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The New Sans Souci in Iliašovce
Forgotten landscape
By Katarína Kristiánová 
¦ 
¦ 
In looking at landscapes we perceive 
their present state fi rst of all. Howev-
er, some facts in the memory of land-
scapes are not visible, or are not obvi-
ous at the fi rst glance. That is the case 
of the forgotten landscape - French 
Baroque-Rococo garden in Iliašovce, in 
the region of Spiš.

The summer residence with the fa-
mous garden, built by Count István 
Csáky and his wife Júlia Erdődy in 
1776, was named by their contempo-
raries the “New Sans Souci”. We know 
about its original appearance only 
from literary and archival sources de-
scribing the beauties of this garden.

The history of decay and destruc-
tion of the garden is emblazoned with 
legends about the end of love and the 
careless life-style of the noble couple. 
This once famous garden is now an ob-
ject of interest for garden architecture 
history as a representative of a French 
model of Baroque-Rococo gardens 
in the Slovak territory. Its design was 
inspired by the famous gardens of 
that period, such as the garden of the 
“Chateau Sans Souci” of Frederick the 
Great in Potsdam.

There is not much preserved from 
the former summer palace and gar-
dens there, but their imprints in the 
landscape have not yet vanished. 
Fragments of architecture known from 
historical maps are still legible in the 
contemporary landscape in the form 
of views and sceneries. Their histori-
cal and landscape value emphasizes 
the need to protect and preserve the 
site and to fi nd new approaches to its 
presentation.

Ecological Authenticity 
in Architecture
By Lukáš Šíp
¦
¦ 
Ecological architecture, as a  relevant 
attitude towards fundamental prin-
ciples of architectural design, is still 
taking shape; the essence and outward 
forms of this phenomenon are being 
sought worldwide. For ecological ar-
chitecture, are typical expression and 
conceptual subjectivity. That is why 
there has been a wide spectrum of ar-
chitectural “genres” and movements 
associated with this concept; from 
neo-vernacular and solar to organic or 
bionic architecture. Experience tells us 
that when we add any adjective to the 
word “architecture”, the adjective will 
then represent some compilation of 
the external attributes characteristic 
for this kind of architecture. Nowadays 
it is relatively simple to identify au-
thentic gothic, renaissance or modern 
architecture. What kind of form appa-
ratus or set of external attributes is 
unique to the architecture described 
as “ecological”? Is it possible to dif-
ferentiate authentically ecological ar-
chitecture? Could this lead to the for-
mation of a new aesthetic paradigm in 
architecture?

The primary objective of this article 
is to illustrate the basic characteris-
tics of a new aesthetical paradigm in 
architecture by searching for, identify-
ing and analyzing its attributes - those 
which are already embodied in the 
contemporary ecological architecture. 
The main tool for achieving this goal is 
the formulation of a working hypoth-
esis of the ecological authenticity of 
architecture, which I have tried to ver-
ify by argumentation. The creation of 
this hypothesis has been evoked by the 
current discussion about ecological ar-
chitecture. Its formulation is a result 
of a logical procedure. In this case we 
consider logic as a science of correct 
reasoning. Ecologically sustainable 
building could have a very specifi c ar-
chitectural expression, which could be 
characterized as genuinely ecological.

52 ALFA 04 ¦ 2011

English
Summary

Nové Sans Souci  v IliašovciachVÝSKUM NAVRHOVANIA

6 ALFA 04 ¦ 2011 ALFA 04 ¦ 2011 7

Nové Sans Souci 
v Iliašovciach
Zabudnutá krajina
Katarína Kristiánová

1 ¦ Krajina Nového Sans Souci v súčasnosti 
Foto Katarína Kristiánová

Pozerajúc sa na súčasnú krajinu vnímame predovšet-
kým to, čo je tu a teraz. Hoci aj vrátane viditeľných, 
hmotných ruín minulosti. Hovoria o histórii krajiny 
a pridávajú nášmu vnímaniu rozmer času, obohacujú 
ho o fi lozofi ckú rovinu pominuteľnosti. 

Niektoré skutočnosti v  pamäti krajiny však nevi-
dieť alebo nie sú čitateľné na prvý pohľad. Takouto 
krajinou je aj zabudnutá krajina francúzskej baroko-
vo-rokokovej záhrady v Iliašovciach na Spiši. Obr. 1

História Iliašoviec a Čákiovci 
Obec Iliašovce1 sa nachádza v severozápadnej časti 
Hornádskej kotliny v doline Iliašovského potoka, ne-
ďaleko Spišskej Novej Vsi a  Levoče. Obec bola slu-
žobníckou osadou Spišského hradu a  jej najstaršie 
zachované meno Villa Ursi svedčí o tom, že jej oby-
vatelia pomáhali panovníkom a ich sprievodu pri po-
ľovačkách na medvede. Po tatárskom vpáde doviedol 
sem komes Eliáš nemeckých kolonistov, ktorí obec 
dosídlili. V 14. storočí patrila do Spoločenstva spiš-
ských Sasov, bola bohatým mestečkom, ktoré si kú-
pou zväčšilo svoj chotár. V roku 1465 sa stala majet-
kom spišského hradného panstva.2 

V roku 1636 Štefan Čáki (Csáky István 1603 – 1662) 
získava Spišský hrad a spolu s ním 123 usadlostí, me-
dzi nimi aj  Iliašovce a Hodkovce.3 V Hodkovciach si 
sám začal stavať sídlo, ktoré nazýval castellum su-
barcense, kaštieľ v  podhradí4, iliašovské panstvo 
prevzala jeho tretia manželka Kristína Mindsenty 
(Mindszenti Krisztína) od Lőrinca Feketeho. Zdedil 
ho ich syn gróf Štefan Čáki (Csáky István 1635 – 
1699) a  po ňom jeho syn gróf Tomáš Čáki (Csáky 
Tamás 1675 – 1705).5 Čákiovci, jeden z  najvýznam-
nejších a  najrozvetvenejších rodov v  Uhorsku, zo-
hrávajú významnú úlohu v dejinách Spiša. Ich vzťah 
k  mimoriadne krásnej a  bohatej krajine Spiša do-
kumentuje aj to, že titul spišského župana použí-
vali pred všetkými aj oveľa vyššími titulmi.6 V oko-
lí Spišského hradu si príslušníci rodu postavili rad 
honosných sídiel, kaštieľov obklopených parkmi, 
napríklad v  Hodkovciach, Bijacovciach, Spišskom 

Hrhove i rad menších kúrií, napríklad v Bystranoch, 
Richnave, Kluknave a v Smižanoch.

