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Turizmus predstavuje jedno z najdôležitejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví priemyslu v Európe a podobne ako v ostatných odvetviach aj v tomto
sektore sa skúmajú a aplikujú nové trendy, ktoré sa
zameriavajú na získanie ďalšej klientely formou rôznych projektov a programov. V súčasnosti je pre prevádzkovateľov turistických zariadení aktuálnou výzvou tzv. „turizmus pre všetkých“1 (Tourism for All),
ktorý reaguje na požiadavky súvisiace so sociálnou
udržateľnosťou spoločnosti. Základným predpokladom formovania „turizmu pre všetkých“ je uplatňovanie etických princípov pri jeho tvorbe a prevádzkovaní, teda vytváranie rovnakých šancí pre všetkých,
postupným eliminovaním prvkov diskriminácie
v tomto sektore. Sprístupnenie turistických destinácií a služieb mládeži alebo sociálne odkázaným
rodinám možno dosiahnuť najmä prostredníctvom
zmeny v prístupe manažmentu podnikov v cestovnom ruchu, avšak sprístupnenie zariadení pre klientelu s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie vyžaduje aj zmeny v prístupe k tvorbe prostredia
turistických destinácií. Pri implementácii týchto
princípov do praxe je preto nevyhnutné zabezpečiť
bezbariérovú prístupnosť a užívanie prostredia, verejných priestorov, dopravnej infraštruktúry, budov
a produktov.
V roku 1963 bola na IV. medzinárodnom kongrese
sociálneho turizmu založená organizácia BITS – Bureau International du Tourisme Social, v roku 2010
premenovaná na Organisation internationale du
tourisme social OITS2, ktorá sa usilovala a dodnes sa
usiluje sprístupniť cestovanie všetkým ľuďom, osobitne nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva, mladým ľuďom, rodinám, seniorom a osobám so zdravotným postihnutím. Agenda sociálneho turizmu sa
vzťahuje na programy, akcie a aktivity, ktoré by mali
umožniť aktívnu participáciu na cestovnom ruchu
všetkým cieľovým skupinám. OITS rozdelila agendu
„sociálneho turizmu“ do troch pracovných skupín:
– mládežnícky turizmus (Youth Tourism),
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– turizmus prístupný pre všetkých (Accessible
Tourism, Tourism for All),
– solidárny, etický turizmus (Solidarity Tourism,
Sustainable Tourism, Fair Tourism, Responsible
Tourism, Ethical Tourism).
Z uvedeného rozdelenia agendy je zrejmý rozdiel medzi pojmami sociálny turizmus, ktorý je široko koncipovaný a turizmus pre všetkých, ktorého podstatou
je odstraňovanie bariér v prostredí, v poskytovaných
službách a pri komunikácii, a preto je len jedným
z problémových okruhov teórie o sociálnom turizme.
V praxi dochádza k vzájomným fúziám jednotlivých
skupín alebo okruhov sociálneho turizmu, preto sa
nedajú od seba jednoznačne oddeliť.
Osoby so zdravotným postihnutím chcú cestovať,
väčšinou si však neželajú osobitné programy v zmysle akcií „turizmus pre zdravotne postihnutých“, ktoré
ich segregujú, prijateľnejšie sú pre ne skôr produkty
označované pojmom „turizmus pre všetkých“, ktoré
vytvárajú priestor na oddych a realizáciu každého
hosťa bez rozdielov. Cieľom je teda dosiahnuť ich
aktívnu účasť na všetkých spoločenských aktivitách
a programoch.
Legislatívny rámec
Riešenie problematiky sociálnej integrácie zdravotne postihnutých osôb sa stalo jednou z priorít politík v celosvetovom meradle, o čom svedčí množstvo prijatých dokumentov a legislatívnych opatrení.
Jedným z najvýznamnejších dokumentov o právnej
ochrane osôb so zdravotným postihnutím je Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím prijatý na Valnom zhromaždení OSN v decembri 2006, ktorý ratiﬁkovali všetky členské štáty
Európskej únie vrátane Slovenskej republiky v rokoch 2007 – 2010. Na základe tohto dokumentu
vypracovala Európska komisia strategický plán EÚ
v dokumente European Disability Strategy 2010 –
2020: A Renewed Commitment to a BarrierFree Europe (COM (2010) 636 ﬁnal). V stratégii sú

uvedené požiadavky na vytvorenie komplexne bezbariérovo prístupného prostredia metódou Univerzálne navrhovanie (Universal Design) už v prvom bode
tohto dokumentu, čo svedčí o jej dôležitosti pre dosiahnutie inklúzie občanov so zdravotným postihnutím do života spoločnosti. V tomto bode apeluje Európska komisia na vlády členských štátov, aby prijali
účinné legislatívne opatrenia na debariérizáciu urbanistického a architektonického prostredia, pričom
plnenie tohto záväzku bude monitorovať v dvojročných intervaloch. Slovenská republika musí po prvý
raz predložiť Európskej komisii správu o plnení záväzku v júni 2012.
Reč štatistických údajov
Štatistický úrad SR zverejnil v roku 2009 údaje
o počte seniorov a o zdravotnom stave obyvateľstva
Slovenskej republiky. Na základe uvedeného dokumentu je na Slovensku z celkového počtu 5 412 254
obyvateľov 1 133 437 seniorov, čo je viac ako jedna
pätina obyvateľstva. Štatistický úrad takisto zisťoval
zdravotný stav obyvateľstva, pričom v tabuľke Zhodnotenie chronického ochorenia osôb sa uvádza, že
spolu 30 % obyvateľov Slovenska trpí chronickými
chorobami alebo stavmi, pričom percento ochorení
narastá úmerne s vekom 3. Na základe tejto štatistiky možno hodnotiť celkový zdravotný stav obyvateľstva, nemožno však zistiť, koľko osôb má poruchy mobility alebo orientácie, lebo Štatistický úrad
SR takúto štatistiku doteraz nevykonáva. Podľa dostupných európskych štatistík žije v Európskej únii
127 miliónov ľudí, ktorí majú obmedzenú mobilitu,
orientáciu alebo nedokážu vykonávať rôzne aktivity4.
Toto vyčíslenie však okrem ťažko zdravotne postihnutých osôb zahŕňa aj skupinu seniorov, ktorí majú
vzhľadom na svoj vek rôzny stupeň porúch mobility,
sluchu alebo zraku, alebo zhoršený zdravotný stav.
Starnutie obyvateľstva má nezanedbateľný vplyv na
potrebu bezbariérovej tvorby turistických regiónov,
pretože podiel seniorov na európskom trhu turizmu

bude stále narastať. Podľa údajov Európskeho štatistického úradu sa v krajinách Európskej únie do roku
2050 predpokladá nárast počtu obyvateľov starších
ako 65 rokov z terajších 17 % na 30 % populácie5.
Ekonomický potenciál
Bezbariérová prístupnosť turistických zariadení
a participácia seniorov a zdravotne postihnutých
osôb na všetkých spoločenských aktivitách môže byť
pre prevádzkovateľov týchto zariadení ekonomicky
prínosná, pretože tieto osoby tvoria nezanedbateľný podiel na trhu, môžu častejšie využívať mimosezónne pobyty, pričom dĺžka ich pobytu v destinácii
nie je časovo obmedzená tak, ako je to u pracujúcej
populácie.
V záujme účinnejšej implementácie „turizmu pre
všetkých“ do praxe boli vypracované viaceré štúdie,
v ktorých sa autori snažia prevádzkovateľom a majiteľom turistických centier dokázať, že bezbariérový turizmus prispieva k ekonomickému rastu. Napríklad v nemeckej štúdii Spolkového ministerstva
hospodárstva a technológie z roku 2002 Ekonomické impulzy bezbariérového turizmu prístupného
pre všetkých6 sú zverejnené analýzy a vyhodnotenia
ekonomických ukazovateľov pre oblasť bezbariérového turizmu v SRN. Predpokladá sa možný doplnkový hospodársky rast približne 4 825 mil. eur a nárast
brutto národného produktu o 0,24 %. Ďalšia štúdia
z rovnakého zdroja z roku 2008 Bezbariérový turizmus pre všetkých v Nemecku – faktory úspešnosti a opatrenia na zvýšenie kvality7 hodnotí dosiahnuté úspechy bezbariérového turizmu v jednotlivých
vybratých turistických regiónoch Nemecka. Zverejnené sú rôzne štatistiky a analýzy ekonomického dosahu bezbariérového turizmu na nemecký trh, ktoré
sú však už reakciou na skutkový stav. Autori štúdie
konštatujú, že vďaka čiastočnému sprístupneniu
turizmu pre osoby so zdravotným postihnutím bol
zaznamenaný nárast intenzity cestovania zo strany
seniorov a osôb so zdravotným postihnutím, ale je

