých krajinách. V Česku takýto typ mesta 
nazvali „městys“, t. j. názov, ku ktorému sa v Česku ako ku 
kategórii miest vrátili v roku 2006. V Dánsku sa tento typ miest 
nazýva „fl oeke“, vo Švédsku „koping“, v Anglicku „bourough“.
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Recenzia a/alebo zopár úvah
Robert Špaček

Hneď na začiatok… knižka Moder-
né a / alebo totalitné v  architektúre 
20. storočia od autorského kolektívu 
pod vedením Henriety Moravčíkovej 
je dobrá a  pekná. Samozrejme, kolíše 
kvalita jednotlivých kapitol. Na začiat-
ku je anonymná „výstava“ fotografi í 
(oprávnene?) spoliehajúca sa na zna-
losť čitateľa, potom úvodné texty, ná-
sledne výsledky možno trocha recyk-
lovaného výskumu. Sedem vybraných 
diel pôsobí dojmom, že ich autori mali 
„v zásobe“. Ale to platí len pre znalca 
ich výskumnej produkcie. Záverečnú 
časť tvorí katalóg fotografi í aj s kandi-
dátmi na ďalší možný výskum. Výsle-
dok výskumného projektu je spracova-
ný na vysokej, priam imidžovej úrovni, 
s predpokladmi na budúcu „veľkú syn-
tézu“. Téma si ju zaslúži. „Plagatívna“ 
(v zmysle tvári sa ako plagát, z nemči-
ny plakativ) typografi a a celkový rozvrh 
publikácie z nej robia dielo na rozhra-
ní medzi knihou a  katalógom. Grafi c-
ké riešenie je nadštandardné s  nezvy-
čajnými nápadmi, identifi kácia miest 
v  slovenskej a  anglickej verzii textu 
je dobrá nielen kvôli orientácii, ale aj 
ako grafi cká lahôdka. Chýba mi aspoň 
latentná predstava cieľovej skupiny 
čitateľov, pre ako-tak informovaných 
ide v  knižke pričasto o  common kno-
wledge…Alebo ide o  dielo, ktoré len 
vyplní istý priestor v  odbornej spisbe 
ako solídne povinný výstup grantové-
ho výskumu?

Na knižku už vyšla nežne hladkajúca 
recenzia Jana Tabora (ARCH 12/2013). 
Poskytuje pohľad odinakiaľ bez preži-
tého kontextu. Dennis Rodman pova-
žuje Kim Jong-una za fajn chlapíka. Po-
zerá sa tiež z iného sveta. Architektúra 
sa zdá potom nevinná ako príbeh Ro-
semarynho dieťaťa v obrátenom garde. 
S Janom Taborom sa dá súhlasiť pokiaľ 
ide o jeho názor na Námestie slobody 
a najmä na Dedečkovu galériu. Napo-
kon, architektúra môže byť nevinná, aj 
kniha môže byť nevinná? Akurát taký 
Mein Kampf sa nesmie voľne šíriť, ale 
architektúra ako verejný fenomén áno. 
Architektúru neskryjeme v knižnici do 
oddelenia len na zvláštne povolenie. 
Alternatívne použitá spojka „a“ v náz-
ve knižky tak dostáva formálne hravý 
nádych. Architektúra podľa autorov 

zrejme nemôže byť moderná a totalit-
ná, iba ak by sme odbočili do prázdne-
ho formalizmu. 

Opätovne si pri čítaní podobných 
textov kladiem otázku: kedy sa koneč-
ne od tých najpovolanejších dozviem, 
čo je moderna, moderná architektúra…
„Antiquorum imitator, moderno rum 
institutor“ – pojem moderný je známy 
od čias cisára Teodoricha, ale aspoň 
s  ako-tak jasným vymedzením týchto 
pojmov som sa zatiaľ nestretol.

Jeden z cieľov knižky – vyvolať disku-
siu je výborný, kvalifi kovaných podne-
tov na túto citlivú tému je ako šafranu. 
Len diskusia musí byť otvorená, tvrdá, 
žiada sa povedať nekompromisná, mi-
nimálne ako časy, v ktorých opisovaná 
architektúra vznikla. Autori sú v pozícii 
láskavej matky, chce to pridať prísne-
ho otca. Knižka podľa autorov kladie 
otázky a hľadá na ne odpovede, pričom 
tie sú často nejednoznačné či dokonca 
protirečivé. To je univerzálny alibiz-
mus, ktorý niekedy používame všetci, 
vopred sú eliminované prípadné výčit-
ky. Chce byť príspevkom do diskusie, 
respektíve má za cieľ diskusiu vyvolať, 
tak diskutujme...

Či architektúra má-nemá, môže-ne-
môže stelesňovať ideály slobody a hu-
manizmu, nie je nová otázka. Spo-
meňme si na Thomasa Jeff ersona, ako 
váhavo prijímal Enfantov návrh Was-
hingtonu, napokon ho akceptoval len 
preto, že obsahoval egalitársky princíp 
mriežky, ktorým bola v podobe Jeff er-
sonovho gridu – demokraticky? tota-
litne? – rozčlenená veľká časť územia 
Spojených štátov. Konfl ikt egalitár-
skeho gridu a  totalitného barokové-
ho trojzubca je do pôdorysu mesta 
vpísaný ako symbol nejednoznačnosti 
vzťahu slobody ducha a  zotrvačnosti 
(prípadne krásne sformovanej) hmo-
ty. Totalita vždy lákala intelektuálov, 
zrejme svojou nekompromisnosťou 
ponúkala alternatívu k bezbrehej špe-
kulatívnosti. Demokracia je krehká, 
zraniteľná, odkázaná na rešpektovanie 
pravidiel. Totalita nastoľuje nekom-
promisný stav, nenúti rozmýšľať, pre-
mýšľanie môže byť dokonca smrteľne 
nebezpečné. Sama prirodzene nemoh-
la byť zdrojovo predstavovaná intelek-
tuálmi, tak si hľadala poskokov, Hitler 

si na chvíľu našiel Heideggera a  sta-
bilne Alfreda Rosenberga. Stalin mal 
tak trocha Majakovského s jeho: „Ulice 
jsou naše štětce, náměstí naše palety.“ 
Architektúra s  prívlastkom totalitná 
nemala intelektuálne pozadie ako mo-
derna, jej intelektuáli ako Teige boli 
aktívni v čase, keď marxizmus bol u nás 
ešte len zábavkou. Riziko bagatelizácie 
charakteru myšlienkových zdrojov to-
tality tu, samozrejme, hrozí. Spomeň-
me na protesty pri vcelku nedávnych 
výstavách diela Arno Brekera. 

Nákaza strachu… nič tak necharak-
terizuje totalitu ako práve tento nená-
padný indikátor. Vo skvelom predslove 
ku knižke od Eliasa Canettiho Masa 
a  moc (Praha, Academia 2007) uvá-
dza Miloslav Petrusek v tomto zmysle 
úvahu Augustina Cabančsa. Skupina 
oligarchov nastolí režim založený na 
šírení strachu smerom dolu, až kým 
ich táto stratégia nedobehne, a nezač-
nú sa báť sami seba. V totalite je kľú-
čom k  všetkému strach. Nie nadarmo 
je v  Charte 77 uvedené právo nemať 
strach. Príkladov autofágie v  totalit-
ných systémoch je v dejepise dosť. Os-
tala architektúra bokom? Netvorili ar-
chitekti nakazení strachom? Nie je to 
na architektúre poznať? Nákaza stra-
chom ako mrazivá hmla, ktorá pomaly 
vypĺňa priestor, plazí sa ľuďom do prí-
bytkov, pod paplóny, pod odevy, je vša-
deprítomná, nikto nikdy nevie, kedy sa 
hmla zhmotní do mrazivej ruky, ktorá 
chytí človeka za krk, v lepšom prípade 
ho upozorní, v horšom rovno zahrdúsi. 
Nebola potom aj architektúra mzdou 
strachu? V  knihe Řídil jsem třetí říši 
(Grada Publishing 2010) si prečítajte, 
aký strach zažíval Speer, napriek tomu, 
že bol vyvolený. Strach o život mal aj 
šéf Gestapa z  rokov 1933 – 1934, Ru-
dolf Diels. Literárne o  všadeprítom-
nom strachu hovorí napríklad knižka 
Erika Larsona V  pavilóne šeliem (Tat-
ran 2003). Legalizovaná vražda, neus-
tále sledovanie postupne paralyzuje 
akúkoľvek odvahu. Na úrovni literatú-
ry faktu rovnakú situáciu opisuje v kni-
he Vyslancem na Hitlerově dvoře An-
dré-Francois Poncet (Nakladatelství 
Kořínek 2004). Pre ľudí „z našej bran-
dže“ bolo v tom čase príznačné tvrde-
nie: ja si len robím svoju prácu. Robila 
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si ju aj hlavná postava Rudolfa Langa 
v  Merleho knihe Smrt je mým řemes-
lem (Naše vojsko 2007). Robili si ju aj 
architekti Walter Dejaco a  Fritz Ertl, 
ich tvorbu pri zriaďovaní tovární na 
smrť s  faktografi ckou vecnosťou opi-
sujú autori Debórah Dwork a  Robert 
Jan Van Pelt v knižke Osvětim – 1270 
až po současnost (Argo 2007). Toto 
je, samozrejme, príklad na hranici ex-
trému, samotná knižka sa pohybuje na 
hranici čitateľskej zvládnuteľnosti. Ale 
na druhej strane aj dnes Frank Gehry 
o sebe vyhlásil, že je gejša. 

Totalita má svojich ochotných, usi-
lovných služobníkov aj  katov, ktorí 
svojou službou bojujú proti strachu. 
Až kým sa sami nestanú obeťami. Os-
tali architekti mimo? Zachovali si svoj 
nezávislý status? Ani príbeh Miesa van 
der Rohe nie je v  tomto smere dodis-
kutovaný do jednoznačného konca. 
Architekti a  umelci si hľadali svojich 
mocných ochrancov, v  tom rámci boli 
nezávislí alebo sa priamo zaradili me-
dzi mocných, potom boli tiež nezávis-
lí (?), ťažko sa na to spomína. Latentne 
osvietený minister kultúry Miroslav 
Válek z obdobia (Česko)slovenskej nor-
malizácie ako ochranca vyvolených žije 
v spomienkach dodnes.

Naša najaktuálnejšia (po)normali-
začná totalita bola akási rozkolísaná, 
chartisti aj antichartisti sa po novem-
bri 1989 stali disidentmi a  spoločne 
budovali demokratický dnešok. Po-
stupne sme sa dozvedali, že kolego-
via, o ktorých sme si v aktuálnom čase 
mysleli, že sú prorežimoví, v  skutoč-
nosti režim zvnútra rozkladali…nieko-
mu je to už dnes jedno, niekto si face-
liftuje vlastné spomienky. Faktom je, 
že za parížske bulváre dnes už Napole-
ona III. nesúdime.

Autori našej knihy uplatňujú kontex-
tuálnu metódu hodnotenia minulosti, 
opustiť moralizujúcu líniu však nie je 
vhodné ani celkom možné. Na jednej 
strane jáchymovské bane, na druhej 
celkom fajn architektúra, akým spô-
sobom a akú pamiatku a na čo chceme 
pestovať, chrániť, zachovať? Samot-
ný pojem totalitná architektúra vedie 
k  dvojitému vysvetleniu. Architektúra 
totalitná svojou samotnou substan-
ciou a  architektúra reprezentujúca 

totalitný režim. V druhom prípade ide 
o koncept estetiky oslobodený od eti-
ky, prípadne priamo popierajúci ele-
mentárnu morálku 1.

Dovolím si malú vsuvku. Architekti 
svojím postojom architectus secundus 
deus majú blízko k  fi lozofi ckému po-
ňatiu totality. Táto skutočnosť je jasne 
čitateľná aj na niekoľkých náhodných 
príkladoch. Mrakodrap Boerentoren 
v  belgických Antwerpách je totalit-
ným spôsobom osadený do organiz-
mu mesta 2. Budovu navrhol architekt 
Jan van Hoenacker, postavená v rokoch 
1929 – 1932, s výškou 95 m a do roku 
1952 bola najvyššou budovou v Euró-
pe. Podobne veža v Amiens navrhnutá 
Augustom Perretom, postavená v  ro-
koch 1949 – 1954, s  anténou vysoká 
110 metrov. V takýchto prípadoch nej-
de o  reprezentáciu politickej totality, 
ale o totalitu architektúry samotnej. Aj 
Gehryho múzeum v Bilbau je totalitné, 
má absolútne nároky na lokalitu, nev-
stupuje do kontextu. Podobne Svetko-
va pyramída Slovenského rozhlasu je 
zapichnutá nekompromisne do veľkop-
lošne asanovaného územia.

Autori knihy sa tak zapozerali do 
hodnotenia hladkého povrchu javo-
vej podstaty architektúry, že im často 
unikajú etické súvislosti. Položiť vedľa 
seba rôzne totality môže byť zradné, 
tú fašistickú nemeckú charakterizu-
je likvidácia ľudí na úrovni priemyslu, 
charakterizuje ju napríklad už spome-
nutý Robert Jan van Pelt. Samozrejme, 
v tomto porovnaní boli naše povojnové 
totality vcelku „zhovievavé“. Pokiaľ má 
niekto pochybnosti o  rozmere soviet-
skej totality, stačí si prečítať Snyde-
rovo Krvavé územie (Premedia 2013), 
alebo 

Mitrochinove archívy z  knihy Ne-
známé špionážní operace KGB (Leda 
2008). Z  hľadiska právnej etiky hra-
nicu vymedzil nemecký sudca Gustav 
Radbruch vo svojej formule, ktorá sta-
novuje nevyhnutnosť ochrany spravod-
livého práva pred neúnosnou mierou 
pozitívneho práva. 3

Neznesiteľná nespravodlivosť spo-
čívajúca v  eklatantnom porušovaní 
základných ľudských práv je hranica, 
za ktorou sú možné len etické korek-
tívy. Pokiaľ sa architektúra podieľala 
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na legalizácii takýchto totalitných 
krajností, ťažko ju rešpektovať pre jej 
formálne vysoké estetické hodnoty. 
V tomto kontexte mi chýba trocha fi -
lozofovania na tému pojmu totalita, 
modernosť, moderná totalita, tiež hľa-
danie dôvodov, prečo sa architekti tak 
radi cítia v pozícii architectus secundus 
deus. Pokiaľ sa dajú do služieb totality, 
asi si môžu tento pocit plnšie vychut-
nať. Aj Le Corbusier sníval svoj Hauss-
mannovský sen, len mu chýbal Napole-
on III. Mierka Slovenska má prirodzené 
limity, koniec koncov aj mentálne, naše 
totalitné projekty boli v  porovnaní 
s  povedzme nemeckými, vcelku ko-
morné. Architekti tvoriaci v  období 
normalizačného socializmu sa dnes, 
samozrejme, nebudú hlásiť k tomu, že 
im dobre padol podiel na moci alebo 
aspoň pocit byť k nej blízko.