Iliašovce si za svoje sídlo zvolil gróf Štefan Čáki 
(Csáky István 1741 – 1810)7. V rokoch 1759 až 1761 na-
vštevoval viedenské Theresianum, kde sa počas štú-
dia naučil vynikajúco po francúzsky.8 Tu sa zoznámil 
aj s Michalom Stáraim (Sztáray Mihály 1749 – 1798), 
Lajošom Erdődym (Erdődy Lajoss) a s Júliou Erdődy 
(Erdődy Júlia 1747 – 1809), ktorú si ako sedemnásť-
ročnú v roku 1764 berie za manželku.9 V Iliašovciach 
začínajú v roku 1765 budovať svoje sídlo s pompéz-
nou originálnou záhradou – zábavným parkom, ktoré 
nazvú Sans Souci – miesto bez starostí.

Nové Sans Souci 
Gróf a jeho žena Júlia Erdődy boli obidvaja veľmi 
vzdelaní a zdieľali spoločnú záľubu a záujem o fran-
cúzsku literatúru a umenie.10 Ich bohatá knižná kolek-
cia11 obsahovala vydania francúzskych kníh 18.  sto-
ročia. Od fi lozofi ckých diel až po diela francúzskej 
literatúry, ktoré by sme mohli označiť ako pikant-
né.12 Aj prostredníctvom tejto literatúry si možno 
predstaviť celkového ducha doby osvietenstva i  li-
beralizmu, ktoré formovali cieľ obidvoch manželov 
prostredníctvom Sans Souci v Iliašovciach „vzkriesiť 
idylickú zlatú dobu básnikov a vytvoriť útulok pre fi -
lozofi u, krásne umenie, pokoj a slobodu“13. 

Obdivovanie francúzskej kultúry i tvorby šľach-
tických sídiel, letohrádkov a záhrad v štýle francúz-
skych záhrad bolo v tom čase veľmi módne. A to nie-
len medzi uhorskou šľachtou, ktorá sa inšpirovala 
zahraničnými vzormi. Aj pruský panovník Fridrich II. 
si postavil v roku 1744 letohrádok a barokovo-roko-
kové záhrady Sans Souci v  Potsdame. Ďalším zdro-
jom inšpirácie pre Štefana Čákiho a jeho ženu Júliu 
mohla byť aj slávna baroková záhrada jej otca Jána 
Erdödyho v Bratislave, ktorú jeho súčasníci, nap-
ríklad Rotenstein14, prirovnávali k  letohrádku Sans 
Souci v Potsdame. Podobne ako záhrady v Potsdame, 
bola situovaná vo svahu a rovnako aj jej súčasťou bol 
i vinohrad.15 

O  tom, ako vyzeralo iliašovské Sans Souci v  čase 
najväčšej slávy sa dozvedáme predovšetkým z  li-
terárnych prameňov. Na počesť jeho postavenia 
v roku 1776 napísal gróf Michal Stárai krátku oslav-
nú prózu vo francúzštine, ktorá sa však nezachova-
la. Nazval ho Novým Sans Souci. Do maďarčiny ju 
preložil sám Štefan Čáki a do latinčiny Tomáš Antal 
Sirmai (Szirmay Tamás Antal).16 Z roku 1777 pochá-
dza preklad do nemčiny autora s iniciálami F. B. von 
C.17 Ďalším zdrojom je latinské dielo Jána Demka18 
a veršované 113-strofové dielo Lajoša Erdődyho 
(Diószeghy Erdődy Lajos) v maďarčine19. V roku 1790 
preložil nemeckú verziu Imre Vitéz Ivánkai (Ivánkay 
Vitéz Imre). 20

Jednotlivé opisy záhrady nie sú rovnaké, akoby au-
tori i prekladatelia zapojili do opisov svoju vlastnú 
fantáziu a dojmy. Z tejto mozaiky si však možno vy-
tvoriť celkový obraz záhrady.21 Záhrada bola záhra-
dou určenou na zábavu, ale aj na odpočinok. V zábav-
nej časti obsahovala miesto na jazdecké aj  loptové 
hry, kľukatý chodník viedol dolu po svahu k ihrisku 
s hojdačkami a kolotočom, strieľaním do cieľa a na 
holuby. V centre hernej plochy bola pyramidálna vy-
výšená tribúna, z  ktorej bolo možné pozorovať hry 
a súťaže. Autorov opisov najviac zaujal kolotoč. Ženy 
sedeli na labutiach, muži na koňoch a  točiac sa na 
kolotoči snažili sa udrieť do srdca visiaceho nad nimi, 
trafi ť vystrkujúcu sa hlavu alebo pomocou šable zís-
kať obruč. Prizerajúci sa víťaza odmenili potleskom. 
Demko opisuje, že tieto hry boli určené pre hostí 
a priateľov, ale i pre obyvateľov blízkeho okolia, sed-
liakov. Pre zábavu sedliakov bola postavená aj „palo-
ta“, kde mohli jesť, piť a tancovať.22 

Ako vyplýva z  opisov, Štefan Čáki rád trávil čas 
v pokojnej časti záhrady, vo svojej obľúbenej pustov-
ni, kde rád čítal knihy a venoval sa aj fyzickej práci 
v záhrade. Pustovňa i celé jej zariadenie bolo vyho-
tovené z dreva. Ako opisuje Demko a vtipne i Erdődy, 
ešte aj rýľ bol celý z dreva. V pustovni bola uložená 
aj kniha hostí, kde každý hosť musel napísať niečo 
o samote.23