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

2 ¦ Vhodne aplikované prvky bezbariérovosti
na pešej zóne (Prešov) Foto: Lea Rollová
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Universal Design in the
Tourism Sector
By Lea Rollová
¦
¦
¦
¦
People with disabilities have the
right to travel and they want to enjoy traveling and leisure experiences.
However, their travel experiences are
still characterized by transportation
constraints, inaccessible accommodation and touristic sites, and inadequate customer services. There has
been a call on the tourism providers
to adopt Tourism to All principles as
a foundation to achieve greater social
sustainability. Providing accommodation and services in the tourism sector
to youth, or socially deprived families
can be achieved mainly through changes in the attitude of management of
enterprises in this sector, but making
accessible the facilities for clients with
limited mobility or orientation disorders, requires change in architectural
environments, buildings and products
in tourism destinations. Principles
of „Universal Design / Design for All“
should also be applied to a variety of
public areas and services, including information services, such as transport,
shops, cafes, restaurants, theatres,
sports facilities and other places of
entertainment. “Universal Design” is
a design philosophy that envisions the
built environment to be designed for
the speciﬁc and changing needs of all
clients, irrespective of their age, status
and physical capabilities.
The aim of this paper is to pay attention to the needs of disabled people with respect to special solutions in
design of urban areas, public spaces,
transportation, public buildings and
products which are typical for tourist
destinations. There are descriptions of
requirements related to design of barrier-free hiking trails, accessible water
surfaces as well as other attractive areas in the landscape. In the part “accessible public buildings” are named
the basic requirements for the creation of accommodation facilities, exhibition spaces, auditoria, access devices
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for pools, dressing rooms for performers and athletes, etc. In conclusion, a
system of implementation principles
of the Tourism for All in Slovakia is
proposed. Removing barriers in the environment is a long-term process and
should be divided into several levels of
implementation: the formulation and
introduction of related legislation in
order to protect the right of the disabled persons to access of facilities and
environment, education and training
on awareness and sensitivity to disability issues, provision of accessible
facilities in the tourism sector, establishment of the system of certiﬁcation for public buildings and products
in order to motivate the owners / operators of accommodation and recreational facilities.
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Vstupy

Black box

Výstupy
1 ¦ Transformačný model prípravy študenta na prax

Výnimočne úspešní absolventi univerzít s medzinárodnou akceptáciou sú nepochybne „rodinným
striebrom“ každej Alma Mater. Stretávame sa s nimi
na stránkach akademických periodík, ale každoročne
aj vo verejnoprávnych médiách. V koncentrovanej,
„instantnej“ forme preukazujú efektívnosť a kvalitu
vzdelávacieho programu, skúsenosti pedagógov, ale
aj schopnosť získať správnych ľudí do svojich lavíc.
Usmiaty mladý človek ruka v ruke s topmanažérom
nadnárodného gigantu predstavuje silný prísľub budúcim adeptom štúdia, ich rodičom či blízkym. Čo
viac si môže priať ktorýkoľvek akademický funkcionár, pedagóg. To je jeden uhol pohľadu. Žiaľ, nie je
jediný. Na druhej strane nás masmédia pravidelne informujú o náraste nezamestnanosti v období, keď by
práve noví absolventi mali obsadzovať perspektívne
miesta pre sľubne sa rozvíjajúcu kariéru. S neistou
perspektívou svojich študentov po skončení univerzitného štúdia sa stretáva každý pedagóg pôsobiaci
v posledných semestroch štúdia. Niektorí ju ešte bagatelizujú, ale väčšina o nej otvorene hovorí a snaží sa nájsť recept, ako s ňou bojovať. Čo teda lepšie
charakterizuje situáciu? Úspech či obavy? Pravda nepochybne „sedí“ na „chvostoch“ Gausovej krivky. Vyvolených so zlatými pracovnými zmluvami nie je tak
veľa, aby sme usilovné štúdium mohli považovať súčasne za samozrejmý katapult do sveta cyber-vedy,
veľkého biznisu alebo (v prípade dizajnu a architektúry) umenia. Približne rovnaký počet ako superabsolventov je aj tých málo úspešných. Dôvodov býva
mnoho. Treba rátať aj s celkom obyčajnou „ľudskou
smolou“, chorobami, profesijným zlyhaním počas nešťastnej zhody okolností. V prípade obidvoch skupín
isto nemožno hovoriť o štatisticky charakteristických
proﬁloch absolventov. Gausov „šedý priemer“ – alebo reálna väčšina sa metódou pokus/omyl/náprava
postupne v praxi viac-menej udomácni. Niektorí sú
paradoxne z perspektívy celoživotného pôsobenia
napokon úspešnejší ako študenti šampióni. Kto najpríznačnejšie charakterizuje úroveň školy? Koho eviduje odborná i laická verejnosť, keď doznie P. R., prípadne korporátna reklama univerzitných sponzorov?
Študenti – šampióni na svojej kariérnej ceste veľmi
rýchlo strácajú kontakt s tým, čo nazývame všeobecná prax. Použijem paralelu so športom. Špičkový slovenský futbalista či hokejista – internacionál sa dostáva rýchlo do kolotoča ponúk skautov športového

marketingu. Tréneri a funkcionári malých mužstiev
sa ani len neodvážia vysloviť ponuku. Jeho rodák pamätajúci si ho ešte zo žiackej ligy síce o ňom počúva
z rozhlasu, sleduje občas jeho hru na veľkých medzinárodných podujatiach. Naživo mu však robia radosť
celkom iní hráči. Tlieska, hrozí, nosí na pleciach alebo hanobí pri pive priemerných.
Rovnako možno položiť celkom praktickú otázku
z iného súdka. Kto sa v čase celoživotného vzdelávania bude obracať na svoju univerzitu s požiadavkou
na doplnenie kvaliﬁkácie v špecializovaných kurzoch,
kto ponúkne svoje praktické skúsenosti ako externý
pedagóg z praxe? Odpoveď je jednoduchá! Bude to
niekto z väčšiny priemerných. Je to záležitosť priorít,
hodnôt, cieľov i možností. Ľudia, ktorí sa dostanú
skoro na profesijný vrchol, sú determinovaní množstvom špeciﬁckých povinností. Žijú v iných podmienkach (prístup k informáciám, ale napríklad aj honorovanie práce). „Nepôjde to!“, aj keby veľmi chceli.
Ak občas predsa len ponúknu svoju účasť na akcii
Alma Mater – je to skôr jednorazové alebo občasné
pôsobenie.
Vzdelávanie začalo byť oprávnene vnímané ako
produkt uplatňovaný na trhu. Trhové segmenty si
vyberajú produkt podľa potrieb a želaní. Prednosť
má ponuka s najvyšším potenciálom komplexného
úžitku1. Študovať v podmienkach výzvy (vysoká kvalita štúdia medzinárodne uznávanej univerzity), bez
získania kompetentností na zvládnutie efektívneho prechodu medzi školou a praxou našich zákazníkov (študentov, ich rodičov – ale i zamestnávateľov
a investorov) neuspokojí. V súčasnom univerzitnom
vzdelávaní budúcich manažérov, osobitne v anglosaskej kultúre, sa kladie vysoký dôraz na pripravenosť na okamžitý výkon. Zjednodušene to nazývajú
„Day after…“. Nastúpiš do novej pozície, tvoj projekt
schválili, dostal si novú úlohu – čo začneš robiť od
prvej minúty nasledujúceho pracovného dňa? Netreba zdôrazňovať, že od študenta sa očakáva odpoveď
nielen v zmysle izolovaných schopností zo špecializácie. To, že vie napríklad vypracovať súvahu hospodárenia organizácie k danému termínu je samozrejmosťou. Prenesene aj schopnosť študenta Ústavu
dizajnu určiť kombináciu farieb v konkrétnom návrhu, hovorí len málo o jeho praktickom potenciáli
v korporátnej praxi. Ovládanie práce s farbou je jazykom profesie. V podstate nevyhnutná podmienka.