Knižka Moderné a/alebo totalitné 
v architektúre 20. storočia na Sloven-
sku nastoľuje, analyzuje, opisuje zne-
pokojivé otázky hľadania hodnôt. Au-
tori si dali neľahkú úlohu – nachádzať 
hodnoty v architektúre z období, ktoré 
sú v  spomienkach súčasníkov spojené 
s  negatívnymi konotáciami. Vyhýbajú 
sa vyhranenému moralizovaniu, snažia 
sa o poctivý kontextuálny prístup. Na 
základe štúdia dobových materiálov 
odhaľujú pohnútky, ktoré viedli k po-
litickým aj  tvorivým rozhodnutiam. 
Využívajú na to biografi cké odbočky 
a vhľady do sveta tvorivých pohnútok 
jednotlivých architektov. Výber posu-
dzovaných diel je autorskou licenciou, 
mne chýba napríklad Dedečkova Ná-
rodná galéria, ako mimoriadne silná 
demonštrácia odpútania architektúry 
od zeme. Akoby bojovala proti marxis-
tickej prvotnosti hmoty pred duchom. 
Ešteže sú v iných textoch aspoň zmien-
ky o  areáli súčasnej Poľnohospodár-
skej univerzity v Nitre. Galéria má svoj 
jasne sformovaný fanklub, ale spolo-
čensky je braná zrejme príliš rozporu-
plne. Knižka chce zrejme byť v duchu 
textu Matúša Dullu tolerantná. Pokú-
ša sa hľadať aj odpovede na otázku, 
prečo majú byť architektonické diela 
postavené v dotyku s politickou tota-
litou, predmetom ochrany. 

Architektúra v  obdobiach totality 
(našťastie) neskĺzla do slaboduchosti 

fi lmového umenia. Nepochopiteľne 
„smiešne“ fi lmy sa robili v  Nemecku 
pod Goebelsovým dohľadom, točili 
sa v  čase protektorátu, aj v  čase na-
šej normalizácie. Aj keď poplatnosti 
aj v  architektonickej tvorbe nájdeme 
dosť.

Musíme si dať pozor, aby sme nevyt-
várali o našich totalitách neprimerané 
legendy. Len mimochodom, totality 
si na legendy potrpia. Architektúra sa 
stáva svätým grálom, čisté a  nevinné 
svedectvo zlých čias. Mýty a  legendy 
a  ich miesto v  totalitných systémoch 
opísal v ostatnom čase v knihe Dějiny 
legendárních zemí a míst (Argo 2013) 
dosť presvedčivo Umberto Eco. Boli 
naše totality naozaj benevolentné, 
ako píše Matúš Dulla, alebo vytvára-
me ďalší mýtus do zbierky Mýty naše 
slovenské (Premedia 2013) – editori 
Eduard Krekovič, Elena Mannová, Eva 
Krekovičová?

K situácii umelcov nájdeme v knižke 
Obecné dějiny ničení knih (Host 2012) 
Fernanda Báeza skvelý text s  citátmi, 
na ktoré sa odvoláva Vladimír Nabo-
kov: „Osobnost umělce se musí rozvíjet 
svobodně a  bez překážek. Vyžadujeme 
od něj jediné, a  to, aby vyznával naše 
krédo.“ Toto prohlásil jeden z hlavních 
nacistických vůdců, doktor Rosenberg, 
ministr kultury hitlerovského Němec-
ka. A teď druhý citát: Každý umělec má 
právo slobodně tvořit. My, komunisté, 
máme nicméně za povinnost udávat-
mu směr v  souladu s  naším plánem.“ 
To zase řekl Lenin. Oba citáty jsou do-
slovné a jejich podobnost by byla vel-
mi úsměvná, kdyby to celé nebylo tak 
tristní.“

Štatistiky o miliónoch zavraždených 
v  krvavom území, o  miliónoch zniče-
ných kníh v  tejto knižke – obidve sú 
základnou výbavou totality! Aj keď tie 
naše totality boli, vraj, benevolentné.

Prejdime sa priamo textom knižky.
Pojem totalitarizmu…to, že čias-

točne mu zodpovedal Slovenský štát 
a  diktatúra KSČ 1948 –1953 je nedô-
sledné. Po vydaní židovského kódexu 
bol Slovenský štát totalitný v  tom, 
že právny systém porušoval základné 
ľudské práva, to isté platí o vláde jed-
nej strany a  jej znásilňovaní práva 4. 
Totalita bola zakotvená v ústave. To, že 

naše totality nezodpovedali dôsledne 
vybudovaným – stalinskej a  hitlerov-
skej – platí hádam len v počte obetí.

Pripomínam pojem „jazyk totalitnej 
architektúry“, ako ho opisuje napríklad 
J. R. Curtis 5.

To, že aj v  nedemokratických spo-
ločenských pomeroch môžu vzniknúť 
mimoriadne architektonické diela, je 
samozrejmé, Speerovi predsa nikto ne-
môže odoprieť architektonickú výni-
močnosť. Mieru jej monumentality si 
môžeme vychutnať v  súčasnej doslo-
va transparentnej interpretácii Edgara 
Guzmanruiza 6.

Matúš Dulla sa v  kapitole Bene-
volentná totalita poctivo a  benevo-
lentne zaoberá stretom moderného 
s tradičným. Ale boli naše totality be-
nevolentné? „…A neraz tragické ľudské 
osudy obetí tých čias už mnohí vôbec 
nespájajú s vtedajšou architektúrou...“ 
(s. 54). Naozaj, kto ich nespája? My 
všetci? Pokiaľ benevolencia v  slo-
venskom jazyku znamená...láskavosť, 
dobroprajnosť, zhovievavosť, benevo-
lentný je ten, ktorý netrvá na dôsled-
nom dodržiavaní platných pravidiel, 
predpisov..., ktorý je ústretový, málo 
prísny – synonymum: povoľný, tak vo 
vzťahu k našim totalitám je to mysti-
fi kácia. Zatiaľ čo stalinská, hitlerovská, 
gottwaldovská totalita boli vražedné, 
tá československá reálnosocialistická 
bola v plnom význame slova skurvená. 

Nákazu strachom o  život z  veľkých 
totalít vystriedala univerzálna predaj-
nosť. V  rámci ideálu drobnej každo-
dennej práce sme sa všetci predávali 
a pestovali sme si ilúziu vnútornej in-
tegrity, každý podľa svojich morálnych 
hraníc. Obdobie normalizačnej tota-
lity hodnotíme s  najväčšími rozpak-
mi, lebo sa nás ešte aktívne dotýka. 
Najťažšie odpúšťame písanému slovu, 
o čosi ľahšie výtvarnému umeniu, naj-
ľahšie, zdá sa, architektúre. V  archi-
tektúre nečítame príbehy. Text sa dá 
písať v  intímnom súkromí, ale dokáže 
sa stať globálne verejným. Spisovate-
lia sa stávajú svedomím národa, získa-
vajú vodcovskú autoritu. Spisovatelia 
a  herci vyhrávajú národom revolúcie. 
Architekti v  tomto smere neprekro-
čia hranice svojej komunity. V  mene 
univerzálnej sociálnej zodpovednosti 
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konajú oportunisticky a  konjunktura-
listicky. Tam niekde sú korene preple-
teností zmienených v  knižke. Aj keď 
na druhej strane si napríklad Dominik 
Tatarka prežil svoj šavlovsko-pavlovský 
príbeh7.

Otázka je, kde máme vypínač svedo-
mia, alebo aspoň imunitný fi lter.

Tradičný urbanizmus…„Ukázalo sa 
však, že sme ich schopní prijať pozitív-
ne preto, lebo organicky nadviazali na 
tradičné urbanisti cké hodnoty, ktoré 
narušil moderný spôsob stavby miest 
v oveľa väčšej miere, než zmeny, ktoré 
predstavovala moderná architektúra 
oproti tradičnej architektúre. …Zdá sa, 
že v  tomto rozdiele je aj hlavná príči-
na ľahšieho návratu a  ústretovejšieho 
prijímania tradicionalizmu totalitných 
urbanistických konceptov.“ (s. 71 – 72) 
Možno povedať, že hlavnú úlohu tu 
zohráva mentálne nastavenie na „silu 
zvyku“, ale na druhej strane sa urbaniz-
mus prejavil aj likvidáciou ucelených 
historických kontextov. Náhodne mô-
žeme spomenúť Trnavu, Brezno alebo 
v podstate ľubovoľné mesto(ečko), ur-
banizmus bol priamym pokračovaním 
ideológie a politiky, zvykol byť priamo 
zmieňovaný v zjazdových dokumentoch 
štátostrany. A len na okraj, prečo je na 
s. 70 mestečko preložené ako village?, 
keď máme k dispozícii napríklad town-
let?, village je predsa len viac dedina.

Oportunizmus z  donútenia pri Mla-
dej garde je práve mzdou strachu, kto-
rú si režim pýtal aj od architektov. To-
talita zbavuje ľudí dôstojnosti alebo 
ju potláča až na prah bolesti. Posun 
k  architektúre zbavenej dôstojnos-
ti je možno príliš ostrý, ale najmä pri 
vstupnom objekte do komplexu sa ho 
nedokážem zbaviť. Priam osviežujúco 
pôsobí Dullovo tvrdenie, že vtedajšie 
zlyhania majú byť pre novú generáciu 
výstrahou. Etika musí byť v  relevant-
nom vzťahu s estetikou, inak nás pre-
valcuje všeobijímajúca relativizácia. 
Jedným z paradoxov našej benevolent-
nej komunistickej totality je citovaný 
pocit bezmocnosti Štefana Svetka (s. 
75), pritom sa mu podarila demonštrá-
cia reálnej moci architekta, keď posta-
vil na hrot svoju famóznu pyramídu.

Podľa Maxa Webera moc znamená 
mať možnosť prinútiť niekoho, aby 

urobil niečo proti vlastnej vôli.8 Vzťah 
moci architekta a politickej moci je pri-
rodzene nejednoznačný, linearita Spe-
erovho vzťahu k  vodcovi predstavuje 
hraničnú situáciu. Architektúra a  ve-
rejný priestor má vždy aj politický po-
tenciál. Ako paradox môžeme vnímať 
naše Gottwaldovo námestie – Námes-
tie slobody. Architekti očividne presa-
dili svoju moc ovplyvňovať verejnosť 
oproti vtedajšej politickej moci. Vyt-
vorili priestor, ktorý umožňoval vše-
ličo iné ako ideologickú manipuláciu 
s  masou. Kruh rozložený do segmen-
tov má takmer nulový potenciál na 
účinné glajchšaltujúce masové demon-
štrácie. V takto defi novanom priestore 
plnohodnotný fenomén masy nemô-
že vzniknúť. Priestor bol artikulovaný 
v  podstate demokraticky – aj s  Gott-
waldovým pamätníkom. Jeho uspôso-
benie zodpovedá skôr námestiu SLO-
BODY. Architekti sa zahrali s politikou 
hru na slepú babu…a  vyhrali. Akáže 
moc bezmocných. Dôvody takýchto 
príkladov môžeme na tomto mieste dať 
bokom, aj keď takáto pozitívna diverzia 
si zaslúži samostatnú pozornosť. Tole-
rantnosť voči totalite tohto obdobia 
je, samozrejme, tolerantnosťou voči 
nám samým, voči našej „každodennej 
drobnej práci“ alebo usilovnosti. V zr-
kadle normalizačnej totality vidí naša 
generácia samu seba. V tomto období 
sme sa každý na svojej úrovni dokáza-
li cítiť ako povznesení servanti z Atlasu 
mrakov Davida Mitchella (Mladá fron-
ta 2012).

Henriete Moravčíkovej sa zrejme 
páči, že „Holandskému architektovi 
Willemovi J. Neutelingsovi učarovala 
komunistická monumentálna architek-
túra pri návšteve Bratislavy dokonca 
tak, že založil inštitút na jej prezentá-
ciu a ochranu.“…pri pohľade odinakiaľ 
všeličo vyzerá inak. Určite je možný prí-
stup k  hodnoteniu architektúry oslo-
bodený od jej príbehu, ponad niekoľ-
ko hraníc a miestny historický kontext. 
Relativizovať a idealizovať možno úpl-
ne všetko, aj vcelku mienkotvorný Da-
vid Bowie raz vyhlásil, že Adolf Hitler 
bol prvá pop star9.

s. 100 „…Architekti sa stávajú prog-
ramátormi režimu, keď si osvoja ideu 
sociálneho inžinierstva, ktorá je pre 

každú totalitu základnou potravou. Ar-
chitektom táto pozícia nie je celkom 
cudzia, dirigent veľkého orchestra, kto-
rý rád poopraví aj partitúru...“. to pla-
tí aj o  citovanom Krohovom texte na 
s. 170 a taktiež o texte na s. 198. „Štát 
bol stále hlavným investorom, dodáva-
teľom aj objednávateľom architektúry“ 
(s. 100), a čo družstevná a  individuál-
na výstavba? „Naopak, najviac obme-
dzujúce zo strany investorov, boli podľa 
architektov, fi nančné a nie ideologické 
limity.“(s. 101) Dôležitú úlohu zohráva-
li verejné architektonické a urbanistic-
ké súťaže, ktoré boli z dnešného hľadis-
ka až napodiv dobre pripravené. Svojím 
spôsobom „sa oplatilo“ zúčastňovať 
sa na nich. Ja ešte vidím problém aj 
–v minimálne driemajúcej tvorivej bez-
radnosti – ktorú, povedzme monumen-
talita, priniesla. Lokalitné programy 
najmä kultúrnych stavieb predpisovali 
obrovské vnútorné priestory, s  ktorý-
mi bolo veľmi ťažko sa vyrovnať. Tak-
že napríklad Dom ROH je výsledkom 
dosť defi nitívnych tvorivých rozpakov. 
Naopak, obdivuhodne sa s týmto prob-
lémom vyrovnali najmä Paňák s Kusým 
pri víťaznom návrhu SND.

Dedečkovo „byť architektom pre kaž-
dého...“ (s. 102) sa tiahne celou histó-
riou, až po súčasnú „gejšovosť“ Fran-
ka O. Gehryho. Architektúra nie je ako 
oprava zubov, krajčírstvo alebo iné čin-
nosti s  krátkodobým či ľahko rever-
zibilným dosahom. s. 104. Citované 
Kunderovo čaro nostalgie predstavuje 
práve ono najväčšie riziko relativizácie, 
…vynálezca zbrane nie je zodpovedný 
za žiadne zabíjanie…to tí, ktorí držia 
zbraň v ruke.

„V anglo-americkom prostredí bol tak 
už na konci dvadsiatych rokov 20. sto-
ročia ako totalitný označovaný nielen 
režim fašistického Talianska, ale aj na-
cistického Nemecka a  komunistického 
Sovietskeho zväzu.“, tvrdí P. Szalay na 
s. 109. Aj tu chýba fi lozofi cké vymedze-
nie pojmu, ktorým je ...univerzálna sú-
vislosť všetkých vecí a  javov v prírode 
a spoločnosti.