Lokalitu Sans Souci však približujú nielen literár-
ne pramene, ale je známa aj z mapových podkladov. 
Zachytená je napríklad na mapách z I. a II. vojenské-
ho mapovania. Najlepšiu predstavu priestorového 
usporiadania záhrady poskytuje mapa, pôdorys záh-
rady z diela Matúša Pajdušáka (Pajdussák Mátyás)24. 
Zobrazuje celý areál aj s opisom jednotlivých atrak-
cií. Obr. 2 

Podľa tejto kresby vnútornú časť areálu lemuje bo-
rovicový les (A), cez ktorý vedú rovné aleje na vrchol 
kopca a k záhradným kaštieľom, uprostred pravidel-
nej parkovej úpravy s kvetinovým parterom a s tvaro-
vanými drevinami, ktorá je lemovaná stromoradím. 
Budovy slúžili na ubytovanie domáceho panstva 
(B), hostí (C) i  služobníctva (E). Na samotnom vr-
chole kopca bol postavený tzv. holandský dom (F), 
ktorý slúžil ako vyhliadka na obdivovanie panorámy 
Vysokých Tatier. V parku sa nachádzali aj ďalšie atrak-
cie charakteristické pre záhradnú tvorbu tohto obdo-
bia. Na vzdialenom vrchole, ktorý nazvali Parnasom 
(U) sa nachádzal francúzsky klasicizujúci Apolónov 
chrám s desiatimi stĺpmi, so sochou Pegasa a socha-
mi deviatich múz, údolie pri potoku nazvali údolím 
Dafné  (R), kde v chladivom tieni stromov skláňajú-
cich sa nad potokom stála socha Dafné. Tieto inšpi-
rácie motívmi z gréckej mytológie, veľmi farbisto, vy-
užijúc všetky svoje znalosti, opisuje Lajoš Erdődy.25 
V potoku plávali pstruhy, bolo na ňom vytvorené ja-
zierko a bol tu postavený aj objekt kúpeľov (S). 

Barokovo-rokokové formy pravidelných úprav ty-
picky geometrických foriem v okolí budov a herných 
priestorov boli v iliašovskom Novom Sans Souci do-
plnené aj o prvky, ktoré predznamenávajú už prechod 
k  novému slohu prírodnokrajinárskych a  sentimen-
tálnych parkov, napríklad pustovňa alebo kľukato ne-
pravidelne vinúca sa cestička. Do kompozície Nového 
Sans Souci bolo zakomponované aj okolité prírodné 
prostredie, kopce a údolia, inovatívne spájajúc prv-
ky charakteristické pre francúzske barokovo-rokoko-
vé záhrady s prvkami typickými pre anglické prírod-
nokrajinárske parky, ktoré sa stali charakteristickými 

2 ¦ Areál Nového Sans Souci na mape z diela M. Pajdušáka 
A – borovicový les, B – kaštieľ, C – hosťovské domy, 
D – kaplnka, E – ubytovanie služobníctva, F – holandský 
dom, G – jazdiareň, H – hostinec, I – kľukatá cestička 
k ihriskám, K – kolotoč, L – súťažné hry, M – hod do cieľa, 
N – hry na šťastie, O – hry s holubmi, P – hľadisko, Q 
– pustovňa, R – údolie Dafné, S – kúpeľ, T – voliéra pre 
vtáky, U – Parnas, V – loptové hry Zdroj: Rapaics, 1940
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Ekologická autenticita architektúry
Lukáš Šíp Ekologická architektúra ako relevantný postoj k zá-

kladným princípom architektonickej tvorby sa usta-
vične formuje; podstata a výraz tohto fenoménu sa 
hľadajú celosvetovo. Význam termínu ekologická ar-
chitektúra, s ktorým sa stretávame už prinajmenšom 
od sedemdesiatych rokov 20. storočia, pôsobí z ter-
minologického hľadiska pomerne exaktne. Široké 
spektrum rozmanitých architektonických koncepcií 
realizovaných diel, ktoré sa ako ekologické označu-
jú, však stavia podstatu ekologickej architektúry na 
tenký ľad. Termínom ekologická architektúra sa dá 
nazvať jednoduché ľudské obydlie v niektorej z kra-
jín tretieho sveta rovnako vhodne ako technologic-
ky vyspelý dom v  energeticky pasívnom štandarde. 
Niektorí protagonisti tohto žánru vidia dosiahnutie 
ekologického statusu vo formálnej „imitácii“ prí-
rodných tvarov a foriem, iní zasa v splnení vysokých 
energetických štandardov. Pre ekologickú architek-
túru je charakteristická výrazová a  koncepčná sub-
jektívnosť. Možno práve preto sa s týmto pojmom 
asociuje viacero architektonických „žánrov“ – ten-
dencií – koncepcií, ktoré siahajú od neo-vernaku-
lárnej cez solárnu až po organickú či bionickú archi-
tektúru. Zatiaľ čo kategórie ako nízkoenergetický či 
energeticky pasívny dom vieme defi novať v podstate 
„matematicky“ presne, ekologická alebo udržateľná 
architektúra zostáva „… všeobecnou kategóriou bez 
jedinej formálnej, priestorovej či teoretickej typo-
lógie. Môže zahŕňať široké spektrum koncepčných 
fi lozofi í, od vedeckých, ktoré sa usilujú o  sebestač-
nosť (architektúry) vďaka nulových energetickým 
systémom, po poetické, ktoré sledujú vytvorenie 
zmysluplného priestorového kontextu pre zažívanie 
prírody“.1

Zvykli sme si, že ak architektúre priradíme aké-
koľvek adjektívum, tak toto bude predstavovať ur-
čitý súbor vlastných vonkajších znakov, ktoré sú pre 
túto architektúru charakteristické. Dnes je pomer-
ne jednoduché identifi kovať autentickú gotickú, 
renesančnú či modernú architektúru. Priradením 

mnohovrstevnatého pojmu ekológia k architektúre 
vzniká ťažko defi novateľný smer. Aký výrazový apa-
rát či súbor vonkajších znakov je vlastný architektúre 
s adjektívom „ekologická“? Obr. 1 Bude vôbec možné 
niekedy rozlišovať autentickú ekologickú architektú-
ru? Ak by sa potenciálny jazyk ekologicky autentickej 
architektúry stal súčasťou „mainstreamu“, znamena-
lo by to vznik (zavedenie) novej estetickej paradigmy 
v architektúre? Cieľom tohto výskumu je zodpovedať 
práve tieto kľúčové otázky.