Ak chce byť škola (fakulta) vnímaná ako seriózna, dôveryhodná inštitúcia s vysokým kreditom akceptovateľného partnera, príprava absolventa na
prechod do praxe v rozšírenom diapazóne kompetentností sa musí stať v jej študijných programoch
samozrejmosťou.
Učíme, vzdelávame alebo vychovávame?
Napriek tomu, že odpoveď na otázku je jednoduchá
a znie – vzdelávame aj vychovávame súčasne, zdá sa
akoby sme v tejto problematike stále trochu tápali,
nevedeli k nej zaujať odborne vyargumentovaný postoj. Utvrdila ma v tom aj pedagogická konferencia
pri príležitosti Dňa učiteľov (28. marca 2012). Slová „učíme“, „vzdelávame“, „vychovávame“ používame
často veľmi emotívne a angažovane, no ich významová podstata je v kontextoch zahmlená a zdá sa, že neveľmi presne vymedzujú poslanie našej práce. (Voľne
nadväzujem na jednu zo svojich skorších analýz2).
Pozrime sa teda celkom prakticky na náš pedagogický proces cez transformačný model prípravy
študenta na prax znázornený na obrázku 1. Vedome
zostávam v celkom pragmatickej rovine bez pátosu
a ﬁlozofovania o Alma Mater. Uvažujem čisto manažérsky3. Vstupy, ktoré do transformačného procesu našej fakulty natekajú, môžeme primárne rozdeliť
na hmotné, nehmotné a ľudské. Hmotné napríklad
na nehnuteľné, hnuteľné a ﬁnančné. Nehmotné sú
naše kompetentnosti, know-how, goodwill, ľudské si treba, samozrejme, všímať najintenzívnejšie,
lebo sú najcennejšie, ale bude stačiť, ak si ich pre
potreby analýzy rozdelíme na uchádzačov o štúdium (zatiaľ na vstupe) a zamestnancov školy (vedome nehovorím len o pedagógoch). Čo je výstupom
transformácie, ktorú dočasne považujem za čiernu
skrinku, v ktorej sa niečo deje? Výstupy možno opäť
deliť do skupín podobných ako v prípade vstupov. Je
tam niečo hmotné – množstvo administratívy, ktoré
procesy na škole generujú, učebné pomôcky, výstupy vedeckej práce, niečo nehmotné – napr. konkrétne skúsenosti s riešením individuálnych problémov
poslucháčov školy na zahraničných pobytoch, pri neočakávanej dlhodobej práceneschopnosti a podobne.
Nehmotným výstupom je aj posilnený imidž, reputácia školy šírená spokojnými absolventmi a ich hrdými blízkymi. (Fascinuje ma nápis na chodníku vedúcom k budove: „Toto je fakulta – naša!“ Znie to

úprimne, milo a stavovsky.) Pozrime sa však dôslednejšie na výstupy týkajúce sa ľudí. Uchádzači sa
zmenili na absolventov – to nás musí zaujímať najviac, no nesmieme zabudnúť ani na zamestnancov.
Výstupom v ich prípade je transformáciou nezničený, opätovne využiteľný, vysokomotivovaný profesionál s rozšírenými kompetentnosťami. To je možno
téma budúceho rozboru. Venujme sa primárne proﬁlu absolventa.
Koho odprevádzame do praxe?
Na prvý pohľad takmer nezmyselná otázka. Absolvovaním štátnej skúšky a obhajoby sa predsa naši absolventi stávajú profesionálmi v súlade s obsahom
akreditačného listu vyštudovanej špecializácie. To
má formálny i legislatívny význam pre jeho zaradenie do profesijného života doma, či dokonca v zahraničí, všade tam, kde sú naše tituly akceptované. Interne môžeme polemizovať o počte hodín, prístupe
k výkladu látky, využívaným pomôckam či o kultúre
organizácie. No pokiaľ sme de jure zaradení do systému štátneho vzdelávania, naši absolventi postúpili
o riadny krok k plánovanej a dúfam i vytúženej praxi.
Môžu v nej uspieť? Ako sa stretáva proﬁl absolventa,
jeho kompetentnosti, osobnostné predpoklady s nekompromisnými podmienkami reality?
V úvode som už spomenul osobitné postavenie
študentov šampiónov. Predpokladajme, že budú mať
na ružiach ustlaté a neznamenajú pre školu4 problém. Ďalšou, celkom príjemnou, no neveľkou skupinou absolventov, sú budúci zamestnanci rodinných
ﬁriem vlastných príbuzných. Pri promócii im okrem
úspešného štartu do života musíme popriať, aby
sa dobre darilo rozbehnutému biznisu čo najdlhšie. Potom by aj oni mohli prirodzene prosperovať
a proﬁtovať.
Hoci takáto práca môže byť náročná, predsa len
sľubuje aké-také sociálne istoty a v subordinácii
aspoň miernu benevolenciu. Zostáva nám však najväčšia skupina – tí, ktorí sa chcú zamestnať alebo sa
odvážia podnikať. Sú to ľudia, ktorých by sme mohli prirovnať k prvosledovým bojovým jednotkám za
našu (fakultnú) budúcnosť. Skupina je skúškou našej
účelnosti i zrkadlom pravdivo odpovedajúcim, kto
sme a kam kráčame (aj tomu, čo o sebe nevieme).
Súčasná manažérska teória hovorí, že ľudia
– ľudské zdroje „pretekajú“ organizáciou v čase

i v kariérnom raste. Znamená to, že sú oslovovaní
ponukami na prácu, sú informovaní o uvoľnených
pracovných miestach, sú zaraďovaní do výberových
konaní, sú rôzne testovaní a porovnávaní, aby napokon zaujali isté pracovné miesto, kde sú zacvičovaní,
vycvičovaní, školení, vzdelávaní, vychovávaní, hodnotení a vo vymenovávaní možno pokračovať ďalej
cez rôzne formy motivácií, penalizácií, postupu v hierarchii cez prepúšťanie až po odchod do dôchodku…,
najmä však sú využívané ich kompetentnosti k plneniu nadplánovacích a plánovacích aktivít organizácií
zamestnávateľov, prípadne objednávateľov pracovných výkonov. Hoci by sa mohlo zdať, že podskupina
typických zamestnancov sa bude kladenými nárokmi
líšiť od podnikateľov – živnostníkov, či od s. r. o., vôbec nejde o dramatický rozdiel. Podnikajúci absolventi sa predsa zúčastňujú na tendroch. Sú rovnako
regrutovaní, vyberaní, sú oboznamovaní so špeciﬁckými nárokmi objednávateľov a potvrdzujú, že ich
budú počas zmluvy rešpektovať – často ide o celkom
identický zácvik ako v prípade zamestnancov, takisto
sú posudzovaní, hodnotení, rovnako môžu predčasne skončiť ako dodávatelia (nespokojnosť – zrušenie
objednávky, krach organizácie objednávateľa), čo je
identické s prepustením z práce. Môže im byť vyjadrená spokojnosť prostredníctvom ďalšej objednávky. Čo je rovnako motivujúce ako poverenie vyššími
kompetenciami a zodpovednosťou v zamestnaní. Aj
podnikateľ počas svojho pôsobenie strieda objednávateľov, dokonca celkom iste raz svoju aktívnu kariéru skončí – odchodom na zaslúžený odpočinok.
Či už zamestnávateľom, alebo odberateľom ide
v podstate o jedno – „Tok“ zamestnanca alebo angažovaného dodávateľa organizáciou musí byť:
1. nákladovo efektívny
2. z pohľadu ľudského kapitálu zabezpečujúci jeho
kvalitu, kvantitu a privlastniteľnosť
3. zvyšujúci oddanosť a motiváciu
4. v súlade s cieľmi organizácie
5. eticky akceptovateľný.
Jednou z ciest, ako uvedené podmienky naplniť, je eliminovať úsilie a náklady na zacvičovanie, výcvik, zaškoľovanie, vzdelávanie, výchovu, prípadne osobnostnú profylaktiku napríklad v oblasti práce pod tlakom,
pri vedení alebo v tíme. A napokon to najhlavnejšie;
„nenásilne“ presúvať najzložitejší výkon v oblasti práce s ľuďmi – motiváciu na ich vlastné bedrá.
ALFA 2 ¦ 2012
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Only Teaching Will not Do
by Branislav Jelenčík
¦
¦
¦
¦
¦
The paper deals with eﬀective training of graduates for their professional
practice. It analyzes a group of critical criteria for the attractiveness of
a graduate when applying for a job
or work from the position of an entrepreneur, a freelancer speciﬁcally.
A group of propositions resulting from
an analysis is discussed in this paper.
Preparing graduates for their professional practice is not only a topic of
acquiring theoretical knowledge and
practical skills provided by accredited courses. In practice, an employable and prospective graduate must
present a group of complementary
competencies (skills, habits, personal
predispositions ...). In the recruitment
process, selection, and ﬁnal signing of
work contract with an applicant, the
employees or recruitment companies
use highly sophisticated methods and
management systems to quickly detect real professional qualities of the
applicant. If the school (faculty) ignores these methods and required criteria its graduates will increasingly recede from the opportunity to get a job
related to the studied ﬁeld. As a result,
the reputation of the school will fall
as well. The school must therefore not
only teach the prescribed courses, but
also educate and train for a smooth
and seamless inclusion of its graduates into professional life. The school
must constantly examine and possibly predict what the professional
practice needs might be in the future.