Neprijateľné je tvrdenie na s. 115. 
„Predsa väčšina dnes obdivovaných 
a  pamiatkovo chránených umeleckých 
diel a  architektúry v  našom verejnom 
priestore vznikli aj v  obdobiach, ktoré 
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v  spôsobe obmedzovania slobôd v  ni-
čom nezaostávali za totalitnými reži-
mami 20. storočia.“ Až stalinsko-hit-
lerovské totality povýšili likvidáciu 
ľudí na úroveň priemyslu. Z tohto hľa-
diska je aj tvrdenie na s. 129. „Obdo-
bie totalitných režimov 20. storočia je 
v Európe dnes už uzavretou historickou 
epochou“, nebezpečne naivné, Európa 
nesie mentálne stopy týchto období 
v takmer každodennom živote.

Žiadalo by sa zjednotiť a  spresniť 
datovanie Gottwaldovho pamätníka 
na Námestí slobody…s. 113 ...“v  roku 
1990.“, na s. 164 …„Krátko po novem-
bri 1989...“ bežne dostupný zdroj tvr-
dí: august 199110. Pri zaujatí architek-
túrou nám uniká, že samotná nerezová 
fontána bola a  dodnes je aj unikátne 
technické dielo. Autentické svedectvo 
ponúkajú jedni z realizátorov prof. Mi-
lan Turňa a prof. Koloman Ulrich zo sú-
časnej MTF STU.11

Privítal by som aj diskusiu o  ne-
vyhnutnosti likvidácie pamätníkov, 
koncentruje umenie v  našom prípade 
totalitu príliš intenzívne, a  treba ho 
zrušiť? Architektúra je tu menej repre-
zentatívna alebo jej úžitková hodnota 
preváži nad reprezentatívnosťou sym-
bolu? Utilitas vtesnaná do fi rmitas 
prežije, okrem extrémov ako Speerovo 
Reichskanzlei. Darwinistické moralizo-
vanie, citované p. Szalayom na s. 128, 
môže ne-vyznávačom kĺzania po hlad-
kom povrchu pripadať aj naivné. Ne-
musí, samozrejme, viesť k morálnej po-
mste, ako keď kameň z  Reichskanzlei 
bol použitý na pamätník sovietskej 
armády v  berlínskom Treptowe, alebo 
keď bol kameň z  likvidácie Gottwal-
dovho pamätníka na Námestí slobody 
poskytnutý adeptom sochárstva v bra-
tislavskej ŠUP-ke. Namieste je však 
objasňovanie súvislostí, aj morálnych, 
o ktoré sa Matúš Dulla vcelku poctivo 
snaží. Veľkoryso slobodným pohľadom 
možno vnímať odstránenie Gottwal-
dovho pamätníka z  pôvodne jeho ná-
mestia ako škodu, pretože už nemô-
žeme vysvetľovať našim vnukom…žili 
sme v časoch, ktoré sú symbolizované 
týmito sochami…v časoch, keď vraho-
via mali svoje námestia.

Naša tolerantnosť spočíva aj v tom, 
že napríklad Arno Breker bol ako Hit-
lerov sochár po vojne odstavený a vcel-
ku aj posmrtne proskribovaný, naši 
leninsko-gottwaldovskí umelci si po 
novembri ´89 jednoducho konjunk-
turalisticky a  úspešne našli iné témy. 
Dokonca oportunizmus a konjunktura-
lizmus dokážeme považovať za opráv-
nený. V architektúre už úplne. Diskusia 
na tieto témy má skôr znepokojovať 
ako upokojovať a uspokojovať.

K textu Matúša Dullu k búraniu Pod-
hradia v  súvislosti s  výstavbou Mosta 
SNP odporúčam poetický text Árpáda 
Tözséra Rekviem a  Te Deum za jedno 
hlavné mesto12.

Rekviem a Te Deum je dostatočne to-
lerantná bodka.

RECENZIA
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1 V rozhovore s holandsko-kanadským 
historikom Robertom Janom van Peltom, pri 
príležitosti českého vydania knihy Osvětim – 
1270 až po současnost (Argo 2007) zaznelo: 
„Osvětim je metaforou zla moderní industriální 
civilizace, která v Osvětimi spáchala sebevraždu. 
Nezůstaly tam žádné lidské pozůstatky, žádné 
hroby, vše, co zbylo z člověka, bylo spáleno 
a proměněno v popel a dým. Zůstalo jen 
obrovské prázdno jako důkaz toho, že nelze zničit 
jen lidský život, ale i celou historii toho života. 
Díky tomu se ostatně může rozvíjet také hnutí 
popíračů holocaustu, protože po těch mrtvých 
jako by nic hmotného nezůstalo.“ 

Jiří Peňás: „O koncentračních táborech byly 
napsány stovky knih, tisíce studií. Jaké důvody 
vedly vás a historičku Debórah Dworkovou 
k napsání další knihy?“

Robert Jan van Pelt: „Myslím, že kniha jako ta 
naše ještě napsána nebyla. Je to monografi e 
města Osvětimi, jeho urbanismu. Studoval 
jsem v osmdesátých letech architekturu 
a tehdy jsem poprvé uviděl slavný fi lm Clauda 
Lanzmanna Šoa. Zajímal mě i proto, že jeden 
z mých amsterdamských strýců, který pracoval 
v nizozemském hnutí odporu, zemřel v Osvětimi. 
Kdo viděl ten fi lm, jistě si vzpomene, že režisér 
zavedl přeživší vězně na autentická místa 
vyhlazovacích táborů v Polsku. V některých 
táborech žádné stavby nezůstaly, v jiných, 
právě v Osvětimi, jich poměrně dost zůstalo 
stát. A tehdy jsem si uvědomil: ty tábory 
musel přece někdo navrhovat, někdo je musel 
nakreslit, vymyslet jejich organizaci i řád, museli 
se na tom podílet nějací architekti, inženýři, 
stavitelé… Víte, budeme-li důslední, pak musíme 
přiznat, že jednou z historicky nejvýznamnějších 
staveb moderní doby je budova krematoria II 
v Osvětimi. Tam se měnily dějiny, tam našla 
moderní civilizace svůj symbol: jako antika 
v athénském Parthenonu, Řím v Kolosseu nebo 
gotika v katedrále v Chartres."

Jiří Peňás: „Zní to divně, ale dalo by se 
říci, že německé koncentrační tábory měly 
architektonický styl? Vždyť jeden z architektů, 
Fritz Ertl, byl absolventem slavného Bauhausu. 
Patří koncentráky do moderní architektury?“

Robert Jan van Pelt: „Na to není jednoduché 
odpovědět už proto, že když říkáme Osvětim, 
máme na mysli vlastně komplex táborů 
a zařízení, které se v průběhu let vyvíjely 
a měnila se jejich funkce. Koncentrační tábor 
tam byl založen brzy po porážce Polska, ale 
ona nejproslulejší etapa, tedy hromadné 
vyvražďování evropských Židů, tam započala 
‚až‘ koncem roku 1942, kdy už bylo zavražděno 
jeden a půlmilionu Židů, většinou v táborech 
smrti na Východě. Ale k otázce: ano, původní 
koncentrační tábor Osvětim I, dodávající otrocké 
síly k průmyslovým závodům poblíž Osvětimi (IG 
Farben), byl stavěn jako vzorové zařízení svého 
druhu, které mělo být pevnou součástí celé 
aglomerace a mělo tam zůstat i po vítězné válce. 
Bylo přitom počítáno se všemi náležitostmi, 
především s architektonicky pozoruhodným 
krematoriem, kterémělo kapacitu na spálení 
patnácti set těl denně – a to ještě dávno před 
rozpoutáním holocaustu. Vybízí to k úvaze, co 

to mělo být za společnost, která počítá s tak 
obrovskými lidskými ztrátami i v době míru?"

Jiří Peňás: „Jako by smrt, její výroba, byla 
započítávána do výrobního plánu. Prostě 
v jednom městě se vyrábějí boty nebo stroje, 
v jiném smrt. Působí to jako fantastická vize 
nekroutopie.“

Robert Jan van Pelt: „Nacismus můžeme 
chápat také jako zvrhlou absolutní podobu 
popření etiky estetikou. Jakmile vyloučí estetika 
etiku, nastoupí smrt. Je totiž nutné vyloučit, 
eliminovat, vyhubit vše, conení ‚estetické‘, co 
nesplňuje nároky na krásu, čistotu rasy, zdraví. 
Nacistický program vyhlazování začal masovými 
vraždami duševně a tělesně nemocných, 
protože ti se nejvíce příčili představám toho, 
co je zdravé a má nárok na život. Když se 
připravovalo vyvraždění Židů, byly budoucí 
oběti znázorňovány jako nemocní, degenerovaní 
a infi kovaní tvorové. Po nich měly následovat 
národy východní Evropy, protože ty přece nebyly 
schopny vytvořit nic krásného, jejich města byla 
ošklivá, architektura bezcenná, cesty blátivé 
a prašné. Neměly tudíž nárok na život. (...)“

PEŇÁS, Jiří: Symbolem modernity je 
krematorium II, Rozhovor s historikem 
Robertem Janem van Peltem, http://www.
cs-magazin.com/, | Leden 2007 | , čítané 
19.01.2014
2 http://www.skyscrapercity.com/showthread.
php?t=1656068
3 Gustav Radbruch sformuloval kritiku právneho 
pozitivizmu v tzv. Radbruchovej formule: 
„Konfl ikt medzi spravodlivosťou a právnou 
istotou je možné riešiť len tak, že pozitívne 
právo, zaisťované predpismi a mocou, má 
prednosť aj vtedy, ak je obsahovo nespravodlivé 
a neúčelné, okrem prípadu, ak rozpor medzi 
pozitívnym zákonom a spravodlivosťou dosiahne 
tak neznesiteľnej miery, že zákon musí ako 
‚nenáležité právo‘ spravodlivosti ustúpiť.“ 
RADBRUCH, Gustav: Gesetzliches Unrecht und 
übersetzliches Recht. 1946. In: HOLLANDER, 
Pavel: Filipika proti redukcionalizmu. 
Bratislava, Kalligram 2009, s. 42 – 43.
4 LIPSCHER, Ladislav: Židia v Slovenskom štáte 
1939 – 1945. Print servis. Bratislava 1992, 
alebo dostupnejší text:

KARCOL, Marián: Strata občianskych práv 
židovského obyvateľstva na Slovensku v období 
od marca 1939do salzburských rokovaní. 
Dostupné na https://www.google.sk/search?
q=Karcol,+M.:+Strata+ob%C4%8Dianskych+
pr%C3%A1v+&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.
mozilla:sk:offi cial&client=fi refox-a&gws_
rd=cr&ei=4XgDU4G5B7Gp7AbFm4HoBA

Čítané 18.2.2014
5 CURTIS, William J. R.: Modern Architecture 
since 1900. Phaidon, 1996. kapitola 
Totalitarian critique softhe modern 
architecture. s. 351 – 369.
6 http://www.berlin.de/2013/en/partners/
exhibitions/edgar-guzmanruiz-und-elfi -mueller/
7 Nenávidieť nepriateľa, milovať stranu. Týždeň 
17. februára 2014, s. 50.

8 http://cs.wikipedia.org/wiki/Max_
Weber#Teorie_moci.
9 „When you think about it, Adolf Hitler was 
the fi rst pop star.” 
http://thinkexist.com/quotes/david_bowie/
10 http://bratislava.sme.sk/c/6498558/fontana-
zmeni-vodu-na-piesok.html#ixzz2ubIccjr6
11 Z komunikácie s prof. Kolomanom Ulrichom 
a prof. Milanom Turňom sa dozvedáme 
o Fontáne Kvet na Námestí slobody. 

Prof. Ulrich: „Výroba častí fontány 
z koróziivzdornej ocele sa realizovala tvárnením 
a následné zváraním. Tvárnenie. Pôvodnú 
konštrukciu na výrobu danej fontány vytvoril 
statik zo Stavebnej fakulty. Umelecké dielne 
Bratislava, ktoré mali výrobu realizovať, 
a aj s realizáciou začali, nevedeli ako ďalej. 
Pôvodne sa chcela aplikovať technológia 
tvárnenia výbuchom s použitím výbušniny 
v železobetónovej forme. Prenosové médium 
bola voda. Do aplikácie tejto technológie bol 
zainteresovaný prof. Polák, ale aj pracovníci 
z Výskumného ústavu tvářecí techniky 
v Brne a čiastočne aj doc. Kotras. Urobili 
sa pokusy v kameňolome v Častej. Nakoľko 
však pri tejto technológii v tomto prípade 
dochádzalo k zvlneniu plechu (asi v dôsledku 
nerovnomerného šírenia tlakovej vlny), táto 
technológia sa nerealizovala." 

Prof. Kováč, vedúci Katedry tvárnenia 
a tvárniacich strojov, poslal pracovníka 
z Umeleckých dielní za doc. Vajom. Doc. 
Vajo však pôvodný návrh výroby neprijal. 
Navrhol, že ak by to mal realizovať on, musí 
sa urobiť nový návrh a to aj napriek tomu, že 
už v Slovnafte pre Umelecké dielne vyrobili 
konštrukciu na pôvodný postup výroby fontány. 
Na katedre, v spolupráci s viacerými kolegami, 
nakreslili novú konštrukciu prípravkov na 
realizáciu výroby fontány. Potom sa navrhnutá 
konštrukcia vyrobila a jednotlivé diely z plechu 
sa vyrábali (tvarovali – tvárnili) v Umeleckých 
dielňach vyklepávaním na vyklepávacom 
stroji a niektoré sa robili na Katedre tvárnenia 
a tvárniacich strojov SjF SVŠT na Pionierskej. 
Diely museli byť vyrobené a dopasované tak, 
aby sa dali potom spojiť.

Po vyrobení jednotlivých častí na fontánu 
sa táto potom montovala dokopy zváraním. 
Nakoľko Umelecké dielne nedisponovali takou 
veľkou halou, kde by sa montáž dala realizovať, 
riaditeľ fi rmy v Senci, kde vyrábali formy na 
betónovanie, prepožičal Umeleckej dielni 
halu, kde sa montáž uskutočnila. Zmontovaná 
fontána sa potom prevážala na podvalníku na 
vtedajšie Gotwaldovo námestie, teraz Námestie 
slobody.“

Prof. Turňa: Na kvete sa podieľali prof. Polák 
a doc. Kotras. Doc. Kotras bol aj v komisii pre 
posudzovanie (aj oceňovanie) umeleckých diel 
ÚV KSS.