Architektúra s adjektívom „ekologická“
Na začiatok je nevyhnutné analyzovať vzťah pojmov 
ekológia a  architektúra, ako aj priemet tohto vzťa-
hu do architektonickej tvorby. Ekológia je vedný od-
bor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami 
a životným prostredím, a vzťahy medzi živými orga-
nizmami navzájom2. Ekológia je tiež interpretova-
ná ako veda o súvislostiach v prírode; skúma vzťahy 
medzi organizmami a ekosystémami, v ktorých žijú. 
Architektúra je umenie a veda o navrhovaní a stav-
be budov, objektov, stavieb a ich súborov, pamätní-
kov a  rôznych architektonických doplnkov3. Ak pri-
pustíme, že architektonický priestor (vecné životné 
prostredie4 je ekosystémom človeka rovnako ako živá 
príroda, potom spojenie architektúry a ekológie dáva 
zmysel. Do defi nície ekológie môžeme dosadiť člo-
veka za živý organizmus, architektúru za ekosystém 
(životné prostredie) a  môžeme tvrdiť, že ekológia 
má právo či dokonca povinnosť ich vzájomný vzťah 
skúmať. „Podľa nášho presvedčenia pre chápanie vy-
tvoreného prostredia – architektúry, ako ekosystému 
musí ipso facto postačiť prostá prítomnosť človeka 
v tomto prostredí.“ (J. Keppl – R. Špaček, 1993)5

Architektonické prostredie sa stalo primárnym 
biotopom človeka, teda človek zažíva a obýva najmä 
architektonický priestor. Tento priestor predstavuje 
zložitý umelý ekosystém, rovnako sofi stikovaný ako 
ekosystém prírodný. Každý zásah do tohto prostre-
dia možno chápať ako narušenie pôvodnej stability 

systému, teda každý zásah do okolitého prostredia je 
v tomto zmysle „ekologický“. Zachovávanie pôvodné-
ho stavu je pre človeka, ako tvorcu svojho životného 
prostredia, neuspokojivá úloha; svoje prostredie po-
trebuje ustavične meniť. Ekologická architektúra je 
umenie pretvárať naše životné prostredie bez toho, 
aby došlo k narušeniu pôvodnej vnútornej rovnováhy 
systému. Ekologická architektúra sa v tomto zmysle 
stáva otázkou etiky. Obr. 2

Hľadanie autentického výrazu
Na potrebu hľadania nového vzťahu medzi prírodou 
a architektúrou, a tým de facto aj hľadania nového 
výrazu ekologickej architektúry, upozornil v  závere 
svojej knihy Moderní architektúra – kritické dejiny 
Kenneth Frampton takto: „Snáď žiadna iná oblasť 
ľudských aktivít nepotrebuje z  hľadiska ekonomic-
kého, ekologického i všeobecne ľudského nájsť nový 
vzťah k prírode tak naliehavo ako súčasný spôsob ná-
hodného predmestského vývoja; márnotratná a  ná-
hodná parcelácia, obchodné ulice a centrá, nespočet-
né akre relatívne voľnej krajiny, ktoré sa každoročne 
stávajú obeťou rozpínania mesta.“6 Každá dôležitá 
historická epocha prežila svoju ranú fázu, keď jej 
protagonisti prezentujú nový obsah prostredníc-
tvom zaužívaných foriem. Aktuálne dobové myš-
lienky sú z dôvodu absencie nového výrazu nútení 
vtesnávať do neprispôsobivých starších foriem. Prvý 
automobil vznikol osadením spaľovacieho moto-
ra na konský povoz, radikálne nový technický prvok 
bol osadený na (od toho momentu) archaickú formu 
dopravného prostriedku. Skutočne autentickú for-
mu automobilu priniesol až následný vývoj. Tradičný 
dom so solárnymi kolektormi na streche má k  au-
tenticky ekologickej architektúre rovnako ďaleko. 
Otázka znie: je ekologická architektúra natoľko for-
málne vyvinutou kategóriou, že ju môžeme vyhlásiť 
za autentickú? Obr. 3

Teoretik James Wines píše (voľný preklad): „Zatiaľ 
čo už dnes môžeme vidieť vynikajúce diela, ktoré 

môžu byť kvalifi kované ako „zelená“ alebo „udržateľ-
ná“ architektúra, voľba vizuálnej interpretácie súčas-
ných architektov je stále zablokovaná v zastaraných 
(opotrebovaných) štýlových (štylistických) idiómoch 
20. storočia, ktoré vedú skôr k zmäteniu ako k posil-
neniu progresívneho obrazu architektúry priateľskej 
k  zemi.“7 Súčasne dodáva: „… bez umenia celá idea 
udržateľnosti padá. Ľudia si nikdy nebudú chcieť udr-
žať esteticky podradnú budovu vo svojom okolí, bez 
ohľadu na to, či je vybavená kvalitným determál-
nym zasklením, fotovoltickými článkami a  podlaho-
vými krytinami bez emisií“.8 Je nepravdepodobné, 
že by neestetická architektúra mohla byť udržateľ-
nou. Podmienkou udržateľnosti architektúry by mala 
byť predovšetkým krása, až potom kvantifi kovateľné 
parametre. obr. 4 Ekologická architektúra potrebu-
je vlastný výraz, s  ktorým by sa mohla identifi ko-
vať, a tak sa vyčleniť od ostatných architektonických 
štýlov. Slovami Kevina Pratta: „Zelená architektúra 
túži po takom type totalizovanej estetiky a  ideolo-
gickom programe, aký ponúkla moderná architektú-
ra. Zelená architektúra zdieľa s modernistickými pro-
jektmi tiež podstatu svojej spravodlivosti: zlepšiť svet 
prostredníctvom reformy jeho materiálovej kultúry.“9 
Hľadanie nového výrazu, nového vizuálneho jazyka, 
novej estetickej paradigmy považujem za ďalší krok, 
ktorý ekologická architektúra bude musieť urobiť. Je 
pravdepodobné, že znaky tohto výrazu sú už prítom-
né na realizovaných dielach ekologickej architektúry. 