VÝSKUM NAVRHOVANIA

Architektúra

VÝSKUM NAVRHOVANIA

Architektúra
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Porovnávacia štúdia Bratislava – Štokholm

Historické stromoradia
a ochrana ich hodnôt
Katarína Kristiánová

Oľga Melcerová

Kým architektúra budov je kompozíciou vybudovanou spravidla z neživých materiálov, či už historicky tradičných, či moderne nových, diela krajinnej
architektúry sú komponované najmä z rastlín, materiálu, ktorý je živý, dýcha, rastie, starne i umiera.
Stromy v architektonickej kompozícii tvoria hmotu,
objem i vnútorný priestor. Ich veľkosť i majestátnosť dosahuje rozmery chrámov. Ich premenlivosť
v čase, vplyvom striedania ročných období či veku,
akoby odzrkadľovala samotný život človeka. Ale stromy, podobne ako architektúra budov, majú schopnosť dožívať sa veľmi vysokého veku, a tak sa stávajú nositeľmi kultúrnohistorických hodnôt, pamäťou
generácií i pamäťou krajiny.1 Stromoradia, ako špeciﬁcká – komponovaná lineárna priestorová formácia stromov usporiadaných v rade2, majú nezvyčajný
estetický potenciál.
Stromoradia v krajine
Stromoradia, ako zámerne komponovaný prvok, sú
archetypálnym predstaviteľom rytmu, ktorý do krajiny vnáša, ako hovorí Storm, „lidský řád“3. Stromoradia lemujú vodné toky, tvoria vetrolamy a podobne,
ale najčastejšie sú spojené s komunikáciou, cestou
v krajine. Aj názov aleja je odvodený od francúzskeho
slova aller alebo allée, vo význame chôdza, cesta, ale
aj stromoradie4. Zámerné vysádzanie stromov pozdĺž ciest je známe v rôznych historických obdobiach
i v rôznych kultúrach. Starorímsky architekt Vitruvius
(* 80/70 pred Kr. – † 15 pred Kr.), po ňom aj Alberti
(*1404 – † 1472) a Palladio (*1508 – † 1580) zdôrazňovali dôležitosť vysádzania tienistých stromoradí pozdĺž ciest5.
Bohatú tradíciu vysádzania alejí môžeme sledovať aj na našom území. V období manierizmu a baroka boli líniami stromoradí spájané lovecké obory,
panské sídla a ich parky. Obľúbenými drevinami boli
najmä lipy, ale aj duby, javory a bresty, v období vrcholného baroka aj pagaštan konský, neskôr v období empíru pyramidálne topole6 a v období romantizmu napríklad aj agáty.7 Aleje boli súčasťou barokovej
sakrálnej krajiny, keď protireformačné úsilie obohatilo krajinu nielen o kaplnky, kalvárie, prícestné kríže,
ale aj o aleje. Nariadenie Márie Terézie z roku 1769
ukladalo občanom povinnosť vysádzať stromy kdekoľvek na výsadbu súce miesta8. Za vlády Márie Terézie a Jozefa II. nastal aj rozmach budovania cestnej
siete a pozdĺž ciest boli vysádzané stromy – z hospodárskych, estetických, orientačných aj bezpečnostných dôvodov. V tomto osvietenskom období
bolo obľúbeným vysádzanie ovocných stromoradí,
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Polyfunkčnosť obytných štruktúr

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

hrušiek, jabloní, orechov a čerešní9. Stromoradia sa
tak v priebehu 18. a 19. storočia stali charakteristickým prvkom kultúrnej historickej krajiny.
V súčasnosti sú stromoradia často vnímané ako nežiaduca príťaž ohrozujúca cestnú premávku, sťažujúca údržbu komunikácií a podobne, i napriek tomu, že
v mnohých prípadoch už boli vybudované nové trasy rýchlostných komunikácií a obchvatov, spĺňajúce
účel rýchlej a bezpečnej dopravy, čo umožňuje nový
pohľad na funkcie stromoradí a pôvodných ciest
v krajine, keď utilitárne dopravné hľadiská môžu prevážiť hľadiská ochrany kultúrnohistorických, estetických a krajinotvorných hodnôt stromoradí.
Stromoradia v urbanistickej štruktúre sídiel
Stromoradia sa stali aj súčasťou urbanistickej štruktúry miest. Hoci v pôvodnom stredovekom mestskom
pôdoryse pre ne nebolo miesto, v období baroka sú
koncipované veľké architektonické a urbanistické súbory, ktorých dominantným kompozičným znakom
je princíp trojzubca, spájajúci relatívne nezávislé urbanistické súbory do veľkého celku. Lúče ulíc sú lemované stromoradiami a zbiehajú sa vyúsťujúc do
reprezentačných priestorov10. Prvky prechodu štruktúry sídla do prírody a vstupu prírodných prvkov
do sídla sa takto uplatňujú vo vznešených osových
priestorových kompozíciách alejí stromov, ktoré lemujú cesty spájajúce rezidencie, letné sídla panovníkov a šľachty, parky a zvernice11. Najznámejšou a súčasne najväčšou alejou v Európe sa stala Avenue de
Paris vo Versailles, lemovaná radmi platanov, ktorou
André Le Nôtre položil základ lúčovitého mestského
plánu Versailles.
Ďalším významným obdobím, keď sa stromoradia
stali súčasťou urbanistickej štruktúry miest, bolo
obdobie rozvoja miest v 19. storočí, keď sú odstraňované fortiﬁkačné systémy stredovekých miest
brániace ich plošnému rastu a mestá v celoeurópskom meradle prechádzajú fázou pomerne veľkolepej urbanizácie12. Známa je Haussmannova prestavba Paríža, ktorá inšpirovala prestavby celého radu
ďalších európskych miest13, kde veľkolepé bulváry
lemujú línie stromoradí. Veľkoryso koncipovanými
stromoradiami je lemovaná aj novovzniknutá Ringstrasse vo Viedni, ale napríklad aj súčasná Moyzesova
ulica v Košiciach, bývalá Rákóczi körút, v prvej polovici 19. storočia nazývaná aj Dolná, Stredná a Horná
promenáda, ktorá vznikla v priestore bývalého Glacis, po zasypaní priekopy opevnenia na ženijne upravenom teréne14.

V priebehu posledných 15 – 20 rokov sledujeme
výrazný odliv obyvateľov Bratislavy do okrajových
mestských častí a ďalej do okolitých menších miest
a obcí, proces označovaný ako rezidenčná suburbanizácia. Migrácia obyvateľov smerom von z mesta
nepochybne súvisí s túžbou po krajšom a lepšom
životnom prostredí, ovplyvnenou monotónnosťou
a anonymitou bývania na panelových sídliskách v období socializmu. Aktuálne prebiehajúci proces suburbanizácie má výrazný vplyv na efektívnosť využitia územia a fungovanie vonkajšieho mesta, pričom
je otázne, nakoľko nové obytné súbory, vznikajúce
v okrajových mestských častiach, napĺňajú predstavy obyvateľov o vyššom štandarde a kvalite bývania.
Štúdia analyzuje realizované a plánované rozvojové projekty vo vybraných okrajových mestských častiach Bratislavy z hľadiska polohy, funkčnej skladby,
dopravného napojenia a hmotovo-priestorového riešenia, ich ekonomický, sociálno-psychologický a krajinno-ekologický vplyv. Na základe porovnania spoločných charakteristických znakov s parametrami
a stratégiou rozvoja podobných obytných štruktúr
vonkajšieho mesta v Štokholme navrhuje možnosti
eliminovania negatívneho dosahu intenzívnej urbanizácie v okrajových polohách sídla.
1. Proces rezidenčnej suburbanizácie
v rámci Bratislavy
1.1 Vývoj migrácie obyvateľstva od roku 1991
Proces rezidenčnej suburbanizácie možno v rámci Bratislavy sledovať zhruba od polovice deväťdesiatych rokov 20. storočia, odkedy pôvodne vidiecka
krajina v okolí hlavného mesta prechádza výraznými
zmenami. Pre prvú fázu bratislavskej suburbanizácie
bolo charakteristické budovanie rodinných domov
s veľkým pozemkom, bohatšou vrstvou obyvateľov
na voľných parcelách na okraji zastavaného územia
(najznámejším príkladom je obytná štvrť Strmé vŕšky v Záhorskej Bystrici). Druhá fáza sa prejavila ako
komerčná výstavba formou developerských projektov s vytváraním nových rezidenčných areálov, často
priestorovo oddelených od pôvodného intravilánu.1
Spočiatku bol veľmi atraktívny severný smer (Pezinok, Modra, Senec) a východný smer (Šamorín, Dunajská Streda). Po vybudovaní tunela Sitina, čo výrazne zlepšilo dopravnú situáciu, sa začal rozvíjať aj
západný smer (Záhorie). V súčasnosti prebieha suburbanizácia južným smerom (Jarovce, Rusovce, Čunovo), pričom je veľmi populárne osídľovanie pohraničných maďarských a rakúskych obcí slovenským
obyvateľstvom. V súčasnosti sa za spádové územie
Bratislavy považuje tzv. funkčný mestský región, ktorý zahŕňa až 110 obcí.2