A my sme tiež urobili kus adrenalínovej prace. 
Museli sme vytvárniť polgule, ktoré sme potom 
zvárali dohromady v ochrannej atmosfére 
argonumetódou TIG (TungstenInertGas) 
alebo v anglosaskej literatúre GTAW 
(GasTungstenArcWelding). Tenké plechy 

sa veľmi deformujú. Museli sme navrhnúť 
prípravok a medené kopyto zvnútra na odvod 
tepla.

Nemali sme ani jeden kus navyše a mal prísť 
na otvorenie Gustáv Husák. Okrem toho to 
ostro sledoval Gejza Šlapka. Plech bol hrubky 
1,5 mm z austenitickej nehrdzavejucej ocele 
nestabilizovanej. Nestabilizovaná sa dá lepšie 
vyleštiť, ale pri zváraní sa nesmie prehriať. 
Mohla by potom korodovať či hrdzavieť. Za 
nesplnenie úlohy hrozila v tom čase „odmena“ 
možno aj v „chládku“.
12 TŐZSÉR, Árpád.: Rekviem a tedeum za jedno 
hlavné mesto, OS 97/8, s. 33.
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Už od nepamäti architekti po celom svete pomáhajú 
formovať obraz sveta ľudí. Nielen vizuálna, ale aj du-
ševná stránka nášho pokolenia sa odvíja sledom času 
a príchodom diel, ktoré menia pohľad ľudského oka 
laikov, ale aj profesionálov.

Už v prvopočiatkoch, keď vtedajšie umenie, ktoré 
mnohým dnes môže pripomínať len detské maľovky 
po jaskynných stenách, naše ľudské vnútro pociťuje 
potrebu vyjadriť niečo iné. Niečo, čo mu nezabezpečí 
len ochranu predmetov, súkmeňovcov a teplé útočis-
ko na prespanie, prezimovanie a záštitu pred predá-
tormi. Začínajú sa objavovať jedinci s citom pre ne-
verbálne vyjadrovanie myšlienok – umenie vo forme 
jednoduchých a živelných výjavov tamojšieho života 
– človek túži vyobraziť svoj príbeh tak, aby naň iní 
pamätali.

Hoci pravekí ľudia začali s umením, na ich mená 
si nik nepamätá. Navyše ich zručnosti im neumož-
ňovali stavať stavby pretrvávajúce veky a čeliace ich 
nástrahám ako sebavedomé monumenty, pre ktoré je 
prežitie samozrejmosťou. Časom nové civilizácie pri-
chádzajú a odchádzajú a s nimi aj veľké národy Su-
merov, Egypťanov, neskôr Grékov, Rimanov a mnoho 
iných, ktoré stavajú masívne základy architektúry. 
Architektúra a umenie si upevňujú pozíciu rozpráva-
ča dejín jednotlivých národov a stáva sa nemým ja-
zykom medzi rukami ich tvorcov a lačnými pohľadmi 
divákov. Architekti tvoria významnejšie stavby v du-
chu uctenia si božstiev v podobe najrôznejších chrá-
mov, ale aj malieb a sôch. Postupom času sa ráz a po-
doba diel pretransformuje do povedomia ľudí nielen 
v  myšlienke na typologizované objekty pokrývajúce 
väčšinovú podstatu stavebného remesla. Svoje čest-
né miesto si na piedestáloch slávy nachádzajú kon-
krétne veľkolepé stavby nesúce odkaz svojich otcov.

Keď prichádza doba, v  ktorej do života ľudí (naj-
mä v Európe) vchádzajú nové obyčaje náboženského 
smeru, menia sa aj tvary a  význam stavieb. Mnohé 
venované predovšetkým Bohu ako prejav nekoneč-
nej oddanosti jemu a  miestu, kde sa môžu dočkať 
jeho prítomnosti. Úlohou architektov je dať stavbe 
tvár, čo dá ľudu vedieť, že pred Pánom musia mať 
rešpekt,  úctu a  prejsť dlhú cestu pokánia, aby ich 
mohol neskôr odmeniť v nebeskom kráľovstve (napr. 
vertikalita  gotických kostolov). Prirodzene, ani po-
zemskí páni nemôžu ostať bez dych vyrážajúceho prí-
bytku tak, ako to bolo vždy.

S pribúdajúcimi stáročiami pribúdajú nároky, roz-
širujú sa možnosti a  povolanie architekt musí ísť 
s  dobou a  dbať na to, aby nové budovy mali prav-
divé mená a  vyhovovali požiadavkám žiadajúcich. 
Obchod, kultúra, náboženstvo, modrá krv, príbytok 
bežného pešiaka, to všetko dostáva vlastnú ulitu 
samostatnosti. 

A tak ako rastú požiadavky a prejavujú sa najrôz-
nejšie chute umenia a potreby vyjadrovania aj archi-
tektúra a  jej tvorcovia prichádzajú s  nekonečnou 
paletou možností a  vízií budúcnosti. Sú to chvíle 
objavovania krás industriálneho sveta a moderných 
vymožeností a nových tvarov; nadbytočná dekoratív-
nosť patrí do vrecúška s nápisom „Pozor! patetické!“. 
Potom chvíle, keď sa mnohí opäť klaňajú hŕstke se-
becky určujúcich osudy väčšiny a na ich „počesť“ sa 
k životu navracajú monumenty, no cítenie moderné-
ho ľudu ich nepotrebuje inak než v podobe spomie-
nok na pevné základy a počiatky architektúry. Takisto 
sú to okamihy, keď stavby znova nápadne a vedome 
nesú princípy minulosti, ktoré rozdelia profesioná-
lov, ale aj laikov na tábory „progresívnych“ a „stag-
nujúcich“ (prezývky týchto táborov závisia od toho, 
do ktorého z nich patríte).

Javí sa môj úvod zbytočne dlhý a nekorešpondujúci 
s vybranou témou? Zdá sa, že esej začínajúca sa pra-
ľuďmi, neodpovie na to, s ktorými novými úlohami 
a povolaniami má architekt tejto generácie splývať? 
Moja argumentácia na to je veľmi jednoduchá. Aj ja 
chcem raz byť Ing. arch. a nie len titulom pred me-
nom. Tak ako žiak, ktorý chce byť doktorom, musí za-
čať pri pitvaní žaby, tak ako dieťa, ktoré miluje hud-
bu a chce ju prinášať ďalším, musí správne uchopiť 
akord, tak ako ten či tá, ktorí chcú vedieť namaľo-
vať dúhu, musia dokázať namiešať všetky jej farby. 
A preto aj ja, tak ako som kedysi staval z  lega kon-
štrukčne nemožné stavby, dnes, zajtra a do budúcna 
chcem tým stavbám dodať reálne zhotoviteľné a es-
tetické rozmery. To však nedokážem bez poznania mi-
nulosti a histórie architektov a  ich tvorby. V písaní 
literárnych diel existuje spôsob rozprávania príbehu 
formou retrospektívy deja. Taký bol aj môj úvod; hoc 
len vo veľmi stručnej skratke a metaforickom duchu, 
bez konkrétnych názvov a mien.

Čo však robí architekta architektom? Na začiatok 
spomeniem všeobecne známe a  logicky vyplývajú-
ce úlohy a črty architekta: staviteľ, umelec, návrhár, 
statik, urbanista, dizajnér a tak trochu blázon. Žiad-
ne z  týchto povolaní nemôže jedna osoba zvládnuť 
v stopercentnom rozsahu…najmä od toho posledné-
ho sa to vyžaduje v promilovom množstve. Aké po-
volania a vlastnosti by podľa mňa mal remeselník so 
zamrznutou hudbou v sebe niesť? Vyjadrím sa k nim 
jednotlivo, aby som obhájil môj názor na to, že práve 
ony sú tie pravé pre plnenie nových úloh architekta:

Kunsthistorik – poznanie dejín architektúry 
a umenia je podľa môjho názoru, pre architekta pod-
statnou samozrejmosťou. Ide skôr o staronovú úlo-
hu, s ktorou by sa mal každý stotožniť, lebo mnohí 
dnes o dejinách umenia tušia len tých pár zahmle-
ných spomienok so školských lavíc. Čím viac vieme 

o  minulosti, tým lepšiu a  prívetivejšiu budúcnosť 
tvoríme. Takisto s vedomosťami o dobách pred nami 
a o  ich zvyklostiach môžeme lepšie naložiť s budo-
vami týkajúcimi sa pamiatkovej otázky. Je potrebné 
dbať na zachovanie a udržiavanie klenotov z dielne 
svetoznámych, ale aj národných majstrov. Tak najlep-
šie pochopíme cítenie vtedajších tvorcov a bežných 
užívateľov, duševnú evolúciu v nás samotných a tak 
aj najvhodnejší smer napredovania.

Humanista – byť empatický k potrebám a cíteniu 
druhých, robiť z času na čas nezištné gestá; aj to by 
malo patriť medzi nové úlohy. Snažiť sa nájsť spo-
ločnú reč nezainteresovanej osoby a architektúry je 
dobrou investíciou do budúcna; nielen pre profi t ar-
chitekta, ale aj na ujasnenie estetických, funkčných 
a  rôznych ďalších očakávaní od architektúry. Takto 
prezentovať užitočné názory väčšine je najvhodnejšie 
prostredníctvom médií a  pútavých počinov. Vhod-
ným prezentovaním sú besedy, relácie a kombinova-
nie architektúry s mienkotvornými sférami.

Ekológ – podľa zákonov Európskej únie budú od 
roku 2020 povinnosťou tzv. „nulové domy“, ktorých 
ročná energetická spotreba je menšia ako 5 kWh/m2. 
Nové budovy nespĺňajúce stanovenú energetickú bi-
lanciu nebudú ničím iným než technickými ruinami. 
S  priaznivými výsledkami novouzákonených pravi-
diel sa navyše môže dosiahnuť štatút „energeticky 
aktívnych domov“ – domov, ktoré energie nespotre-
búvajú, ale produkujú. Zdvihnutý prst zákona však 
nemá byť jediným presvedčením architekta myslieť 
ekologicky. Už teraz treba myslieť na životné prostre-
die, na vyčerpateľné fosílne zdroje a hľadať správnu 
alternatívu v tom, čo poskytuje príroda (energiu sln-
ka, vetra, vody, geotermálnu a i.). Tie neškodia pro-
strediu a vytvárajú prívetivé prostredie pre všetkých.

Psychológ – voliť správny šat budovy, správnu lo-
kalitu a vytvoriť tak jedinečnosť genia loci, závisí od 
poznania ľudskej mysle, správania, túžob a strachu. 
Preto je pri tvorbe podstatné brať do úvahy fi lozofi u 
myšlienky a konkretizovať jej abstraktno v hmotnej 
podobe. Existujú stavby, ktoré masám opakovane uk-
radnú reč a vôbec nejde o náhodu. Demonštratívne 
atribúty architektúry vplývajú na ľudskú psychiku 
naozaj individuálne, preto treba zmýšľať ako väčšina, 
vedieť, čo bežný človek žiada a  čo jeho oku lahodí. 
O to väčšiu a podstatnejšiu moc nad psychikou majú 
atribúty latentné, ktoré pôsobia na myseľ podvedo-
mou cestou a človek, hoc nevie prečo, pociťuje vne-
my vložené do stavby jej zhotoviteľom. Problémom 
je však fakt, že pomerne málo architektov zmýšľa 
v  tomto smere a  častou odpoveďou na skutočného 
ducha budovy je len odskúšaná temporárna atraktív-
nosť a hĺbka investorovho vrecka.

Nové úlohy architekta
Na čo pamätať a na čo nezabudnúť 

Martin Kohaut 
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Racionalista – klásť si otázky a nachádzať zmysel 
vo svojom počínaní, ba aj v tom, čo na prvý pohľad 
zmysel nedáva, lebo aj nezmysel má vlastnú logiku. 
Všetky deje a  javy majú svoje opodstatnenie, nájsť 
pravdu je rovné nájdenému šťastiu. Racionálnou úlo-
hou je v podstate skutočnosť, keď pravá ruka vie, čo 
robí ľavá. Architekt by sa mal aspoň v  tretinovom 
rozsahu rozumieť všetkým profesiám podieľajúcim 
si na realizácii. Pri nenáročnom zamyslení dôjdeme 
k poznaniu, že neveľa architektov ovláda viac, než by 
sa očakávalo.

Vizionár – objavovať možnosti a  kopať stud-
ňu poznania hlbšie a hlbšie. Opäť staronová úloha, 
nuž nakoľko by sa malo kontinuálne bádať v nových 
progresívnych smeroch, táto úloha nikdy nemôže byť 
starou. Sprvu nelogické prototypy návrhov sa vykryš-
talizujú do sofi stikovaných a  dych berúcich podôb, 
postupne získavajúcich prívlastok „samozrejmé“. 
A to núti premýšľať o nových úlohách vyžadujúcich 
riešenie. To si vyžaduje vôľu a  nespútaného ducha 
nebojácne isť do dažďa nahý. 

Experimentátor – úzko súvisí s vizionárom a raci-
onalistom, čo sa javí paradoxné, no povolanie archi-
tekt je plné harmonických kontrastov. Zmysel tejto 
úlohy vidím v spájaní prírodných vied a kultúrnych 
odborov. Využívanie fyzikálnych zákonov a  spájať 
ich s estetikou tvorby. Takisto asociácia s výtvarným 
umením, tancom, hudbou (napr. skladba Come To-
gether od The Beatles na mňa pôsobí veľmi tektonic-
ky a s mysterióznou pevnosťou rytmu a tempa bicích 
a spevu vzbudzuje vo mne rešpekt a súčasne ľahkosť 
a slobodu v podobe basovej gitary a gitarového sóla). 
Inšpiráciu dokážeme nájsť vo všetkom, čo je v harmó-
nii, prípadne organizovanom chaose.

Najdôležitejšou úlohou architekta je a ostane to, 
čo je najdôležitejšie pre všetkých; byť sám sebou aj 
navzdory tomu, že ostatným váš názor a presvedče-
nie nevonia, hoci podstata jeho argumentácie je ne-
priestrelná. Keď sa etika a  pravda topia v  mori lží, 
každý z nás musí byť tak trochu titan.

Esej bola napísaná na Fakulte architektúry STU 
v akademickom roku 2012/2013 v rámci predmetu 
Trendy modernej architektúry a urbanizmu. 
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Dizertačná práca rieši problematiku mobiliáru a  in-
teriéru pre deti s  binokulárnymi poruchami, kon-
krétne s  amblyopiou. Špecifi kuje hlavné body pre 
správny návrh pracovného stolíka a  interiéru, ktoré 
vznikli na základe zhromažďovania dát z  odbornej 
literatúry, vyhodnotením dotazníka a  konzultáci-
ou s odborníkmi. Prvá časť práce rozoberá farby, ich 
vplyv a význam pre deti s amblyopiou a v stručnosti 
objasňuje danú zrakovú dysfunkciu. Skúma aj formy 
existujúceho mobiliáru v  materských a  základných 
školách na Slovensku a  Novom Zélande, poukazu-
je na jeho negatíva a  snaží sa nájsť vhodné výcho-
diská, ako túto situáciu riešiť. Druhá polovica prá-
ce demonštruje hlavné zásady pre správny návrh 
interiéru doma a  vo vzdelávacom prostredí pomo-
cou konkrétneho návrhu pracovného stolíka pre deti 
s amblyopiou. Cieľom návrhu stolíka je uľahčiť de-
ťom s amblyopiou liečbu a poskytnúť im čo najlepšie 
podmienky v prostredí, v ktorom trávia najviac času.