Ekologická architektúra v praxi
Environmentálna podstata bola vždy latentne prí-

tomná v staviteľskej činnosti človeka; v podstate od 
začiatku našej civilizácie. Pre mnohé kultúry minu-
losti bolo fi lozofi cké prepojenie všetkých jej činností 
s prírodou charakteristické, pre iné bol charakteris-
tický opak. „Už takmer päť storočí je príroda hlav-
nou či kľúčovou kategóriou, okolo ktorej sa sústreďu-
jú úvahy o tom, čo je, alebo čo by mala architektúra 
byť.“ (A.  Forty, 2000)10 Ekologická architektúra je 

Gotická architektúra Notre-Dame v Dijon, Francúzsko (1240)

1 ¦ Aký výrazový aparát či súbor vonkajších znakov je vlastný 
architektúre s adjektívom „ekologická“?
Zdroj (Gotika) Kolektív autorov: Architectural Theory – From the 
Renaissance to the Present. Köln, Taschen 2006, s. 182 – 183. 
(Moderna) www.galinsky.com/buildings/savoye. 
(Ekológia) www.karawitz.com, Foto Hervé Abbadie

Ekologická architektúra Rodinný dom 
v Bessancourt, Francúzsko (2009)

Moderná architektúra Villa Savoye v Poissy, 
Francúzsko (1929)
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Resulting from the research is a set 
of arguments which support the hy-
pothesis claiming that an ecological-
ly authentic look of architecture does 
exist. If the argumentation is verifi ed, 
then this argument will become one of 
the attributes of ecologically authen-
tic architecture. I have identifi ed the 
following attributes:

Argument / Attribute 01 – 
Compactness
Argument / Attribute 02 – 
Horizontality
Argument / Attribute 03 – 
Natural materials
Intermezzo A – Hi-tech versus low-
tech architectural expression
Argument / Attribute 04 – 
Dominating south glazing
Argument / Attribute 05 – 
Optimization of glass surfaces
Argument / Attribute 06 – 
Glass surface shielding
Argument / Attribute 07 – 
Independent construc-
tions in front of façades
Intermezzo B – Light-weight ver-
sus massive construction
Argument / Attribute 08 – 
Eff ective disposition
Argument / Attribute 09 – 
Thermal zoning
Argument / Attribute 10 – 
Energy interspaces
Intermezzo C – References to 
valid architectural typology
Argument / Attribute 11 – 
Straight single-arm staircase
Intermezzo D – Mechanical, electri-
cal and plumbing plans (MEP)
Argument / Attribute 12 – 
Solar systems integration
Argument / Attribute 13 – 
Hidden heating system

Some important notes for the 
conclusion:

The hypothesis of the ecological 
authenticity of architecture is highly 
probable. The expression apparatus 
of ecological architecture consists of 
a number of identifi ed attributes, and 
the mutual relations between them. 
A new aesthetical paradigm within the 
context of authentically ecological ar-
chitecture has not emerged as yet.

Landscape Memory 
Factors Infl uencing Changes 
in Landscape
by Miriam Heinrichová
¦
Landscape can be understood as a dy-
namic system with its own structure 
and distinct essence. The   British his-
torian Frederic Wiliam Maitland com-
pared it to magic vellum - fi rst covered 
with writing, after some time erased, 
and substituted by new writing. These 
preserved imprints in the landscape 
represent its memory. They are formed 
by elements in which the spirit of hu-
man activity has been materialized. 
The preserved overground and under-
ground components with certain fea-
tures form a landscape identity that 
bears the specifi c quality of a civilised 
country. It is specifi ed mainly by the 
presence of preserved imprints of cul-
tural and historical development and 
the unique skyline of the country. 
Identifi cation of the landscape mem-
ory facilitates revealing the relation 
between man and country, and thus 
contributes to better understanding 
of our history. 

The essential determinants forming 
the landscape memory are: country as 
a bearer of potential, plus man or so-
ciety as bearers and creators of culture 
in the country. Natural components 
are a precondition for development of 
specifi c qualities in the landscape. The 
more natural limitations the country 
has, the more distinctly man culti-
vates specifi c forms of its utilisation. 
Natural particularities also have an 
impact on a number of cultural fac-
tors, such as population density, eco-
nomic activities, or cultural progress. 
Demographic development is one of 
the factors infl uencing the utiliza-
tion of the country, too. However, the 
volume and intensity of migration 
are only the basic preconditions for 
developing the memory of the land-
scape. Another important factor is 
the attractiveness of the society’s cul-
ture and the extent of its implemen-
tation in the landscape. Each commu-
nity or establishment in this territory

represented a certain culture with its 
technical, social, ideological or other 
context. Apart from determining an 
approach towards utilising the given 
territory, it also specifi ed the intellec-
tual and/or aesthetic attitude of man 
to the country and its values. 

Development of the society was ac-
companied by development of its cul-
ture. The more signifi cant the quan-
titative or qualitative social and 
cultural characteristic of a  society, 
the more distinct and sustainable is 
the interrelationship between man 
and the country. Such a country re-
tains its original social values over the 
long term, otherwise the social values 
are rather vulnerable. A country with 
a weak expression of cultural charac-
teristics tends more to changes, break-
ing the interrelations between man 
and the country and thus degrading 
its social values. Changes can not be 
avoided. However, their impact on the 
future development in the given terri-
tory is important.