1 ¦ Majestátny sekvojovec mamutí (Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz) pred vežami kláštora v Jasove Foto: Katarína Kristiánová
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Architecture of Tree Alleys
Historical Tree Alleys and Protection
of Their Values
by Katarína Kristiánová
¦
¦
¦
Architectural design of buildings is
usually a composition made up of inanimate traditional or modern materials, whereas landscape designs are
composed mainly of plants, i.e. materials which are animate, breathing, growing, aging and dying. Trees
in an architectural composition form
a mass, volume and inner space. Like
buildings, trees are long-lasting objects, which carry cultural heritage of
generations and the country.
Tree alleys as a speciﬁc composed
linear spatial formation of trees in
rows provide an unusual architectural, aesthetic and landscape forming
potential. They are usually a part of
a road in the country or settlement.
Intentional planting of trees along the
roads is known from several historic
periods and cultures. A rich tradition
of tree alleys can be also observed in
our region. In the 18th and 19th centuries tree alleys became a signiﬁcant element of landscape and a component
in urban structures. In a contemporary
urban structure with emphasis on economic aspects, tree alleys and their
space requirements compete with
spatial needs of trafﬁc, infrastructure, street lightning, and exposure of
buildings to the sun, etc. Tree alleys
along the roads are often perceived
as a burden for road maintenance and
trafﬁc safety.
Historical tree alleys are a part of
cultural heritage, which can be proved
by many examples in Slovakia. The
ways of their protection is an essential issue in the area of preservation
of their cultural, historic and aesthetic
values. Heritage Regulation and Nature and Landscape Protection Regulation are major legal documents that
regulate protection and development
of cultural and natural heritage, and
set conditions for their identiﬁcation,
registration and preservation. In the
interest of protecting diverse values of
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tree alleys it is appropriate to involve
various instruments for setting conditions of their identiﬁcation, registration and preservation, e.g. through
land use planning. The methodology
dealing with characteristic appearance
of the landscape and the impact of its
elements on the landscape scene has
been rather unsuccessful in Slovakia.
The mentioned examples of outstanding tree alleys in Slovakia and the described possible ways of their protection bring about the need to pay more
attention to the issues of protection,
maintenance and renovation of old
tree alleys within the protection concepts of cultural, historic and aesthetic values of settlements and landscape
greenery.
Tree alleys are a signiﬁcant phenomenon of landscape character and
a hallmark of civilised landscape. They
also carry a unique aesthetic, historic
and cultural value; and they are a substance of the ambience. However, they
are not only a “spiritual element”.
They present a physical component,
which requires not only an identiﬁcation of their values, but also a clearly deﬁned set of proceedings for their
preservation.
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V rámci procesu rezidenčnej suburbanizácie majú
špeciﬁcké postavenie okrajové mestské časti, ktoré sú administratívne súčasťou hlavného mesta, ale
napriek tomu si stále zachovávajú vidiecky ráz. Keďže
spájajú výhody bývania v meste a na vidieku, stávajú
sa z hľadiska migrácie mestského obyvateľstva mimoriadne atraktívne. Hoci celkový počet obyvateľov
Bratislavy za posledných dvadsať rokov klesol, práve
uvedené okrajové mestské časti zaznamenali výrazný,
v niektorých prípadoch až 50 % prírastok.
1.2 Príčiny sťahovania obyvateľov
smerom von z mesta
Suburbanizačné tendencie, ktoré aktuálne v Bratislave prebiehajú, majú niekoľko príčin:
– zahusťovanie mestskej štruktúry, ktoré negatívne
ovplyvňuje kvalitu bývania v niektorých častiach
mesta,
– zvýšenie životnej úrovne obyvateľov – predovšetkým vyššie príjmy, ktoré umožňujú zaplatiť vyššiu
cenu za nehnuteľnosť, kúpiť si dve autá a podobne,
– túžbu po príjemnejšom životnom prostredí –
zdravšom, kvalitnejšom a estetickejšom bývaní,
– ceny pozemkov a domov porovnateľné s cenami
bytov v meste (slogan mnohých developerských
projektov „dom za cenu bytu“).
Odliv obyvateľov do suburbánnej zóny sa dotýka predovšetkým dvoch sociálnych skupín. Najpočetnejšiu
skupinu tvoria mladé páry vo veku 28 – 40 rokov
s minimálne jedným dieťaťom, ktorí dosiahli určitú
pracovnú pozíciu a spoločenské postavenie a kupujú si prvé, prípadne druhé bývanie. Stresový životný
štýl sa snažia vyvážiť pokojným bývaním v rodinnom
dome. Druhú početnú skupinu tvoria páry vo veku
45 – 55 rokov so staršími deťmi, ktoré dosiahli profesijný vrchol a vlastnia nehnuteľnosti, ktorých predajom môžu ﬁnancovať nové bývanie. Tí utekajú z paneláka do rodinného domu, o ktorom celý život snívali.3
2. Analýza dosahu procesu rezidenčnej
suburbanizácie na príklade rozvojových
projektov v rámci vybraných mestských
častí Bratislavy
2.1 Základné údaje o vybraných mestských
častiach a rozvojových projektoch
Pre podrobnejšiu analýzu dosahu suburbanizácie
v rámci Bratislavy boli zvolené tri mestské časti,
ktoré od roku 1991 zaznamenali najvýraznejší nárast
počtu obyvateľov. Ide o Vajnory, Záhorskú Bystricu
a Rusovce (tabuľka 1). Ich spoločným znakom je poloha v rámci vonkajšieho mesta a pretrvávajúci vidiecky ráz osídlenia, hoci sú súčasťou hlavného mesta už
niekoľko desaťročí.4

1 ¦ Začiatok výstavby izolovaných rodinných domov v lokalite

3 ¦ Územie určené pre výstavbu projektu Pod vŕškami

5 ¦ Výstavba izolovaných rodinných domov v rámci projektu

Nové Šúty formou postupného rozširovania zastavaného
územia Vajnôr

v Záhorskej Bystrici, v popredí realizácia málopodlažných
bytových domov v rámci 1. etapy projektu, v pozadí štvrť

Gaštanová alej v Rusovciach
Foto: Oľga Melcerová

Foto: Oľga Melcerová

Strmé vŕšky
Foto: Oľga Melcerová

2 ¦ Príklad novej zástavby malopodlažných bytových domov

4 ¦ Výstavba izolovaných rodinných domov a málopodlažných

6 ¦ Priestorová izolácia novej výstavby – oddelenie

na Širokej ulici vo Vajnoroch
Foto: Oľga Melcerová

bytových domov v rámci realizácie 1. etapy projektu Pod
vŕškami v Záhorskej Bystrici

kondomínia Gaštanová alej v Rusovciach od susediacej
zástavby betónovým plotom

Foto: Oľga Melcerová

Foto: Oľga Melcerová

2.1.1. Vajnory

2.1.2 Záhorská Bystrica

2.1.3. Rusovce

Poloha: v severovýchodnej časti Bratislavy,
súčasť okresu Bratislava III
Rozloha: 13,5 km2
Počet obyvateľov: 5 168 (k 31. 12. 2010),
od roku 2001 nárast o 35 %5
Prehľad rozvojových projektov:
– výstavba izolovaných rodinných domov
južne a severovýchodne od zastavaného územia
(zrealizované),
– výrobno-skladové areály západne a severne
od zastavaného územia (zrealizované),
– areál obchodných a nákupných centier južne
od zastavaného územia (zrealizované),
– obytná zóna „Nové Vajnory“ západne od zastavaného územia (plánovaná výstavba 2012 –2022),
– rezidenčný projekt „Šprinclov majer“ severozápadne od zastavaného územia (plánované),
– rezidenčný projekt „Nemecká dolina“ severovýchodne od zastavaného územia (plánované),
– projekt „Nové šúty“ – výstavba radových rodinných
domov a málopodlažných bytových domov južne
od zastavaného územia (výstavba 2012 – 2014),
– projekt „Kratiny“ – výstavba izolovaných rodinných domov severovýchodne od zastavaného územia (plánované),
– technologický park „CEPIT“ severne od
zastavaného územia
(plánovaná výstavba 2010 –2026).

Poloha: v severnej časti Bratislavy,
súčasť okresu Bratislava IV
Rozloha: 32,3 km2
Počet obyvateľov: 4 034 (k 31. 3. 2011),
od roku 2001 nárast o 93 %5
Prehľad rozvojových projektov:
– výstavba izolovaných rodinných domov v lokalite
„Strmé vŕšky“ východne od zastavaného územia
(zrealizované),
– výstavba málopodlažných polyfunkčných objektov v priestore Námestia rodiny v centre
(zrealizované),
– projekt „Rezidencia Záhorská“ – výstavba málopodlažných bytových domov západne od zastavaného územia (zrealizované),
– projekt „Pod vŕškami“ – výstavba izolovaných a radových rodinných domov a málopodlažých bytových domov južne od zastavaného územia
(výstavba 2008 – 2014),
– projekt „Átriá Vlkovka“ – výstavba átriových rodinných domov severovýchodne od zastavaného územia (výstavba 2008 – 2012),
– projekt „Záhorské sady“ – výstavba izolovaných
rodinných domov juhovýchodne od zastavaného
územia (výstavba 2011 – 2012),
– projekt „Pod cintorínom“ – výstavba izolovaných
rodinných domov severne od zastavaného územia
(plánované).