Dizertačná práca na Fakulte architektúry STU bola 
obhájená v študijnom programe Dizajn.

TDizertačná práca sa zaoberá solárnym urbanizmom 
z hľadiska zostavenia základnej typológie urbánnych 
štruktúr a  skúmania ich špecifi ckých charakteristík 
vo vzťahu k  využívaniu žiarenia slnka, ako jedného 
z  najvýznamnejších obnoviteľných zdrojov energie. 
Do urbanistickej skladby mesta práca vnáša aspekty 
energetickej aktivácie urbánnych elementov a navr-
huje možnosti kvantifi kácie ich potenciálu v koncep-
te lokálnej energetickej kooperácie prostredníctvom 
nových, v práci defi novaných, urbanistických ukazo-
vateľov – kooperačného indikátora a solárneho inde-
xu. Vo výskume posudzuje viaceré vstupné parametre 
vplývajúce na solárny a kooperačný potenciál urbán-
nych štruktúr zahŕňajúce vplyv orientácie štruktúr 
voči svetovým stranám, vplyv podlažnosti, podielu 
aktívnych (fotovoltických a  solárnych termických) 
plôch na povrchu štruktúr, teplotechnických para-
metrov obalových konštrukcií, spotreby elektric-
kej energie atď. Posudzovaný je aj vplyv orientácie 
a  sklonu referenčnej plochy na množstvo dopada-
júceho slnečného žiarenia. Výskum sa vzťahuje na 
lokalitné a  legislatívne podmienky Bratislavy. Soft-
vérové simulácie solárnej iradiácie povrchov virtu-
álnych modelov boli uskutočnené na základe data-
bázy typického meteorologického roka. Výsledky sú 
špecifi kované pre tri simulačné obdobia – zimné/
prechodné/letné, respektíve celoročný priemer, s cie-
ľom podrobnej charakteristiky urbánnych štruktúr 
v  podmienkach premenlivej dostupnosti slnečného 
žiarenia počas roka. Výstupmi z  výskumu sú grafy 
a  tabuľky charakterizujúce na základe zavedených 
energetických urbanistických indikátorov, „solárnu" 
kvalitu urbánnych štruktúr (resp. referenčných ro-
vín) pri rôznych nastaveniach vstupných paramet-
rov. Dizertačnú prácu dopĺňajú elektronické výstu-
py umožňujúce individuálne variovanie výpočtových 
podmienok a katalóg skúmaných urbánnych štruktúr 
obsahujúci ich charakteristické vlastnosti z  hľadis-
ka získavania a využívania energie slnka. Dizertačná 
práca tematicky reaguje na aktuálne stratégie a po-
žiadavky Európskej únie na znižovanie energetickej 
spotreby, zvyšovanie energetickej efektívnosti a zvy-
šovanie podielu obnoviteľných zdrojov v  energetic-
kom mixe. Práca navrhuje riešenia v súvislosti s eu-
rópskymi stratégiami zameranými na dosahovanie 
takmer nulovej energetickej spotreby budov a vytvo-
renie inteligentnej energetickej siete a  riešenie na-
stolenej problematiky posúva do roviny urbanizmu.

Dizertačná práca na Fakulte architektúry STU bola 
obhájená v študijnom programe Architektúra.

Anotácie 
obhájených 
dizertačných 
prác

Dizajn interiéru pre deti s amblyopiou. 
„Zdravý“ dizajn v procese tvorby interiéru 
Margaréta Janecová

Typológia solárneho urbanizmu. Energetická 
kooperatívnosť urbánnych štruktúr 
Peter Morgenstein
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Bývanie pre seniorov je vzhľadom na celosvetové 
starnutie populácie, a  s  tým súvisiaci nárast počtu 
obyvateľov v poproduktívnom veku, mimoriadne na-
liehavou otázkou. Demografi cký vývoj na Slovensku 
kopíruje vývoj vo všetkých rozvinutých krajinách. Po-
čet ľudí v produktívnom veku na Slovensku bude mať 
nasledujúcich 20 až 30 rokov klesajúcu tendenciu, 
kým počet ľudí v poproduktívnom veku (viac ako 65 
rokov) výrazne narastie. Súčasné formy bývania ur-
čené seniorom sa javia ako nepostačujúce a zároveň 
systém domovov s opatrovateľskou službou ako za-
staraný. Zvýšenie ponuky dostupného bývania seni-
orov si preto vyžaduje hľadať a  realizovať nové po-
stupy. V  úvode práce sme opísali proces starnutia 
v  jeho troch formách – demografi cké, biologické 
a  psychologické. Na ich základe, ako aj na základe 
viacerých ďalších požiadaviek, sme sformulovali vše-
obecné zásady navrhovania zariadení pre seniorov. 
Tieto zásady boli rozdelené do nasledujúcich kate-
górií: lokalita, ekonomická dostupnosť, podpora in-
dividuality a  samostatnosti, redukcia stresu pomo-
cou architektúry a konkrétne typologické požiadavky 
podľa typu priestoru. V práci sme ďalej, prostredníc-
tvom vybraných metodík, analyzovali a  zhodnotili 
typologické, sociologické a ekonomické aspekty jed-
notlivých foriem bývania seniorov vo vybraných zah-
raničných krajinách (USA, Švédsko a Rakúsko) a na 
Slovensku. Kvôli chýbajúcim štatistickým údajom 
sme analýzu doplnili aj o dotazníkové šetrenie medzi 
jednotlivými zariadeniami pre seniorov na Sloven-
sku. Na základe týchto údajov sme mohli porovnať 
odlišnosti medzi jednotlivými vybranými krajinami 
a Slovenskom. Na základe sformulovaných zásad na-
vrhovania zariadení pre seniorov a  údajov z  porov-
nania vybraných krajín so Slovenskom sme sa ďalej 
v práci snažili získané poznatky aplikovať v podmien-
kach Slovenskej republiky prostredníctvom vytvore-
nia ideálneho modelu penziónu pre seniorov s ohľa-
dom na ich fi nančné možnosti. Z uvedených dôvodov 
sme navrhli variabilné decentralizované zariadenie 
pre seniorov, ktoré by bolo realizovateľné aj v pod-
mienkach Slovenska.

Dizertačná práca na Fakulte architektúry STU bola 
obhájená v študijnom programe Architektúra.

Predkladaná práca ponúka v  rámci urbanizmu nový 
pohľad, ktorý je zameraný na problematiku kódu 
mesta, na základe vzájomnej súvislosti s  pojmom 
identita. Na rozdiel od rôznych názorov na tému kó-
dovania rieši charakteristickú geometriu mesta. Kód 
pojmovo špecifi kuje na priestorový kód. Slúži na špe-
cifi cký zápis geometrických princípov mesta, ktoré 
v sebe skrývajú identifi kačné znaky ako základné prv-
ky identity mestskej štruktúry. Tieto prejavy sú vní-
mané ako objektívne hľadisko defi novania identity 
mesta. Význam a opodstatnenosť skúmania priesto-
rového kódu je prezentovaný v  procese objektívne-
ho hľadania identifi kačných prejavov prevádzkovej 
mestskej štruktúry. Na ich základe rozvíja špecifi cký 
potenciál mestskej štruktúry vo všetkých častiach 
mesta. Ide o  formuláciu a  analýzu identifi kačných 
znakov, ktoré sa nápadne opakujú v  geometrickom 
systéme mesta, a tak vytvárajú sústavu, ktorá je nosi-
teľom fyzicky zachytených prejavov vizuálnej identi-
ty priestorov mestskej štruktúry. V teoretickej oblasti 
rieši aj problematiku identity, ako súboru vlastností 
a prejavov, na základe ktorých možno priestor alebo 
subjekt obsahujúci prvky z rovnakej skupiny odlišo-
vať v  komplexných súvislostiach. Pojem identity je 
založený na významoch ako jedinečnosť a totožnosť. 
Identita priestoru je však objektivizovaná elimino-
vaním procesu vlastnej identifi kácie subjektu s ob-
jektom. Pracuje sa len s vizuálnou stránkou identity. 
V priebehu výskumu využíva vlastný pojmový aparát, 
ktorý bol tvorený aplikovaním pojmov z rôznych ved-
ných disciplín. Riešená problematika bola v praktic-
kej fáze overovaná na príklade konkrétnej prevádzko-
vej štruktúry mesta Banská Bystrica.

Dizertačná práca na Fakulte architektúry STU bola 
obhájená v študijnom programe Urbanizmus.

Bývanie seniorov – penzión pre seniorov
Daniel Szabó 

Kód mesta ako prejav identity
Simona Šovčíková 
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V dizertačnej práci riešim problematiku prezentácie 
dizajnu nástrojmi virtuálnej reality, lebo technolo-
gický vývoj poskytuje čoraz efektívnejšie možnos-
ti, ako využívať digitalizáciu. Vývoj poskytuje stále 
nové technologické možnosti a  detailne ich sledo-
vať a aplikovať je prakticky nemožné počas tvorivej 
praxe dizajnéra. Mojou snahou je nezamerať sa len 
na technické riešenie a možnosti, ale aj na fi lozofi cký 
aspekt, lebo ten je rovnako dôležitý, ak nie dôležitej-
ší. Digitalizácia tvorby a prezentácie je úzko previa-
zaná na technológie, takže sa nevyhnutne zaoberám 
ich technickým pozadím. Avšak nielen z  povinnosti 
poznať technické pozadie, ale kvôli skrytým vlast-
nostiam a ich vplyve na človeka, kvôli ktorým sa nie-
ktoré technológie stali obľúbené a široko využívané 
a niektoré nie. Obľúbenosť v tomto prípade zname-
ná najefektívnejšie zohľadnenie typologických, fyzi-
ologických a psychologických potrieb človeka. Tieto 
mohli byť pred masovým rozšírením pokojne nezná-
me. Kto mohol predpokladať, že trojrozmerné zo-
brazenie na jednej strane bude spôsobovať údiv, ale 
užívatelia nebudú spokojní s potrebnými okuliarmi. 
Problém navyše vyzerá byť neriešiteľný, lebo auto-
stereoskopické zobrazenie bez potreby okuliarov sa 
stretáva s oveľa väčším odporom. Mojou snahou je 
odhaliť tieto fi nesy a vplyv na človeka, lebo ony jas-
ne dokazujú, že nie propagované možnosti, ale for-
ma je najvplyvnejší faktor. Multimediálnu prezen-
táciu tu chápem ako jednoliaty celok technológie, 
fi lozofi e, zmyslu dizajnérskeho produktu, sémantiky, 
psychológie vnímania a ekonomiky. Dizajn vo svojej 
podstate nie je tvorba produktu, ale reakcia na po-
treby človeka. Človek si tie potreby môže uvedomo-
vať, ale môžu spadať do kategórie opísanej Stevom 
Jobsom, že zákazník nevie, čo chce, kým mu to ne-
ukážeme. Technológia umožňuje ukázať to človeku 
nespočetnými spôsobmi a nemožno jednoznačne po-
vedať, ktoré sú skutočne efektívne, lebo každý dizaj-
nérsky prvok je zhluk odlišných vlastností, ktoré sa 
dajú odlišne prezentovať. Garr Reynolds v knihe Pre-
sentation Zen vysvetľuje prechod do konceptuálne-
ho veku, v ktorom logické zhodnotenie nie je jediný 
determinant, ale je doplnok emocionálneho dojmu. 
Jednota myslenia a cítenia je v súčasnom svete impe-
ratívna. Hlavný cieľ tejto práce je preto formovať prí-
stup k multimédiám a objasniť, aké sú ich možnos-
ti, obmedzenia a vplyv – ako dokážu súčasne uľahčiť 
tvorbu dizajnérskeho produktu, vo vhodnej miere 
ju demokratizovať a preniesť rozhodovací proces na 
klienta. Skĺbením analýzy technológií a  využitia vo 

svete, ich aktívneho používania v praxi, výskumu so 
snahou o  maximálne efektívne využitie s  jednodu-
chosťou na strane tvorcu a príjemnosťou na strane 
klienta a inšpirácie umeleckými inštaláciami spejem 
k vytvoreniu návodu, ako pristupovať k multimediál-
nej prezentácii a nástrojom virtuálnej reality. Priro-
dzená súčasť je zhodnotenie ekonomického aspektu, 
lebo dokonalé technologické možnosti a emocionál-
na žiadanosť sú nevyužiteľné, ak sú nerentabilné. 
Na konci práce predkladám svoju víziu využitia ná-
strojov VR ako syntézu nadobudnutých poznatkov. 
V nej sa snažím dokázať, že pohľad z mnohých uhlov 
a prístup k multimédiám s otvorenou hlavou zvyšu-
je použiteľnosť na rádovo vyššiu úroveň aj použitím 
jednoduchých prvkov, že samotná technická sofi sti-
kovanosť neznamená všetko.

Dizertačná práca na Fakulte architektúry STU bola 
obhájená v študijnom programe Architektúra.