Pamäť krajiny VÝSKUM NAVRHOVANIA
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Krajinu možno charakterizovať ako dynamický   sys-
tém s vlastnou štruktúrou a významovou podstatou. 
Britský historik Frederic Wiliam Maitland, ju prirov-
nal k zázračnému pergamenu, na ktorom boli stránky 
najprv popísané a potom po určitom čase vymazané 
a nahradené novými zápismi. Autor vystihol fakt, že 
kultúrne krajiny nie sú ničím iným ako mnohokrát 
prepisovanými stránkami histórie ľudského rodu1. 
Ale prepisovaný pergamen už nikdy nebude vyzerať 
ako nový, nedajú sa z neho zmazať všetky stopy. Tieto 
stopy možno nazvať pamäťou krajiny. Staršie a mlad-
šie vrstvy krajiny sa navzájom prelínajú. Tvoria ich 
materiálne prvky, ktoré sú zhmotneným duchom 
ľudskej aktivity v priestore a čase. Súčasná kultúrna 
krajina predstavuje určitý časový komprimát, akúsi 
„časovú briketu“, v ktorej sa prelínajú prvky, respek-
tíve časti doznievajúcich, časovo spodnejších kultúr-
no-krajinných vrstiev s časovo bližšími – vrchnejšími 
a najvrchnejšími vrstvami2. Tieto prvky sa šíria v čase 
viac-menej kontinuálne, aj keď v priestore môžu pô-
sobiť diskontinuálne3. Pamäť krajiny je pripomien-
kou historických a kultúrnych súvislostí, a tým kra-
jinu zasadzuje do širšieho kontextu. Nositeľom 
pamäti v krajine je štruktúra a pamäť opäť sprostred-
kuje generovanie štruktúr: krajina je sebaštrukturu-
júci systém4. 

Stopy histórie v krajine sú jedny z najvýznamnej-
ších hodnôt kultúrnej krajiny. Podľa Vorela (2000)5 
sprostredkúvajú svojbytnú podobu krajiny s jedi-
nečným významom a  odlišnosťou. „Sú to miesta 
s  vysokou vlastnou identitou. Vlastná identita je 
špecifi ckou vlastnosťou kultúrnej krajiny, daná pre-
dovšetkým prítomnosťou zachovaných stôp kul-
túrneho a  historického vývoja, jedinečnosťou a  ne-
opakovateľnosťou krajinnej scény a  výraznosťou 
jednotlivých prvkov (prírodných aj umelých) krajiny,“ 
píše autor.

Časová dimenzia6 sa môže v  krajine prejavovať 
pomocou vizuálne identifi kovateľných prvkov na 

povrchu zeme, ktoré v nej vytvárajú viac či menej za-
chovanú štruktúru. Môžu to napríklad byť pozostatky 
obydlí, mestských štruktúr, hranice pozemkov ciest či 
dopravných sietí. Takisto to môžu byť všetky kompo-
nenty prirodzeného a antropogéneho pôvodu, ktoré 
sa nejakým spôsobom podieľali na utváraní krajinnej 
podoby od praveku do súčasnosti (reliéf, akumulova-
né pôdne vrstvy – nivné usadeniny, sedimenty vznik-
nuté svahovou eróziou, ornica). Ľudský vplyv na kra-
jinu možno nájsť dokonca aj tam, kde krajina vyzerá 
prirodzene. Časovú dimenziu v krajine dokazuje mi-
nulosť, ktorá pochovaná prečkala v krajine vo forme 
paleontologických nánosov. Zachované prvky v kraji-
ne (či už nad, alebo pod zemským povrchom) obsa-
hujú určité znaky, vďaka ktorým ich možno zaradiť do 
príslušnej časovej vrstvy vo vývoji krajiny.

Aspekt času je často kľúčový pre pochopenie logiky 
vzťahov medzi prírodnými vlastnosťami krajiny, ich 
využívaním a  ich vzhľadom. Aby bol určitý spôsob 
využívania krajinotvorný, musí v danej činnosti pô-
sobiť určitý čas určitým spôsobom. Potom dochádza 
k  obojstrannému vplyvu – prírodných podmienok 
na spôsoby využívania krajiny a naopak. Čas, za kto-
rý využívanie krajiny dlhodobo ovplyvní jej podobu, 
je rôzny – podľa charakteru činností a ich interakcií 
s krajinou. Dlhodobosť určitých činností bez degra-
dačných zmien vo funkciách a vzhľade krajiny je vý-
znamnou indikáciou jej udržateľnosti7. Udržateľnosť 
je pritom aj podľa zákona o ochrane prírody a krajiny 
považovaná za základné hodnotiace hľadisko estetic-
kej a prírodnej hodnoty krajinného rázu. 

Identifi kácia pamäte krajiny pomáha odkryť vzťahy 
medzi človekom a krajinou a tým prispieť k poznaniu 
našej histórie. Obr. 1 

Zmeny, dynamika a plynulosť vývoja krajiny
Spomínané deje v krajine prebiehajú rôznou intenzi-
tou. Významným mechanizmom spúšťajúcim zmeny 
v krajine sú zmeny v hodnotách a myslení človeka. Sú 

Pamäť krajiny 
Faktory ovplyvňujúce premeny krajiny
Miriam Heinrichová

1 ¦ Na obrázkoch možno porovnať zmeny krajiny obce 
Sklabiňa v okrese Martin v päťdesiatych rokoch 20. storočia 
(obr. A) a v súčasnosti (obr. B). Na obr. A možno vidieť ešte 
tradičný poľnohospodársky ráz obce s výraznou štruktúrou 
lánových polí. Sídelnú štruktúru vytvára len niekoľko 
domov a krajina je výraznejšie odlesnená. V súčasnosti 
(obr. B) v panoráme dominuje radová výstavba domov, obec 
sa viditeľne rozšírila smerom na západ. Bývalé polia sú 
udržiavané už len ako lúky a pasienky. Lineárna štruktúra 
lánov sa z krajiny vytratila. Obr. C dokumentuje prekryv 
štruktúry lánových polí na súčasnej krajinnej štruktúre. 
Obr. A Foto Ján Bojmír, obr. B, C, Miriam Heinrichová

a

b

c
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Social Housing in Spain 
and Slovakia
Comparison in Development 
(1900 – 2010)
By Mercedes Ortego González 
¦ 
The house itself is a complex social el-
ement in all the structures that deter-
mine it. Obviously the type and level 
of services off ered by housing at the 
beginning of the 20th century diff ers 
from those currently being built in the 
same locations. The diff erences do not 
respond only to developments in tech-
nologies, but also to the social sector 
they are intended for.