Poloha: v južnej časti Bratislavy,
súčasť okresu Bratislava V
Rozloha: 25,5 km2
Počet obyvateľov: 2 751 (k 31. 12. 2010),
od roku 2001 nárast o 43 %5
Prehľad rozvojových projektov:
– výstavba izolovaných rodinných domov v lokalite
„Pieskový hon“ južne od zastavaného územia
(zrealizované),
– projekt „Gaštanová aleja“ – výstavba izolovaných
rodinných domov a málopodlažných bytových
domov južne od zastavaného územia
(výstavba 2008 – 2012),
– projekt „Lesopark“ – výstavba izolovaných rodinných domov východne od zastavaného územia
(výstavba 2010 – 2012),
– projekt „Rusovský sad“ – výstavba izolovaných
rodinných domov severne od zastavaného územia
(výstavba 2010 – 2013),
– projekt „Greenlight“ – výstavba izolovaných
rodinných domov južne od zastavaného územia
(plánované),
– projekt „Castellum“ – nové centrum Rusoviec
(plánované).
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Mixed Use in Residential Areas
Creating a Comprehensive Residential
Environment within the Outer City –
Comparative Study
Bratislava – Stockholm
By Oľga Melcerová
¦
In recent years the migration of population in Bratislava is inﬂuenced by
the process of residential suburbanization. While during the last 20 years
the total number of city inhabitants
has decreased, there is a signiﬁcant increase of population in some outer city
boroughs that have enough free areas
for development (mainly of agricultural land) as well as still retain the rural
character. As combining advantages of
living in the city and in the countryside, they have become very attractive
and popular in terms of immigration.
First, the comparative study analyses impacts of residential suburbanization on case of three Bratislava
boroughs (Záhorská Bystrica, Vajnory
a Rusovce) in which, since 1991, the
number of inhabitants has increased
the most. Detailed research of executed and planned residential development, considering the various qualitative aspects, have shown that all the
analyzed housing projects have some
common characteristics: monofunctionality (predominance of residential
segment and absence of required facilities and job opportunities), insufﬁcient transport connection by means of
public transport, monotony and missing articulation and hierarchy of massspatial structure, spatial isolation and
related social segregation, small housing plots and tendencies for increasing the housing density, construction
mainly in green ﬁelds with occupation
of arable land and increasing environmental load by ineﬀective transformation of natural environment within the
outer city.
The possible solution for avoiding
the above mentioned negative impacts of residential suburbanization
on qualities of outer city could be the
greater integration of other than residential segments within the housing
areas – the mix of uses. Since the 50ties of the 20th century, Stockholm,

the capital of Sweden systematically
develops the polycentric urban structure. Its strategy could be an inspiration for implementing the mixed use
into residential environment in our
conditions.
Second, the study analyses the existing housing areas of Stockholm
(Vällingby, Spånga, Kista) that could
become a positive example for further
development of outer city boroughs in
Bratislava. A detailed research clearly shows beneﬁts of mixed use development in relation to the residential
function as e.g. providing the needed
facilities, creating work places, reducing trafﬁc demands, forming centers in
nodal areas, supporting social control
and increasing safety, using the land
in eﬀective way and saving the land
resources.
The main tool for implementation
of mixed use in residential areas of
Stockholm is a dynamic system of city
planning that allows ﬂexible reacting
on actual situation and conditions as
well as planning the new development
in a dialog between the city, particular developers or investors and local
residents.
Application of the experience and
the planning system of the city of
Stockholm in conditions of Bratislava
could contribute to transformation of
monofunctional residential satellites
into the comprehensive residential environment as well spread of qualitative urban structure into the areas of
outer city with the positive impact on
eﬀectiveness of land use and city operation in terms of sustainability.
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ENGLISH SUMMARY

VÝSKUM NAVRHOVANIA

VÝSKUM NAVRHOVANIA

Psychológia v nemocničnom prostredí

NAVRHOVANIE AKO VÝSKUM

Endo-parazitická

Endo-parazitická
algo-tektúra
vo foyeri FA STU
Psychológia v nemocničnom prostredí
Stanislav Majcher
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Vedecké štúdie poukazujú na to, že pocit psychickej
pohody môže pozitívne ovplyvňovať zdravotný stav
pacienta, znižovať množstvo užívaných liekov proti bolesti, ako aj urýchľovať celý liečebný proces.
Dôležitým psychickým aspektom v tomto procese je
stres. Stres je psychologický a emocionálny proces,
ktorý negatívne vplýva na neurohormonálne, imúnne a muskoskeletálne funkcie, t. j. všetky funkcie,
ktoré majú zásluhu na liečebnom procese pacienta.
Psychika zohráva dôležitú úlohu pri začiatku choroby
a zásadne ovplyvňuje jej priebeh a liečenie. Dôvodom
je centrálny nervový systém, ktorý môže byť iritovaný zlyhaním psychologickej obrany človeka a spôsobiť neadekvátne správanie imúnneho systému.
Zlepšovanie psychickej pohody pacienta je jedným
z hlavných cieľov architektúry v procese vytvárania
vhodného nemocničného prostredia.
Nemocnicu musíme chápať ako komplex systémov
a oddelení, kde nie je možné izolovať vplyv jednotlivých faktorov od systémového riešenia architektonického konceptu. Existujú však niektoré vedecky
podložené teórie, ktoré poukazujú na smerovanie architektúry v tomto procese.
Pickerov inštitút, ktorý zameriava celú svoju činnosť na vedecký výskum v oblasti „patient- centered
care“ (starostlivosť orientovaná na pacienta), deﬁnoval základné požiadavky vhodného nemocničného prostredia ako jednu zo svojich hlavných odvetví
skúmania „environmental care”(liečebné prostredie).
Tieto požiadavky sú založené na niekoľkoročných
výskumoch, kde pacienti diskutovali o faktoroch,
ktoré pre nich zohrávajú najdôležitejšiu úlohu pri
zlepšovaní ich psychickej pohody. Pickerov inštitút
ich potom rozdelil do týchto základných bodov1:
– Prostredie umožňujúce priamy kontakt s prírodou a svetlom
– Prostredie nehlučné a nerušivé
– Prostredie podporujúce pocit priestorovej
orientácie
– Prostredie poskytujúce možnosti pozitívneho
rozptýlenia
– Prostredie umožňujúce blízkym byť súčasťou
liečebného procesu

– Prostredie chrániace súkromie
– Prostredie bezpečné
Prostredie umožňujúce priamy kontakt s prírodou a so svetlom
Existuje niekoľko spôsobov, akými prichádzajú pacienti, zamestnanci, ale aj návštevníci nemocnice do
kontaktu s prírodou.
1. vizuálny kontakt s prírodným prostredím (výhľad z okna, maľby a obrazy na stenách s prírodným
motívom…)
2. priamy kontakt s exteriérovým prírodným prostredím (návšteva zelených átrií, okolitých parkov,
záhrad…)
3. priamy kontakt s interiérovým prírodným
prostredím (zimné záhrady, dvorany, interiérové
rastliny…)
V roku 1859 Charles Robert Darwin publikoval svoju evolučnú teóriu, ktorá sa stala jednou z najrevolučnejších ﬁlozoﬁí vôbec s obrovským vplyvom na
kultúrno-spoločenské dianie. Civilizácia a príroda sa
začali považovať za dva rozdielne svety. Človek bol
súčasťou obidvoch. Bol biologickou jednotkou prírody z pohľadu druhového členenia a zároveň rozmýšľajúci, kreatívny tvor s vlastnou kultúrou. Za dôkaz
týchto odlišností bol považovaný aj fakt, že biologické charakteristiky človeka sú dané prírodou, do vývoja ktorých nemohol zasiahnuť, na rozdiel od kultúry,
na ktorej vytvorení sa podieľal vlastnými rozhodnutiami2. Darwinova teória pomáha tvrdeniu, že civilizácia je negatívnym fenoménom, ktorá bráni človeku
žiť v harmónií s prírodou a v konečnom dôsledku vedie k jeho totálnemu zániku.
Tvrdenie, že civilizácia ničí ľudstvo si rýchlo našlo svoju cestu aj u predchodcov psychiatrie a psychológie. Napríklad George Beard tvrdí, že s rýchlosťou rozvoja spoločnosti sa rovnako rýchlo zväčšuje
aj rozdiel medzi prírodou a spoločnosťou. Poukazuje
to na príklade, že najviac v histórii trpeli tí, čo boli
najviac civilizovaní. Presvedčenie, že nedostatočný
kontakt s prírodným prostredím môže mať negatívny vplyv na ľudské zdravie, sa v súčasnosti čoraz častejšie stáva zdrojom skúmania (Planetree Hospitals3,