Multimediálne prezentácie 
nástrojmi virtuálnej reality
Ondrej Miklánek 



Anotácie obhájených dizertačných prác

ALFA 1 ¦ 2014 53

Téma práce sa zaoberá významom použitia fareb-
nosti v  tvorbe obradných priestorov. Farebnosť má 
podstatný podiel na záverečnej výslednej výtvarnej 
kvalite interiérov. V posledných desaťročiach sa stre-
távame s novodobým fenoménom – archetypálnym 
spájaním bielej farebnosti s  obradnými priestormi, 
predovšetkým s  novopostavenými sakrálnymi stav-
bami. Akou cestou sa bude uberať tvorba obradných 
interiérov ďalej, bude záležať aj na novej generácii 
jej tvorcov. Cieľom tejto práce je diskutovať o farbe 
a jej staronovom postavení a takisto prispieť k lep-
šiemu poznaniu farebnosti interiérov týchto špeci-
fi ckých priestorov. Práca je určená pre študentov 
architektúry, interiéristov a  dizajnérov. Prostred-
níctvom metód: analýzy historického vývoja obrad-
ných priestorov, analýzy vybraných diel osobností ar-
chitektonickej tvorby – z  ich uhla pohľadu, analýzy 
vlastnej skúsenosti v  tvorbe obradných priestorov, 
empirickej metódy zbierania údajov formou otázok, 
vyhodnocovacími metódami zbierania dát vo vybra-
nej lokalite vyselektovaného typologického druhu 
obradného priestoru a  vyhodnotenia symboliky fa-
rieb v liturgii skúmaného typologického druhu v cyk-
le jedného roka, ďalej syntézou vyhodnotených dát 
s  vedecky podloženými fyzikálnymi, fyziologickými 
a psychologickými charakteristikami farby, jej kom-
pozičných princípov a teoretických praxou overených 
východiskových premís Johannesa Ittena, táto práca 
dochádza k  jednoznačným záverom: významnú úlo-
hu v  psychológii farebnosti zohráva dlhodobá pa-
mäť jedinca. Metóda ladenia podľa štyroch ročných 
období je vedecky podloženou metódou, ktorá je 
v  edukačnom procese výraznou pomôckou za pred-
pokladu poznania základných vlastností farieb ako 
súčasti svetla a radu ďalších elementárnych výtvar-
ných kompozičných princípov. Prirodzeným prostre-
dím človeka je farebný kolorit. Biela farebnosť nie 
je prirodzeným prostredím a potiera základné prin-
cípy identity a pocitu bezpečia v priestore. Biela fa-
rebnosť je opodstatnená v prípade zámerného kom-
ponovania v  prípadoch jasného výtvarného zámeru 
s cieľom psychologickým: askézy, ktorá je programo-
vaná napríklad v  cisterciánskej architektúre, s  cie-
ľom nerušeného pokoja v  stave hlbokej meditácie, 
s  cieľom vytvárania bezemočného prostredia, nap-
ríklad psychicky chorých ľudí, autistov, s cieľom vy-
tvorenia abstraktnej skratky a zdôraznenia hry svetla 
a tieňa; štylizovania tvarov napríklad v diele Rudolfa 
Schwarza – Kostol v Aachene. Farebné komponova-
nie je podstatnou výrazovou a jedinečnou možnosťou 

vytvárania čarovného espritu a harmonizácie priesto-
ru. Ak sa rozhodneme pre biele, achromatické rieše-
nie interiéru, potom jeho „zmäkčenie“ a kompozičné 
vyváženie je podstatou harmonizácie takéhoto prie-
storu. K odpovediam na položené otázky a vyslovené 
hypotézy sme sa pokúsili dospieť prostredníctvom 
tejto dizertačnej práce.

Dizertačná práca na Fakulte architektúry STU bola 
obhájená v študijnom programe Architektúra.

Farba v obradnom priestore 
Zhodnotenie významu farebnosti pre 
výslednú výtvarnú kvalitu interiéru
Eva Teplanová
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Architectural design of the social 
service transformation
De-institutionalization in the 
architectural context
By Lea Rollová, Danica Končeková, 
Eva Rusňáková
¦ 
The initial phase of transformation of 
social services, called ‘de-institution-
alization’, has started in Slovakia. The 
transformation is characterized by the 
change of the system providing social 
care. Clients of large-scale institu-
tions should gradually move to newly 
opened residential units. The aim of 
the process is to include the clients 
into social life, help them to get great-
er independence, self-reliance and per-
sonal development. To meet the aim, 
a radical change in the approach to the 
design of urban and architectural envi-
ronment has to take place. This paper 
looks into basic problems and inputs 
which rely to this process.  

Compexity of Comfort Perception
Interaction of Man and Objects 
in Micro-Environment
By Veronika Kotradyová
¦
¦ 
¦ 
The paper deals with the complex-
ity of the comfort issue in relation to 
spatial design as a  part of the body-
conscious and human-centred design. 
It analyzes visual, tactile, behavioural, 
somatic, acoustic, olfactory, gustatory 
and socio-cultural comfort. The paper 
presents the interaction between the 
objects, environment and the human 
beings as cultural creatures within 
a particular social environment and at 
the same time as millions of years old 
biological organisms with a  nervous 
system. 

It shows the reciprocal relation in 
environmental perception (i.e. spatial 
recognition in given environmental 
setting, social background/context and 
direct physical interaction with ob-
jects). Deeper attention is given to tac-
tile comfort focusing on contact com-
fort. The paper deals with the problem 
of contact comfort. Contact comfort 
consists of a combination of balanced 
surface temperature, heat transmis-
sion, surface roughness, surface elas-
ticity and hardness, sorption activity 
of the surface in terms of vapour (i.e. 
fl uids absorbance, sorption activity of 
the surface in terms of absorbing the 
external moisture such as sweat or air 
humidity or its condensates). Further 
it involves control over the body posi-
tion, possibilities of maintenance and 
visual comfort connected with cul-
tural background of users, individual 
mental and physical setting that is 
creating an overall feeling of comfort. 
All these parameters are measurable 
and it is possible to optimize them 
with the aim to fi nd good solutions 
that provide higher contact comfort. 

School at the End of the World
Rehabilitation of the Primary School 
Function in Marginal Regions 
By Gellért Ostrozánsky
¦ 
¦ 
¦ 
The report explains the meaning and 
importance of the primary educa-
tion facilities in marginal regions in 
the Slovak Republic. The existence of 
this educational facility can prevent 
the depopulation in the mentioned 
regions. An appropriate architectural 
solution in context of country school 
facilities can be assumed as a  reposi-
tory for acquisition of external grants 
for developing the given settlement or 
the whole region. The research in the 
model area supports the precondition 
of a possible functional rehabilitation 
of the involved primary schools. In 
case of the mentioned rehabilitation, 
several new functions have to be add-
ed, which can help to raise the level of 
social and cultural life of inhabitants. 
As the consequence of applying the 
defi ned conditions, a community cen-
tre could be the most appropriate out-
come, which in relation to the context 
of marginal regions could contribute 
to the enhancement of their current 
conditions.
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Architektonická tvorba v transformácii sociálnych služiebVÝSKUM NAVRHOVANIA
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Štatistické údaje
Potreba transformácie zaradení sociálnych služieb 
úzko súvisí aj so starnutím populácie. Hektickosť 
bežného života, odsúvanie rodičovstva do neskoršie-
ho veku, zlá hospodárska situácia, zvyšovanie prie-
mernej dĺžky života a mnohé iné faktory majú za dô-
sledok zmenu demografickej štruktúry obyvateľstva.

Kým v  súčasnosti pripadajú na jedného obyvate-
ľa vo veku 65 rokov dvaja obyvatelia vo veku 17 ro-
kov, štatistické údaje a prognózy deklarujú, že v roku 
2050 bude tento pomer ešte nepriaznivejší.

Z údajov štatistického úradu SR porovnávajúceho 
demografickú štruktúru obyvateľstva v  roku 2001 
a 2011 vyplýva, že zatiaľ čo v roku 2001 bolo žien vo 
veku 60 rokov približne 27-tisíc, v  roku 2011 sa ich 
počet zvýšil na 39-tisíc, čo predstavuje nárast o 45 %, 
pričom pri porovnaní údajov pre mužov v tom istom 
veku bol tento nárast dokonca o 56 %. Naopak, po-
čet mužov vo veku 20 rokov klesol v porovnaní rokov 
2001 a 2011 z počtu 45-tisíc na 40-tisíc s predpokla-
dom, že v roku 2031 bude ich počet len 27-tisíc.

Schopnosť pracovať pri populácii vo veku od 60 ro-
kov a viac, znázorňuje graf 2. V  závislosti od miery 
rozvinutosti krajiny percento pracovne aktívnych ob-
čanov klesá alebo stúpa. V  celosvetovom priemere 
40 % mužov a 20 % žien vo veku nad 60 rokov stále 
pracuje. V rozvinutých krajinách starší obyvatelia vo 
väčšej miere uprednostňujú odchod do dôchodku, vy-
užívajú výhody rozvinutého sociálneho systému (ces-
tovanie, dobrovoľníctvo, záujmové aktivity...). V kra-
jinách, kde sociálny systém nie je natoľko funkčný 
a ekonomika výkonná sú ľudia nútení pracovať aj vo 
vysokom veku. Je paradoxom, že vek odchodu do dô-
chodku je vo vyspelých krajinách vyšší, ako napr. na 
Slovensku a v iných postkomunistických krajinách.

Túto transformáciu vekovej štruktúry obyvateľ-
stva vedúcej k starnutiu populácie je potrebné riešiť 
nielen z hľadiska finančnej životaschopnosti hospo-
dárstva štátu, sociálneho systému, ale aj z hľadiska 

Architektonická tvorba v transformácii 
sociálnych služieb
Deinštitucionalizácia v kontexte architektúry

Lea Rollová, Danica Končeková,  
Eva Rusňáková Transformácia systému sociálnych služieb ozna-

čovaná pojmom deinštitucionalizácia, je dlhodobý 
proces štrukturálnych reforiem zameraný na rozvoj 
vysokokvalitných rodinných a komunitných služieb, 
postupné uzatváranie zariadení sociálnych služieb 
a  sprístupňovanie bežných služieb všetkým obča-
nom. V  postkomunistických krajinách je hlavným 
dôvodom na radikálne zmeny naliehavá potreba vy-
maniť sa z  nehumánneho systému inštitucionálnej 
starostlivosti založenom na segregácii obyvateľov 
vo veľkokapacitných zariadeniach1 v domovoch seni-
orov, domovoch sociálnych služieb, ale aj v detských 
domovoch. Podnetom na naštartovanie transformač-
ného procesu boli štúdie o nepriaznivom vplyve seg-
regácie na duševný vývoj obyvateľov žijúcich v inšti-
tucionálnych ubytovacích zariadeniach, ale aj fakt, že 
existujúci systém je z  dlhodobého hľadiska neudr-
žateľný. Z vykonaných štúdií jednoznačne vyplynuli 
požiadavky súvisiace s nevyhnutnosťou inklúzie oby-
vateľov menovaných inštitúcií do života spoločnosti, 
ktorá vedie k väčšej samostatnosti a osobnostnému 
rozvoju za predpokladu, že sú k dispozícii potrebné 
sociálne služby, ale aj prístupné fyzické prostredie. 

Podľa Európskej expertnej skupiny pre prechod z in-
štitucionálnej starostlivosti na komunitnú starostli-
vosť je deinštitucionalizácia proces, ktorý zahŕňa2: 
1. vytváranie vysokokvalitných sociálnych služieb 

poskytovaných v rámci komunity, vrátane služieb, 
ktorých cieľom je zabrániť inštitucionalizácii, ďa-
lej presun prostriedkov z rezidenciálnych inštitú-
cií do nových služieb s cieľom zabezpečiť dlhodo-
bú udržateľnosť systému;

2. plánované uzavretie inštitúcií na dlhodobý pobyt, 
v ktorých žijú deti, osoby so zdravotným postih-
nutím (vrátane osôb s  duševnými problémami) 
a  starší ľudia, ktorí sú izolovaní od spoločnos-
ti, s  nedostatočnými štandardami starostlivosti 
a podpory a kde sú im často upierané ich ľudské 
práva;

3. vytváranie bežných služieb, napríklad v  oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy,

4. zamestnanosti, bývania, zdravia a dopravy, ktoré 
sú plne prístupné pre všetky deti a dospelých od-
kázaných na podporu.

Všetky kroky uskutočnené v  procese deinštituci-
onalizácie majú teda viesť k postupnej inklúzii oby-
vateľov z rezidenciálnych zariadení do života spoloč-
nosti, ktorá im má zabezpečiť väčšiu samostatnosť 
a osobnostný rozvoj za predpokladu, že sú k dispo-
zícii potrebné sociálne služby, ale aj univerzálne prí-
stupné fyzické prostredie. 

Deinštitucionalizácia rezidenciálnych zariade-
ní sociálnych služieb bola hlavným trendom v  zá-
padnej Európe a Severnej Amerike od začiatku roka 
1970. Niektoré krajiny ako Švédsko a Nórsko postup-
ne uzavreli všetky rozsiahle rezidenčné zariadenia 
a  vyvinuli nový systém založený na báze komunit-
ných služieb. V  súčasnosti sa deinštitucionalizácia 
stáva novou sociálnou politikou Európskej únie na 
najbližších 20 – 30 rokov a v súlade s týmto záme-
rom bolo vydaných niekoľko usmernení, ktoré musia 
členské štáty EÚ dodržiavať. Reakciou Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a  rodiny Slovenskej republi-
ky bolo schválenie dokumentu Stratégia deinštitu-
cionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej 
starostlivosti v novembri 2011 a investičné projekty 
súvisiace s  procesom transformácie sociálnych slu-
žieb majú byť podporované zo štrukturálnych fondov 
Európskej únie. 

Proces deinštitucionalizácie sa často vníma ako 
sociologický problém, aby však bolo možné naplniť 
požiadavku inklúzie prijímateľov sociálnych služieb 
do života spoločnosti, je potrebné považovať tento 
proces aj za architektonický, urbanistický aj za sta-
vebný problém. 

Graf 1: Veková štruktúra obyvateľstva SR v porovnaní rokov 2001 a 2011 
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2001, 20113
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Graf 2: Percento pracujúcich osôb vo 
veku 60 rokov a viac. (UN, 2009)4
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Komplexné ponímanie komfortu 
Interakcia človeka s objektmi v mikroprostredí

Veronika Kotradyová V moci človeka je vytvoriť si také životné prostredie 
alebo sa za ním aj presťahovať, aby v ňom mal mini-
mum environmentálneho stresu, ale aj stresu z ne-
zdravých sociálnych vplyvov prostredia. Navyše pri 
tvorbe ozaj vhodného prostredia pre človeka treba 
myslieť aj na to, že potrebuje ukázať svoje „pravé ja“, 
čím dokáže uvoľniť napätie, ktoré z jeho potláčania 
má. Zmena zvonku tak často reflektuje zmenu zvnút-
ra a naopak. To, ako si vytvárame citový vzťah k ve-
ciam a okoliu, budujeme si cez ne vlastnú identitu 
a  vnútornú integritu, je závažný sociálny fenomén, 
ktorý je pri tvorbe prostredia nevyhnutné zohľadniť. 
Prostredie a  objekty umiestnené v  ňom sú akýmsi 
premietacím plátnom na projekciu nášho nevedomé-
ho „ja“ a na tvorbu jeho „predĺžení/extenzií/“. Fyzic-
kou aj sociálnou interakciou sa do hĺbky zaoberajú 
mnohé vedné disciplíny a dizajnér by mal mať o výs-
ledkoch ich skúmania prehľad. 

Dizajnéri v  službách investorov vlastne vytvárajú 
„scény“ pre ľudské životy a mali by vytvárať aj „mies-
ta na žitie“. Týka sa to rovnako súkromného, ako aj ve-
rejného priestoru. V angličtine sa na to používa výraz 
„placemaking“1 (inak metóda pre plánovanie a tvorba 
verejných priestorov alebo miesta)“ – termín, ktorý 
najlepšie vystihuje podstatu, o  ktorú by pri tvorbe 
verejných priestorov malo ísť namiesto tvorby vlast-
ných pomníkov, ako často súčasný dizajn je. 