The fi eld of housing development 
is wide. It has always been infl uenced 
by certain historical events and is re-
lated to population migration. It ac-
companies the development of society 
and its needs; and is inevitably linked 
to the development of towns. Social 
housing is an important part of this 
area, although the specifi c term “so-
cial housing” cannot be easily defi ned. 
What exactly do we mean by the term 
“social housing”? In this case we con-
sider as social housing any construc-
tion with a certain state involvement. 
This means buildings for housing built 
with the state as the main investor. 
The comparison between the develop-
ments of such types of housing in two 
diff erent countries can show us how 
diverse approaches to social housing 
can be in various countries. Do they 
off er the same solutions to similar 
problems? Is global history determin-
ing the same housing developments in 
diff erent countries? 

Social housing has always repre-
sented a “laboratory of ideas.” To 
provide necessary housing for a large 
number of people has always been 
a  challenge for architects. It is said 
that in our towns we can read our his-
tory. In the development of our social 
housing we can read at which points 
various societies diff er.

Housing For Seniors 
Current Trends In Nursing Home 
Design
By Daniel Szabó
¦ 
¦
The phenomenon of an aging popu-
lation in developed countries is be-
coming a society-wide issue. It needs 
to be addressed interdepartmentally 
through lifelong education, focus-
ing on health issues, as well as long-
term care for the elderly and other 
forms of social services. For this rea-
son, nursing homes off ering long-term 
care for seniors represent a current is-
sue in architecture. At present, there 
is growing dissatisfaction with facili-
ties for the elderly which were built in 
the past and no longer meet today’s 
needs. Most of these facilities have 
an institutional character and do not 
respect individual needs and priva-
cy. Furthermore, many recent studies 
suggest that up to about 90 percent 
of people older than 50 years want to 
stay in their homes for life and do not 
want to move to a nursing home un-
less they are forced to. These problems 
lead to new trends and changes in the 
design of facilities for seniors. 

This paper briefl y describes trends 
in development of nursing homes 
since the mid-19th century, while 
mapping progress and changes in ap-
proach of society to care for the elderly 
as well as its practical impact on the 
design and operation of these facili-
ties. The following is a description of 
current trends in the design of nursing 
homes which clearly shows a gradual 
reduction of size and convergence with 
the home-like environment, not only 
from the architectural and typologi-
cal perspective, but also in terms of 
service. We can also see a clear trend 
of keeping seniors in their homes for 
as long as possible. In cases where it 
is not possible to keep them at homes 
for health reasons, there is an attempt 
to at least house them in their natural 
community. 

ENGLISH SUMMARY

Sociálne bývanie  v Španielsku a na Slovensku

28 ALFA 04 ¦ 2011 ALFA 04 ¦ 2011 29

DOKTORANDSKÝ VÝSKUM

Aby bolo možné objektívne porovnať vývoj sociálne-
ho bývania v dvoch krajinách, musíme najprv defi -
novať, čo za sociálne bývanie považujeme. V súčas-
nosti neexistuje jednotná a exaktná defi nícia pojmu 
sociálne bývanie. V tomto porovnaní budeme preto 
za sociálne bývanie považovať také, ktoré je (bolo) 
realizované štátom. To znamená akúkoľvek výstav-
bu objektu na bývanie, do ktorej bol nejakým spô-
sobom štát zapojený (dotácie a granty, plánovanie, 
zadanie zákazky, realizácia atď.). Vo všetkých prípa-
doch ide o bývanie postavené z dôvodu nevyhnutnej 
potreby a  jeho užívateľmi sú ľudia z najnižších so-
ciálnych vrstiev.

Sociálne bývanie predstavovalo odjakživa „la-
boratórium nápadov“. Potreba poskytnúť bývanie 
veľkému množstvu ľudí znamenala pre architektov 
výzvu tak čo sa týka organizácie, ako aj racionalizá-
cie bývania. Známe sú príklady Villeurbane v Lyone, 
Karl Marx Hoff  vo Viedni, La Unidad de Habitación 
v Marseille a ďalšie.

Spočiatku sa výstavba, ktorá by sa už dala pova-
žovať za istú formu sociálneho bývania, asociovala 
k zdroju a miestu tvorby práce. Potreba zabezpečiť 
bývanie pre veľké množstvo rodín robotníkov viedla 
k začatiu výstavby domov nachádzajúcich sa v okolí 
továrne. Neskôr sa problematika sociálneho bývania 
vynorila ako reakcia na veľkú migráciu z vidieka do 
miest. Takéto formy bývania sa potom umiestňovali 
na ich okraje. 

Vzhľadom na fakt, že štát je kľúčovým hráčom pri 
vzniku sociálnych foriem bývania, vývoj v oblasti tej-
to typológie je do značnej miery ovplyvnený politi-
kou v  rámci každého štátu. V nasledujúcej tabuľke 
môžeme vidieť prehľad míľnikov histórie a politický 

vývoj v obidvoch krajinách. Napriek rozdielom medzi 
obidvoma štátmi, európske dejiny sú spoločným me-
novateľom, ktorý poznačil smerovanie týchto krajín. 