Michal Valúšek

Evidence Based Design4). Z evolučnej teórie teda vyplýva, že človek je vo svojej podstate súčasťou prírodného prostredia a jeho normálny a prirodzený
stav je byť zdravý. Preto každý z nás má aj svoje samo-uzdravovacie mechanizmy, ktoré boli počas miliónov rokov evolúcie v prirodzenej harmónii s prírodou a ich fungovanie závisí od prírodných aspektov.
Aj keď je vedecký výskum v oblasti vplyvu prírodného
prostredia na človeka relatívne v začiatkoch, už dnes
možno jednoznačne preukázať, že prírodné prostredie dokáže redukovať stres a znižovať depresiu účinnejšie ako prostredie umelé, vytvorené človekom.
Vizuálny kontakt s prírodným prostredím
Ľudia vo všeobecnosti vnímajú pohľad na prírodu ako efektívny prostriedok slúžiaci na zmiernenie
stresu a bolesti. Tento takzvaný regeneračný efekt
prírody bol vyvinutý ako výsledok evolučnej histórie
človeka5. Evolučným vývojom sa príroda v podvedomí človeka zakorenila ako vrodený zdroj fascinácie
a obnovy s cieľom stimulovať ľudí a nútiť ich hľadať
kontakt s bezpečným prírodným prostredím, ktorý
obsahuje prostriedky a možnosti nevyhnutné na prežitie. Skutočnosť, že podhľad na vonkajšie prírodné
prostredie môže pozitívne ovplyvňovať priebeh liečby pacienta, preukázala revolučná vedecká štúdia R.
Ulricha, z roku 19846, ktorá u širokej verejnosti spôsobila rozruch. Autor sa v nej zaoberal vzťahom nemocničného prostredia a dĺžky uzdravovacieho procesu pacientov po operácii. Pacienti boli náhodne
rozdelení do dvoch druhov izieb. Jeden druh izieb
mal výhľad na prírodné prostredie, ktoré obsahovalo množstvo zelene a dostatočné množstvo denného
svetla. Druhý typ izieb mal výhľad na tehlovú stenu susediacej budovy s nedostatočným množstvom
denného svetla. V štúdii dospel k názoru, že pacienti
s možnosťou výhľadu do prírody sa uzdravili takmer
o jednu tretinu rýchlejšie a množstvo liekov proti bolesti, ktoré počas liečby užívali, bolo zjavne menšie
ako pri skupine s výhľadom na susednú stenu budovy. Tento výskum dokazuje spojitosť medzi vizuálnym vnemom a uzdravovacím procesom a poukazuje
na skutočnosť, že ak je tento aspekt v nemocničnom
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prostredí podcenený a okná izby majú nevhodný výhľad (v tomto prípade na stenu susednej budovy),
môže nastať situácia, keď pacient stráca vizuálnu
stimuláciu, ktorú zažíva v každodennom živote, čo
následne vedie k predĺženiu celkovej liečby. Ako je
vlastne možné, že niečo také „obyčajné“ ako pohľad
na prírodu poskytuje pozitívne stimuly a urýchľuje liečebný proces? Odpoveď by sme mohli hľadať
v našej dávnej histórii, ktorá bola po celú dobu s prírodou úzko spätá. Pohľad na prírodu vyvoláva u človeka evolúciou vyvinuté príjemné pocity, ktoré redukujú stres a depresiu, a takýmto spôsobom pozitívne
vplývajú na celý liečebný proces.
Skoršie vedecké štúdie zaoberajúce sa vplyvom
priestorov bez okien na psychický stav človeka potvrdili, že okná nie sú len hygienickou nevyhnutnosťou,
ale že nedostatok kontaktu s vonkajším prostredím
spôsobuje emocionálne zmeny v osobnosti, stres
a depresiu7. Podľa štúdie T. Markusa8 existuje päť
hlavných kritérií, ktoré majú vplyv na riešenie okna
v nemocničnom prostredí:
– denné svetlo
– priame slnečné žiarenie
– prirodzené vetranie
– výhľad
– ochrana súkromia
Tieto kritériá sa navzájom prelínajú, preto aj nasledujúce výskumy, ktoré sa sústredili na výhľad a jeho
účinky na ľudské zdravie, môžu byť ovplyvnené rovnako aj spolupôsobením ostatných aspektov. Spokojnosť s výhľadom, ktorý okno umožňuje, závisí od viacerých faktorov, ako sú: veľkosť okna, veľkosť plochy
miestnosti, veľkosť vonkajšej steny, výška parapetu,
ako aj od druhu vonkajšej informácie, ktorú výhľad
poskytuje. Podľa spomínaného výskumu sa spokojnosť zvyčajne dosahuje vtedy, keď plocha okna tvorí
minimálne 20 % – 30 % plochy exteriérovej steny
miestnosti.
Odporúča sa, aby pacient v sediacej či ležiacej polohe mal výhľad na okolie, čo mu v podvedomí evokuje
pocit väčšej istoty. Najlepšie to spĺňa okno so zníženým parapetom. Zaujímavé riešenie9 použil rakúsky architekt Volker Giencke pri projekte nemocnice

Foto: Stanislav Majcher

Vstupná fáza projektu – deﬁnovanie kritérií
V architektonickom vymedzení ide o vyžitie charakteru a potencie sústavy v návrhu emergentných väzieb endo-parazitickej formy, ktorá využíva priestor
foyeru FA STU v Bratislave ako „tráviaci trakt“ tela
hostiteľa. Táto vnútorná dutina fakulty je následne
pretkávaná logickými smermi nekonvenčnej modulácie riadenej gramatikou matematických podmienok
a cyklov jazyka Visual Basic v Grasshopperi. Steny
parazita tu vymedzujú nový priestor, ktorého diverziﬁkované smery stanovujú limity jeho pohyblivého objemu. Akoby vznikal priestor v priestore. Tento projekt je výsledkom práce študenta Bc. Aladara
Csernáka z predmetu Digitálna architektúra I. – skriptovanie ZS 2011/2012, ktorý na tomto zadaní pracoval
pod vedením Ing. arch. Michala Valúška ako hlavného
riešiteľa tohto projektu riešeného v rámci Programu
na podporu mladých výskumníkov 2011 (odborná konzultácia RNDr. Andrej Hosťovecký, PhD.).
1 ¦ Generovanie endo-parazitickej
formy vo foyer na FA STU

Digitálny
návrh formy
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Pychology of the Hospital
Environment
By Stanislav Majcher
¦
¦
¦
¦
Scientiﬁc studies point out that the
feeling of psychic well-being can positively aﬀect the patient´s state of
health; reduce the amount of the used
anti-pain pills, and accelerate the healing process. Stress is an important
psychic aspect in this process. Stress is
a psychological and emotional process
that negatively aﬀects the neuro-hormonal, immunological, muscular and
skeletal functions, that is all functions
that participate in the healing process.
The psyche plays an important role
at the start of an illness, and it fundamentally aﬀects the course and the
healing process. The reason for this is
the central nervous system that can be
irritated by failure of psychological defence thus negatively aﬀecting the immunological system.
Improvement of the psychological
well-being in hospitals is the core aspect of architectural design of hospital
environments.
A hospital should be understood as
a complex of systems and wards where
it is not possible to exclude any part
when speaking of systematic architectural concepts. There are some scientiﬁc concepts that point out to the architectural functions in this respect.
The Picker institute aims its activities to scientiﬁc research in the ﬁeld
of patient-centred care. Thus, the basic patient-oriented requirements of
a suitable hospital environment have
been deﬁned.
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Projekt sa zameriava na vzájomné postavenie dvoch
kontrastných sústav a hľadá ich využitie v oblasti
ochrany, „zásobovania“ alebo obojstrannej koexistencie a pomocou algoritmu sa usiluje nájsť otázky zúročenia týchto protichodných štrukturálnych aliancií
v architektúre s rôznou výhodnosťou alebo nevýhodnosťou pre obidve strany. Symbiózu a parazitizmus
nechápe ako čisté protiklady, ale ako tesné prepojenie vzťahov, keď jeden systém prispôsobuje svoju
formu a „diktátorsky“ usmerňuje tok ľudí v priestore
na základe asociatívnych zväzkov s prostredím.