Zažívanie priestoru a jeho prvkov „ľudským telom“ 
je vec komplexná a pri interakcii človek – predmet je 
tu rozhodujúca nielen kvalita povrchu, ale aj tvarova-
nie a  funkčnosť, pochopiteľnosť, respektíve čitateľ-
nosť celého systému.2 

Komfort je slovo, ktoré sa objavuje predovšetkým 
v súvislosti s vyššou kvalitou, ktorá by mala odôvod-
niť aj predajnú cenu navrhovaného predmetu. Pre 
potreby tohto článku sa viac hodí výraz pocit pohody 
alebo blaha a anglický výraz well-being alebo nemec-
ký Wohlfühlen to asi vyjadruje najpresnejšie. Ako by 
sme však v našej kultúre/mentalite a v  slovenskom 
odbornom jazyku stále neboli s týmto výrazom uzro-
zumení. Je komfort – pocit pohody pridaná hodnota 
alebo by to už mohla byť samozrejmosť pri súčasnom 
stave poznania?3 Človek je biologický organizmus 
a zároveň sociálno-kultúrny tvor a tieto jeho dve po-
lohy sú často protichodné. A tak je to aj v ponímaní 

komfortu. Aby bol obraz kompletný, je nevyhnutné 
obidve tieto polohy zapracovať do celkového obrazu.

Téma komfortu sa dá rozoberať vo viacerých úrov-
niach: jednou je interakcia človeka s  prostredím, 
s predmetmi (objektmi) v ňom a druhou je pôsobe-
nie v úplne najfyzickejšej blízkosti už ako interakcia 
dotyku človeka s materiálom.

V tejto problematike v súčasnosti prebieha výskum 
zameraný práve na prehĺbenie poznania a vytvorenie 
aplikovaných výstupov v oblasti vytvárania komfor-
tu4. Drevo ako hlavný materiál tohto skúmania bol 
vybraný aj kvôli jeho potenciálu pri zvyšovaní užíva-
teľského komfortu a  znižovaní environmentálneho 
stresu a súčasne pre jeho dostupnosť a ekonomickú 
významnosť v európskom hospodárstve5.

Téma komfortu je v  tomto príspevku spracovaná 
komplexne. Štandardné ponímanie komfortu v ergo-
nómii je rozšírené o komfort v  interakcii so samot-
ným materiálom, nezávisle od jeho tvarovania a tiež 
o tému bezpečia, potreby teritoriality a o oblasť so-
ciálno-kultúrneho komfortu. Zaoberá sa aj možnos-
ťami merania komfortu, a preto uvádzame aj vlastné 
metódy a  výsledky získané experimentálne v  rámci 
uvedeného výskumu. 

Prečo má byť komfort súčasťou štandardu v inte-
riéri a nie hodnotou pridanou za príplatok? Chápa-
nie pohodlia/komfortu má v našej západnej kultúre 
svoje stereotypy, ktoré v našich výskumoch na Ústave 
interiéru a výstavníctva FA STU v Bratislave miere-
ne spochybňujeme. Človek, ktorý pociťuje komplex-
né pohodlie, sa za normálnych okolností správa aj 
primeranejšie voči svojmu sociálnemu prostrediu. 
Vyhľadávať pohodu a  pocit blaha (z  angl. well-be-
ing, z nem. Wolhfühlen) a predchádzať stresujúcim 
a bolestivým situáciám je pre človeka prirodzené. Vy-
tvárať materiálne prostredie pre človeka, ktoré bude 
minimalizovať environmentálny a  sociálny stres 
je zaiste rozumné. Vhodným spôsobom môže byť 
umožnené primerane striedať medzi socializáciou 
a súkromím alebo vytvárať nastavenie, ktoré umož-
ní mať vlastné teritórium a mať nad ním aj kontro-
lu. Optimalizovanie fyziologických funkcií človeka je 
možné napríklad umožnením slobodného zaujatia 
telesných polôh podľa aktuálnej situácie a tiež opti-
malizovaním pomeru aktivity a pasivity. 

Vybraní odborníci z  oblasti medicíny a  psycholó-
gie definujú tieto pojmy nasledovne. Pocitom blaha 
a jeho protipólom – pocitom bolesti sa zaoberá he-
donistická psychológia. PPodľa Daniela Kahnemana, 
Eda Dienera a Norberta Schwarza, autorov význam-
nej knihy Well-being (1999)6, sa hedonistická psycho-
lógia zaoberá tým, čo robí skúsenosti a život príjem-
ným alebo nepríjemným. Týka sa to pocitov blaha 
a bolesti, záujmu a nudy, radosti a trápenia; a uspo-
kojenie a neuspokojenia a tiež celého radu okolností, 
ktoré sú príčinou utrpenia a radosti od biologických 
po spoločenské. 

McAllister7 (2005) zas definuje pocit blaha ako 
niečo viac než len absencia choroby alebo patolo-
gických zmien so subjektívnou (sebe ustanovenou) 
aj objektívnou (prisudzovanou) dimenziou. Absen-
ciu možno merať na úrovni indivíduí alebo spoloč-
nosti, platí pre prvky životnej satisfakcie a nemožno 
ju definovať, vysvetľovať alebo primárne ovplyvniť 
ekonomickým rastom (Camfield, Streuli & Woodhe-
ad,(2005)8 Shin a  Johnson (1978)9 definovali pocit 
blaha ako formu šťastia ako „globálne ustanovenie 
kvality osobného života podľa jeho vlastných vybra-
ných kritérií“. 

Subjektívny pocit blaha (z  angl. subjective Well-
being SWB) bol definovaný Dienerom (2009)10 ako 
všeobecná evaluácia niečej kvality života. Koncept 
pozostáva z troch komponentov: (1) zmyslové ohod-
notenie, že niečí život je dobrý (životná satisfakcia), 
(2) zažívanie pozitívnych úrovní príjemných pocitov, 

(3) zažívanie relatívne nízkej úrovne negatívnych 
nálad. 

Podľa MUDr. Kulichovej (2009)11, bolesť je zas na-
opak nepríjemný pocit alebo emocionálny zážitok 
spojený so skutočným alebo možným poškodením 
tkaniva, alebo popisovaný v termínoch takéhoto po-
škodenia. Okrem telesnej alebo organickej bolesti 
existuje aj psychická alebo emocionálna bolesť, kto-
rá sa dá ešte oveľa ťažšie definovať. Hoci tento typ 
bolesti nepramení z telesného zranenia alebo z cho-
roby, je rovnako skutočný ako každý iný typ bolesti 
a väčšinou sa oveľa ťažšie lieči. Psychická bolesť za-
berá širokú oblasť počínajúc ranenými citmi pri ne-
opätovanej náklonnosti, končiac neprekonateľným 
zármutkom a žiaľom nad stratou blízkej osoby a i.

Diskomfort alebo nepohodlie môžeme tak označiť 
ako rané štádium bolesti. Rovnako ako cítiť pohodu/
blaho, tak je teda pre človeka prirodzené aj vyhýbať 
sa diskomfortu. V súčasnosti sa to stáva súčasťou ži-
votného štýlu, ktorý ako pojem je v posledných de-
saťročiach veľmi diskutovanou témou, najmä čo sa 
týka zdravia. V súvislosti s diskomfortom je potrebné 
sa zamyslieť nad pojmom „životný štýl“ a nad jeho 
obsahom, lebo práve ten má kľúčovú rolu pri tvorbe 
kultúrnych stereotypov a rozhoduje o tom, či si pod 
vplyvom nášho okolia budeme navodzovať pocit bla-
ha alebo bolesť. 

Dôležité je uvedomiť si, že pre komplexné ucho-
penie pocitu pohodlia okrem priamej interakcie ľud-
ských zmyslov a  objektov okolo seba je potrebné 

 vnímanie prostredia pocit 
bezpečia / kontroly nad teritóri-
om, zorientovanie sa v priestore 
a socializácie pri momentálnej 

priestorovej situácii 

sociálne  
zázemie / kontext

pôvodná  
a súčasná kultúra, 

v ktorej žijeme

osobná história 
a minulé skúsenosti 
v danom prostredí

priľnutie k miestu

citový vzťah k objek-
tom

priama  
fyzická interakcia 

s objektmi

čuchová interakcia

hmatová interakcia

vizuálna interakcia

chuťová interakcia

KOMFORT verzus STRES

Diagram, ktorý prezentuje interakciu človeka v prostredí, 
kde súčasne prebieha priama fyzická interakcia s objektmi, 
pričom človek má svoje špecifické sociálne zázemie 
a sociálny kontext. 
Autor: Veronika Kotradyová
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Škola na konci sveta
Obnova funkcie základných škôl v marginálnych územiach

Gellért Ostrozánsky Problematika marginálnych a sociálne slabých regi-
ónov je problém každodenného života a v súčasnos-
ti aj témou výskumu v mnohých vedných oblastiach 
vrátane oblasti architektúry. Tieto málo rozvinuté
oblasti možno označiť pojmom „marginálne úze-
mia“, ktoré zaostávajú v  spoločensko-ekonomickom
vývoji a sú charakteristické regresiou tradičných fun-
kcií, v  dôsledku čoho sa začne ich postupné vyľud-
ňovanie, čo môže spieť až k ich postupnému zániku.
V tomto príspevku sú vymedzené marginálne územia 
na Slovensku a  opísané základné príčiny a  dôsled-
ky postupného rušenia školských zariadení v týchto 
oblastiach. Z vykonaného autorského prieskumu vy-
plynulo, že pre naštartovanie „rozvoja“ týchto území
je žiaduce, aby sa v  niektorých oblastiach obnovila 
funkcia základného školstva. Vhodné začlenenie ško-
ly a  komunitného centra do prostredia lazov môže 
prispieť k sociálnemu a ekonomickému rozvoju celé-
ho zaostávajúceho územia a vytvoriť predpoklad na
získanie dotácií z rôznych finančných zdrojov.

Analýza súčasného stavu
Vymedzenie marginálneho územia
Vo vedeckých prácach, ako aj v  strategických doku-
mentoch, ktoré sa zaoberajú rozvojom regiónov, sa
pri označovaní marginálnych oblastí používajú via-
ceré pojmy. Napríklad v základnom strategickom do-
kumente Slovenskej republiky Národná stratégia re-
gionálneho rozvoja1 sa na označenie lazových oblastí 
používajú termíny „zaostávajúca” alebo „periférna”
oblasť a  v  iných dokumentoch sa vyskytujú pojmy 

„problémové oblasti” alebo „oblasti chudoby”. V ur-
banistickej terminológii sa používa pojem „rozptý-
lené“ osídlenie. Tradične zaužívané pojmy medzi 
obyvateľmi sa líšia v závislosti od regiónov, naprík-
lad „známe sú miestne názvy ako kopanice, kopánky,
nivy, lazy, štále, rale alebo irtáše“2.

Zadefinovanie pojmu „marginálne územie“ vytvára
predpoklad na vymedzenie a charakteristiku proble-
matických území s nízkou populáciou, ktoré zaostá-
vajú vo vývoji, sú hospodársky slabé a prejavujú sa
v nich najväčšie regionálne disparity.3 K hlavným dô-
vodom zaostávania vo vývoji a vyľudňovania takých-
to území jednoznačne patria ekonomické a sociálne
aspekty. Prioritným problémom takýchto sídiel je vy-
soká nezamestnanosť a jej nadväzujúce faktory, ako
je napríklad ubúdanie populácie a  opustenie sídla 
(mikroregiónu) za pracovnými príležitosťami. Ďalší 
dôležitý faktor, ktorý paralelne nadväzuje na proble-
matiku nezamestnanosti, je nízky záujem o bývanie 
(trvalé alebo sezónne) a postupné chátranie jestvu-
júceho bytového fondu.

Keďže marginalita územia nie je unikátnym prob-
lémom Slovenska, kvôli objasneniu významu v  slo-
venskom kontexte je potrebné charakterizovať ty-
pické a  špecifické znaky marginalizujúcich regiónov 
Slovenska. V strategických a právnych dokumentoch 
SR sú konkretizované marginálne (marginalizujúce)
regióny, ktoré sú málo rozvinuté alebo zaostávajú vo 
vývoji a v zmysle zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja, sú odkázané na štátne dotácie.

Podľa tohto zákona (§ 2 písm. f) sa za podporované
regióny pokladajú:
– hospodársky slabé regióny
– regióny s nepriaznivou štruktúrou

Najnovšia aktualizácia zákona, prijatá v roku 2008
(zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho roz-
voja), v malej miere modifikuje smerovanie podpory 
rozvoja. Za podporované regióny sa tu považujú:
– hospodársky zaostalé regióny
– regióny s  nepriaznivou štruktúrou zamestnanosti 

a podnikateľského prostredia.

Najväčšiu pozornosť smerujúcu k  vyrovnávaniu 
medziregionálnych rozdielov, a  teda aj vyčleneniu 
marginálnych regiónov na svojom území možno
nájsť v  rozvojových dokumentoch Banskobystrické-
ho a Prešovského kraja. Z hľadiska krajov sú ďalšie 
podrozvinuté okresy identifikované vo vnútorných
horských perifériách. Práve v týchto regiónoch sa na-
ďalej kumulujú sociálne a ekonomické problémy, na-
ďalej klesá kvalita ich ľudského potenciálu, pretrvá-
vajú infraštruktúrne a  komunikačné bariéry rozvoja
a znižuje sa ich konkurencieschopnosť voči ostatným
regiónom.4

Na obrázkoch 1 – 2 sú zobrazené marginálne ob-
lasti, kde je najvyšší podiel obyvateľov žijúcich v ob-
ciach zaradených mimo pólov rastu.5 Marginálne sú 
najmä okrajové – hraničné okresy, ktoré susedia s mi-
nimálne dvoma takýmito marginálnymi hraničnými
okresmi.

Rozptýlené osídlenia
Rozptýlené osídlenie má popri svojich tradične uzná-
vaných funkciách a hodnotách ešte jednu: predstavu-
je inšpiráciu pri hľadaní modelov trvalo udržateľného
spôsobu života.
Mikuláš Huba, Jaroslav Ungerman6

Ťažiskovú skupinu rozptýlených osídlení tvoria kopa-
ničiarske osídlenia7, ktoré sú jedným zo svojbytných
prejavov socioekonomickej aktivity, podmienenej 
špecifickými prírodnými a  historickými podmienka-
mi. Vznikli ako produkt historicky najmladších ko-
lonizačných vĺn na našom území a  ich genéza bola 
veľmi rôznorodá. Tým, že v prevažnej miere zname-
nalo len dosídľovanie odľahlých, ťažko dostupných
a na zakladanie trvalých sídel menej vhodných častí 
chotárov už existujúcich obcí, predstavovalo vždy do
istej miery extrémny a núdzový sídelný prejav. V sú-
časnosti je v  disproporcii s  dlhodobo prevládajúci-
mi centralizačnými tendenciami socioekonomické-
ho vývoja. Táto disproporcia má za následok výraznú
funkčnú transformáciu kopaničiarskych sídiel a v po-
lohách najmenej priaznivých na trvalé bývanie ich
postupné vyľudňovanie až zánik. Analogickými pre-
menami prechádza pritom aj kopaničiarska krajina
v zázemí sídiel. Kopaničiarska problematika presahu-
je čisto geograficko-sídelnú predstavu.8

Kým v časoch svojho vzniku a najväčšieho rozma-
chu predstavovalo kopaničiarske osídlenie citeľný
exploatačno-devastačný zásah do prírodnej krajiny, 
v súčasnosti je táto krajina, naopak, najviac ohrozená 

„Kde bolo tam bolo, ďaleko za siedmimi morami a za-
budnutými krajinami, na kraji sveta, kde život, ako
čas, odpočíva na vrchu nebovomodrých lesov, kde na 
konci cesty sa vyvyšujú červené strechy malej dediny,
[ne]bola raz jedna škola…na kraji sveta...“
Gellért Ostrozánsky

1 ¦ Marginálne regióny na území Slovenska v roku 2007  
Zdroj: POLÁČKOVÁ, Lucia – POTOMOVÁ, Jana: Problematika 
vymedzovania marginálnych regiónov v plánovacích 
dokumentoch SR. In: Geographia Cassoviensis IV. 1/2010, Košice. 
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika. 
2010, s. 135 – 139.

2 ¦ Marginalizujúce územia Slovenska s najväčšími 
disparitami v oblasti základného vzdelávania. 
Autor: Gellért Ostrozánsky

Počet premenných na určenie marginality, ktoré spadajú pod 
jednotlivé regióny Slovenska a nachádzajú sa v hornom, alebo
dolnom kvartile podľa typu premennej
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Regióny s najväčším disparitami v oblasti základného vzdelávania,
Zdroj: Štatistická ročenka – Ústav informácií a prognóz školstva, 2013
Najväčšie marginálne územia Slovenska, Zdroj: www.upsvar.sk,
www.nczi.sk, 2009
Marginalizujúce územia Slovenska, Zdroj: www.statistics.sk,
www.upsvar.sk, www.nczi.sk, 2009

Okres:
1 ¦ Detva, Krupina
2 ¦ Gelnica
3 ¦ Tvrdošín
4 ¦ Bytča, Kysucké Nové Mesto
5 ¦ Bánovce nad Bebravou
6 ¦ Medzilaborce
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Settlements and their 
Urban Aspects
Granting the City Status to Urban 
areas in Slovakia
By Daniel Prekop
¦ 
¦ 
Architects often encounter issues re-
lated to placement of a structure. The 
placement is not always adequate, 
does not consider local characteristics 
suffi ciently, and often refl ects only 
the aim of the investor. The inconsis-
tency with urban environment is then 
obvious, as the basic urban principles 
are not followed. The ground plan of 
the construction is often not harmon-
ised with its functionality, it is over-
sized in relation to the urban environ-
ment. Several questions arise in this 
situation:
Is the designed architecture in harmo-
ny with the city character specifi ed in 
legal urban documents?
Does the architect of the given con-
struction have the right to controvert 
the urbanity of the area and the land 
use plan?
For this reason, currently the issue of 
granting the city status to small urban 
appears to be important. Developmen-
tal activities would have to be carried 
out in compliance with the inner-city 
structure and the existing multi-func-
tional and poly-functional areas. The 
ever increasing gap between the the-
oretical solutions and principals for 
the logical urban hierarchy of a  city 
and the current developmental reality 
could start to be less surprising.
The article documents the current sta-
tus of problematic cities and commu-
nities, their existing or missing typi-
cal urban structures. Is it necessary, 
based on the real examples, to show 
the current state and to indicate the 
need for a change. Professional crite-
ria for urban hierarchy, based on the 
historic and demographic develop-
ment should be stressed. Based on the 
analysis, it will be possible to state im-
portant urban principles that have to 
be followed to preserve the character 
of a  city. The article will indicate the 

criteria for granting the city status to 
communities in the Slovak Republic.
In the Slovak Republic, city is a status 
of a  community received by a  com-
munity upon their request and after 
meeting the criteria based on the law 
No. 369/1990 of the Slovak Republic.
The amendment (1.11) to this law in 
its fourth part, in §22, states fi ve 
conditions for receiving a  city sta-
tus. Community can be granted a city 
status from the 1st of January of the 
given year by fulfi lling the following 
conditions:
 – it is industrial, administrative and 
cultural centre or a centre of tourism 
or a spa area,
 – it provides services for inhabitants 
of the neighbouring areas,
 – it provides transportation services 
connected to the neighbouring areas,
 – it has built-up areas,
 – it has at least 5000 inhabitants.
The city status can be granted even if 
the condition of number of inhabit-
ants is not fulfi lled.
It is known from the history that there 
was a  wider categorization used in 
naming the inhabited areas (as for 
example spa city, smaller cities...). 
Today there are only two categories: 
city and rural areas. It seems that re-
viewing the city status today is sim-
plifi ed, superfi cial and problematic. 
When reviewing the criteria and con-
ditions based on the law upon which 
a city status is granted, there is a ques-
tion: why is there no interpretation of 
these conditions and criteria and why 
is there no up to date urban view that 
would specify the city granting status. 
Change or at least amendment to the 
law prepared by expert urban planners 
becomes inevitable and would mean 
a change in the number of cities which 
exist today.

One condition for a  community that 
seeks to be granted a city status is an 
approved land use plan. There are also 
other relevant aspects that should be 
followed: structural aspects of build-
ings, specifi c interest areas of the city, 
specifi c character of the build-up ar-
eas, etc. 
The formulation which claims that 
a community with has less then 5000 
inhabitants can be granted a  city 
status is speculative. The exception 
should be granted only to cities with 
'city history' or special 'genius loci'. 
Communities with a city status should 
be urban areas with clear city struc-
ture – inner city and central city area. 
Granting a  city status based only on 
political and administrative point of 
view may have negative results not 
only from the professional urban point 
of view, but also from the sociologi-
cal, political and economical points 
of view. The paradox is that we are re-
turning to the beginning. The core the 
problem for a  community is to prove 
the city character. For the process of 
evaluating the criteria, it is important, 
that city representatives are present 
at the process of granting the status. 
The current practice has resulted in 
granting the city status to communi-
ties which do not comply with the ba-
sic criteria of a city.
A city has to be an urban structure of 
industrial, administrative and cultural 
centre, it has to provide services and 
jobs for the inhabitants of the neigh-
bouring areas, it has to have connec-
tion with the neighbouring areas, and 
it has to fulfi l complex demands of 
the inhabitants. The basis for the re-
quest for granting a city status should 
not be only an approved city area with 
promise for the future that does not 
solve the structural points of view 
and its structure will not comply with 

functional structure. That is why the 
city seeking for a  city status should 
thoroughly document its present 
'evaluation' and 'research' of the area, 
and also document its perspective in 
the form of the 'strategy of the devel-
opment' and 'plan of the industrial de-
velopment of the city'. It means that 
it should not be only a promise for fu-
ture development but documented re-
ality of the existing situation. 
The process of granting the city sta-
tus should be based on updated evalu-
ation of cities from the point of view 
of an architect and urban planner. The 
aim should be to evaluate the exist-
ing structural status of a  community 
in a way that will enable to formulate 
new urban criteria for granting the city 
status.
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Urbanita sídla 
Urbanistický podklad pre udelenie štatútu mesta na Slovensku

Daniel Prekop V praxi sa architekti často stretávajú s problémami 
pri umiestňovaní stavby – architektonického diela. 
Umiestnenie nie je vždy adekvátne, neberie do úva-
hy miestne súvislosti, ale do popredia sa pretláča 
zámer investora. Nekoncepčnosť riešenia priestoru 
je potom zrejmá, porušujú sa základné urbanistické 
princípy. Pri štúdiu pôdorysnej osnovy sídla sa často 
ocitáme mimo prevádzkovej línie a funkčnosti, a po-
kiaľ ide o hmotový výraz diela, stavba pôsobí predi-
menzovane vzhľadom na daný priestor či celok obce 
alebo mesta. A tak s vynárajú otázky: 

 – Zodpovedá daná architektúra mestskému charak-
teru v zmysle prijatých zákonov?

 – Má vôbec architekt konkrétnej stavby právo za-
mýšľať sa nad mestskosťou miesta a polemizovať 
o tomto probléme?

Z  týchto dôvodov je potrebné zaoberať sa nanaj-
výš aktuálnou a veľmi dôležitou problematikou ude-
ľovania štatútu mesta našim obciam v súlade alebo 
rozpore s rozvíjaním vnútromestskej štruktúry a for-
movaním existujúcich mnohofunkčných a polyfunkč-
ných zón a hľadať odpoveď na otázku: prečo existuje 
na Slovensku protirečivosť medzi teoretickými vý-
chodiskami pre formuláciu princípov a zásad pre hie-
rarchizáciu mestských štruktúr obcí a realitou v na-
šich mestách?

Dokumentovaním súčasného stavu problematic-
kých miest a obcí, ich jestvujúcich alebo chýbajúcich 
typických urbanistických štruktúr je potrebné na 

základe konkrétnych príkladov poukázať na problé-
mový súčasný stav a na potrebu zmeny, aby kritériá 
z hľadiska urbanity pri zohľadnení historického a de-
mografického vývoja boli dodržané. Na základe ana-
lýz bude možné vysloviť mnohé urbanistické zásady, 
ktoré napomôžu formulácii charakteru konkrétneho 
mesta. V podstate ide o doplnenie kritérií pre udeľo-
vanie štatútu mesta obciam v Slovenskej republike, 
o  urbanistické kritériá v  kontexte so štrukturálnou 
podstatou mesta.

1. Základná terminológia  
a teoretické hľadiská

1. 1. Pojem mesto a jeho mestskosť – urbanita
Definícií mesta existuje niekoľko z  rozličných hľa-
dísk: urbanistického, geografického, sociologického, 
demografického, ekonomického, historického… Na-
priek tomu nie je jednoduché tento problém pocho-
piť a odlíšiť, keď berieme do úvahy všetky aspekty de-
finovania a  vymedzenia mesta. Definícií mestskosti 
– urbanity je tiež veľa, no v zásade poukazujú na dva 
faktory – mnohorakosť funkcií a hustota osídlenia.

„Fenomén mesta“ – termín, pre ktorý je nevyhnut-
né definovať podstatu mestskosti a jej problematiku 
od začiatku civilizácie až po súčasnosť. Vznik miest 
nastolil vážne problémy riešenia aj takých otázok, 
ktoré súvisia s  občianskou vybavenosťou, ako je 
obchod, administratíva, kultúra..., ale aj technická 

obsluha týchto zariadení v  rámci ich technickej in-
fraštruktúry. Prvé poznatky o  stavbe miest načrtol 
starorímsky architekt a  filozof Vitruvius vo svojom 
diele Desať kníh o  architektúre, v  ktorom dokazuje 
pravdivosť svojich úvah aj na základe stanovených 
formulácií gréckych a rímskych filozofov pre stavbu, 
formovanie a rozvoj miest. Vitruvius si všíma nielen 
zakomponovanie miest do územia, ale aj riešenie ulíc 
a námestí ako priestoru „rušného“ života obyvateľov 
mesta a v neposlednom rade sa zaoberá aj funkciou 
námestia a  rozmiestnením dôležitých objektov slú-
žiacich mestskému spoločenstvu. Závery filozofa Vit-
ruvia vypovedajú nielen o forme mesta, ale súčasne 
sa pokúšajú o definovanie štruktúry mesta, ktorá sa 
v  mnohom približuje k  názorom novodobých archi-
tektov. V stredoveku nastal „boom“ zakladania miest 
v celej Európe. Je zaujímavé, že princípy mestskosti 
sa v teoretických prácach nezachovali, ale na zákla-
de zrealizovaných mestských zoskupení sú tieto prin-
cípy nielen čitateľné, ale aj aplikovateľné na nové 
modely miest. Prvý doložený „urbanistický kongres“ 
zvolal anglický kráľ Eduard I. v roku 1296. Dvadsať-
štyri predstaviteľov anglických miest sa na základe 
poznatkov z už zrealizovaných miest len radili o naj-
výhodnejšom usporiadaní mestských sídiel, ktoré by 
viedlo k ešte vyšším ziskom z obchodov. 

Od polovice 15. storočia vznikali mnohé filozofic-
ké traktáty, ktoré už konkrétne formulovali princípy 
a zásady stavby miest, ktoré sa premietali do ich ob-
razov. Najskôr do koncepcií ideálnych stredovekých 

miest (Alberti, Perret, Da Vinci...), miest 16. storočia 
(Scanozzi, Sebergeni...), neskôr to boli koncepcie ide-
álnosti malých miest od utopických idealistov (napr. 
Owen, Fourier...), koncepcie premyslených miest (Pe-
ret, Saint-Simon.), koncepcie tzv. záhradných miest 
(Howard...) 

Už v 20. storočí uzreli svetlo sveta teoretické názo-
ry na veľkolepé „ideálne“ koncepcie „veľkých“ miest 
(napr. Le Corbusier, Miljutin...), ktoré viedli ešte 
k  zložitejším teoretickým úvahám o  urbanizme ako 
takom. 

V ďalšom období sa stavbou miest zaoberalo čoraz 
viac architektov a urbanistov. Napríklad v manifeste 
pokrokových západoeurópskych architektov združe-
ných v CIAM z roku 1928 sa hovorí, že stavba miest je 
organizácia funkcií kolektívneho života v meste a aj 
na vidieku a nemôže byť nikdy určovaná estetickými 
špekuláciami, ale výhradne funkcionálnymi zreteľ-
mi. Veľkým počinom z pohľadu problematiky stavby 
miest bola Aténska charta z roku 1933, ktorá stano-
vila jasné kritériá pre diferencovanie zón práce, býva-
nia, rekreácie prepojených dopravou. Táto požiadavka 
bola formovaná čisto na základe funkcionalistického 
pohľadu na urbanizmus. Je zaujímavé, že až v  roku 
1944 vydal španielsky urbanista, ktorý emigroval do 
USA, José Luis Sert základy Aténskej charty. Uvádza, 
že v Aténskej charte sa deklaruje požiadavka ľudskej 
miery a  ľudských potrieb ako základná podmienka 
urbanistických a architektonických koncepcií tvorby 
priestorov mesta. Napriek tomu, že funkcionalistický 

„Nech sa z  počiatočného rozhodnutia postaviť mes-
to vynorí idea jeho tvaru, jeho hraníc a  vnútorného 
usporiadania! Nech sa táto idea stelesní v akte vytr-
hnutia zvoleného priestoru spod vlády prírody! Nech 
sa na tomto ohraničenom meste rozvíja dielo človeka, 
zakladateľa a staviteľa! A nech sa v tomto priestore 
usadí a rozvíja spoločenstvo občanov, ktorí sa vyma-
nili z područia prírody a žijú pod jedinou vládou, pod 
vládou zákonov, čo si sami ustanovili.“
Miroslav Marcelli1

7 ¦ Priestor je fyzický vymedzený 
Piazza Salimbeni, Siena, Taliansko 
© minioreoke; flickr.com/photos/minioreocake/
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