1 ¦ Riešenie osvetlenia čakárenských priestorov denným
svetlom presklennou stenou (čakárenské priestory sú opticky
prepojené s átriom, v ktorom je situovaný nemocničný park),
Klinika diakonov v Stuttgarte, Arcass Freie Architekten
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Prepojenie algoritmu
v plugine Grasshopper

Zápis kódu algoritmu cez jazyk
Visual Basic v Grasshopperi

Návrhová fáza projektu – digitálny algoritmus
Na začiatku návrhu sa uplatňuje náhodný, avšak vďaka logike algoritmu korigovaný princíp generovania
prvotných bodov vo foyeri, ktoré sú kontrolnými
uzlami vodiacich kriviek prebiehajúcich tiel parazita. Uzly kriviek idúcich z otvorov foyeru, kde je predpokladané nasávanie potravy parazita, sú následne
v rámci algoritmu spájané logicky s najbližším voľným uzlom podľa smeru. Takto generované priestorové krivky produkujú zdanlivo chaotickú spleť
parazitických prúdov, ktoré diktujú nové usmernenia pohybu ľudí ako „potravy“ z piatich smerov, čím
využívajú „ľudský“ potenciál vnútri fakulty. Cielene
pritom skracujú cesty medzi krídlami a vstupom do
budovy s rozumnou distribúciou ľudí. Telá parazita
reagujú na túto neobyčajnú stravu ako na vnútorné pohyblivé atraktory, ktoré prechádzajú útrobami
a v daných miestach nafukujú ich steny ako senzibilný „tráviaci trakt“ vo foyeri. Na druhej strane sú tieto smery istým kontrastom k voľnému pohybu ľudí
v otvorenom priestore a pôsobia viac diktátorsky ako
slobodne. Svojím objemom pôvodný priestor foyer
viac zmenšujú a uberajú z jeho formy, čím koketujú
s istou myšlienkou obavy nad nevyužitím jeho prázdnej dutiny. Akoby chceli telá tejto endo-parazitickej
algo-tektúry vyplniť voľný priestor, do ktorého sú
umiestnené. Ich povrch pritom umocňujú čiastočné
perforácie vychádzajúce z parametrického sledovania
polohy vonkajších statických atraktorov v priestore,
čím zabezpečujú preslnenie vnútra algo-tektúry a vytvárajú jej interaktívne kontinuum.
Vďaka parametrickej väzbe kódovaného algoritmu v Grasshopperi dokáže parazit vo výsledku meniť
priemer i charakter geometrie a veľkosť, smerovanie i nábeh perforácií na základe vzdialenosti a polôh viacerých atraktorov. Náhodné rozhodenie vnútorných bodov vodiacich kriviek parazita je pritom
fundamentom vždy inej generácie chaotickej „pásomnice“, ktorej vývoj sa dá ťažko predvídať (teória
chaosu). Ale aj napriek chveniu jej uzlov je v rámci
algoritmu stále deterministická a riadená pokynmi
zdola nahor. Dramatický rozsah vyhýbajúcej formy
sa usiluje apelovať na emócie diváka s cieľom podporiť emergentný dojem samopašného tela parazitickej algo-tektúry (algoritmicky navrhovanej architektúry), ktoré je azda prejavom „fóbie z prázdna“.

Vťahuje ľudí, kriticky zapĺňa a využíva priestor foyeru
na svoju ochranu, ale súčasne poskytuje nové smery
a prepojenia. Medzi striktným tvarom foyeru a dynamickou formou parazita tak vzniká kontrast, ktorý
opisuje húževnaté hmoty naťahujúce sa ako pavúčie
súkno s teoretickým charakterom ocele (pozri digitálne výstupy projektu).
Výrobná fáza projektu –
realizácia fyzického modelu
Po stanovení algoritmu nasledovalo optimalizovanie digitálneho modelu pre výrobu pomocou technológie 3D tlače. Na začiatku bolo potrebné maximálne presne vymodelovať priestor foyeru, vyladiť
všetky smery parazitických prúdov, aby sa vzájomne
nedotýkali a nájsť nielen optimálne rozloženie formy, ale tiež stanoviť minimálnu hrúbku stien parazita vzhľadom na postačujúcu pevnosť a stabilitu reálneho modelu.
Vzhľadom na to, že telá parazita sú chápané ako
čiastočne pružné a súčasne ľahké avšak pevné oceľové formy bez použitia podpery alebo závesu, bola
zvolená ako najvhodnejšia technológia 3D tlače –
Laser Sintering s použitím kompozitu Alumid. Ide
o plastový prach „polyamidu“ s prímesou hliníka,
ktorý zabezpečil vysokú pevnosť kritických visiacich
častí modelu (telá parazita) s istou mierou ohybnosti, nízku hmotnosť a zároveň skvelé mechanické vlastnosti s určitou termálnou odolnosťou a kovovým vzhľadom. Je preto úžasným materiálom na
čiastočné odprezentovanie odvážnej myšlienky tohto projektu, ktorý otvára diskusiu o hľadaní využitia
čiastočne pevných i elastických látok v architektúre.
Okrem toho je výhodou tohto kompozitu, že po odbúraní metalických častíc je biokompatibilný, recyklovateľný a neškodný pre životné prostredie.
Tento typ technológie 3D tlače a daný kompozit napokon stanovil potrebnú minimálnu hrúbku
(2 mm) stien parazita, pričom bola stále zaistená potrebná stabilita i tuhosť nepodoprených častí modelu a taktiež ich primeraná čitateľnosť v rámci detailu (pozri Fyzické výstupy). Vzhľadom na túto hrúbku
následne vyšla minimálna veľkosť modelu 300 mm
x 300 mm x 115 mm na podstave 340 mm x 340 mm,
čo bolo postačujúce, lebo pri menších rozmeroch by
sa už stratila čitateľnosť modelu a hrúbka stien by
nezodpovedala mierke. Výsledný 3D model napokon

prispieva svojím reálnym priestorových výstupom
k charakteru nekonvenčných štruktúr v architektúre
a je jedným z hmatateľných a praktických výstupov
doktorandského výskumu riešiteľa tohto projektu.
Výstupy dosiahnuté riešením projektu
Používanie počítača prináša nové skúseností, ak architekt vstúpi do dialógu so strojom na úrovni návrhu algoritmu, čím je schopný vytvárať náročné zámery, ktoré rozširujú možnosti tradičných CAD softvérov
a výrobné postupy CAM technológií. Interakcia však
musí byť transparentná, s presnou skladbou algoritmov, ktoré nesmú byť ťažkopádne, ale celkom determinované. Prínosom projektu je ukážka uplatnenia
presných pravidiel pri návrhu zložitej architektonickej kompozície, ktorá následne využíva možnosti
technológie 3D tlače na zhmotnenie nekonvenčných
ideí do reálneho modelu. Tento projekt reprezentuje nielen oblasti súčasnej tvorby v rámci inovačných
technológií v architektonickom navrhovaní, ale jeho
digitálny algoritmus i fyzické stelesnenie je súčasne cenným reprezentačným materiálom ukazujúcim
nové prístupy v tvorbe na predmete Digitálna architektúra na FA STU.
Projekt prezentuje zložité vzťahy použitím parametrických postupov v Grasshopperi, čo prináša výsledky z hľadiska aplikácie Teórie chaosu (štruktúra
je citlivá na vzťahoch a väzbách vstupných parametrov), matematických (logické pravidlá algoritmu),
geometrických (generovanie digitálnych geometrií),
výrobných (presnosť a kvalita 3D modelu) a aj umeleckých súvislostí (estetika výstupov) chaotických
skladieb v algoritmickom navrhovaní komplikovaných štruktúr.
Metodickým výstupom projektu je napokon prototyp algoritmu riešiaci dané zadanie vo verzií Grasshopper 0.8.0007 pre softvér Rhinoceros 4. a tvorivým výstupom uplatnenie parametrických postupov
na úrovni reálneho modelu, čím demonštruje výrobnú technológiu 3D tlače priamo v praxi. Digitálny
i reálny model tohto projektu tak prináša originálne fenomenologické výsledky priestorovej organizácie chaotickej štruktúry, keď jednoduchý algoritmus
prezentuje konceptualizovanie hľadajúce riešenia
pomocou jasných predpokladov, ktoré následne spĺňajú stanovené kritériá v architektúre.

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

3 ¦ Fyzické výstupy: Reálny model endo-parazitickej
formy vo foyer na FA STU
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Endo-parasitic Algo-texture
in the Foyer of the Faculty
of Architecture STU
By Michal Valúšek
¦
¦
¦
The project solves the design and production of endo-parasitic algo-tecture
in the foyer of the Faculty of Architecture Slovak University of Technology
with the help of digital technique of
scripting in Grasshopper and production technology 3D printing – Laser
Sintering. It is a hybrid of multi-disciplinary research that provides new
aspects of applying the principles of
mathematics, computer geometry,
manufacturing technology and artistic aesthetics on the platform of architectural design of complex forms.
This creative process represents the
knowledge of the parametric design
and looks for the optimal solutions
of a difﬁcult architectural composition, which is also shown on a physical
model done on the appropriate level of
professionalism.