Historický kontext, obdobie 1900 – 2010

Španielsko 1900 – 2010 
1902 – 1931 Kráľovstvo Alfonza XIII. a diktatúra 

Primo de Riveral (1923 – 1930).
1929: krach burzy v New Yorku.
Svetová ekonomická kríza

1931 – 1936 Druhá republika
1936 – 1939 Občianska vojna. Obsadenie 

štátu vojskom dňa 18. 
júla a začiatok vojny.

1939 – 1975 Diktúra generála Franka.
Španielsko sa deklauruje za neut-
rálne v druhej svetovej vojne
60. roky: roky rozvoja
20. 11. 1975: zomrel Franko

1975 – 1982 Prechod k demokracii
15. 6. 1977: prvé slobodné parla-
mentné voľby
6. 12. 1978: schválená ústava 

1982 – 2010 Španielsko – demokratický štát
1986: vstup Španielska do 
Európskeho spoločenstva

Sociálne bývanie 
v Španielsku a na Slovensku
Porovnanie vývoja (1900 – 2010)
Mercedes Ortego González Slovensko 1900 – 2010 

11. stor. – 1914 štátne útvary, Rakúsko-Uhorsko
1914 – 1918 Prvá svetová vojna
1918 – 1939 Slovensko dosiahlo svoju nezá-

vislosť a spolu s Českou repub-
likou vytvoria spoločnú krajinu 
dvoch slovanských národov.

1939 – 1945 Druhá svetová vojna
1939: vznik prvej Slovenskej repub-
liky ako spojenec Nemeckej ríše
1944: Slovenské národné povstanie

1945 – 1989 Obnovené Československo sa 
dostalo pod vplyv ZSSR.

1989 – 1993 Nežná revolúcia ukončila komu-
nistický režim a Československo sa 
stalo opäť demokratickým štátom.

1993 – 2010 1. 1. 1993: vznik samostatnej 
Slovenskej republiky po rozdelení 
Československa
2004: vstup SR do Európskej únie

Vývoj sociálneho bývania môžeme rozdeliť do etáp, 
pričom niektoré súhlasia s  historickým kontextom, 
iné sú defi nované rozvojom technológií v oblasti 
stavebníctva. Podľa konzultovaných zdrojov sme ich 
defi novali nasledovne, podľa rokov, uvádzame pod-
robný opis jednotlivých etáp

Etapy vzhľadom na problematiku 
sociálneho bývania 

Španielsko
1. 1903 – 1927
Obdobie rokov 1903 – 1927 možno považovať za za-
čiatky sociálneho bývania v Španielsku. Základným 
popudom bola potreba bývania pre robotníkov. 
Počas prvej svetovej vojny bolo Španielsko neutrál-
nou krajnou, v ktorej sa začalo s výrobou množstva 
tovaru a  krajina postupne nadobúdala industriál-
ny ráz. Vznik nových tovární mal za následok prílev 
imigrantov, ktorí potrebovali vyriešiť otázku bývania. 
Ich prítomnosť spôsobila zvýšený dopyt po bytoch 
a  rast nájomného. Ale prisťahovalci nemali dosta-
tok fi nančných prostriedkov na platenie nájomné-
ho, byty sa začali prerozdeľovať a mestá zahusťovať. 
Vznikajú zástavby bez uličnej čiary, bez kanalizácie, 
so zle distribuovanými a tmavými domami. Obr. 1, 3

Diskusia o otázke bývania robotníkov sa postup-
ne začala riešiť ako urbanistický problém. Hygiena 
a ochrana zdravia boli na prvom mieste záujmu 
a  s  cieľom ich zabezpečenia sa začal návrh výstav-
by ekonomicky dostupného bývania. „Mnohí pocho-
pili, že problém bol politického charakteru a že jedi-
ným riešením je právny predpis – norma“ 1. Preto sa 
v roku 1911 schválil návrh zákona o ekonomicky do-
stupnom bývaní: „ley de casas baratas” (zákon o lac-
ných bytoch). Bol to prvý zákon týkajúci sa otázky bý-
vania, v ktorom sa odporúča výstavba hygienických 
a  ekonomicky dostupných obytných kolónií pre ro-
botníkov. Zákon defi nuje, čo je „lacné bývanie“, aké 
podmienky musí splniť žiadateľ o  takúto jednotku 
a opisuje požadovaný technický stav takéhoto bytu. 

2 ¦ Pohľad na robotnícku kolóniu 1906 (6) Zväzok I s. 56

1 ¦ Byty na ulici General Ricardos, Madrid 1910 
(6) Zväzok I s. 62

3 ¦ „Corralas“ (pavlačové nádvoria) na ulici Ercilla 1912 
(6) Zväzok I s. 63
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Populácia vyspelých krajín sveta nezadržateľne star-
ne. V roku 2008 žilo vo svete zhruba 506 miliónov 
ľudí vo veku nad 65 rokov, do roku 2040 sa predpo-
kladá, že táto veková kategória narastie na 1 300 mi-
liónov seniorov. To by znamenalo, že v priebehu na-
sledujúcich 30 rokov sa počet seniorov zdvojnásobí 
z dnešných zhruba 7 % na 14 % svetovej populácie.1 

Demografi cký vývoj na Slovensku kopíruje vývoj 
vo všetkých rozvinutých krajinách. Populácia star-
ne. Mediánový vek sa ustavične zvyšuje a v súčasnos-
ti predstavuje 37,3 roka, čo znamená, že 50 % ľudí 
v populácii je starších ako tento vek, 50 % je mlad-
ších ako tento vek. Hoci dnes patrí slovenská populá-
cia medzi najmladšie v rámci Európy, proces jej star-
nutia bude patriť medzi najrýchlejšie.

V súvislosti s uvedenou perspektívou populačného 
vývoja môžeme všeobecne očakávať, že v budúcnosti 
sa zvýši priemerná očakávaná dĺžka dožitia, s čím sú-
visí nárast populácie seniorov, obzvlášť tých v kate-
górii nad 80 rokov. 

Proces demografi ckého starnutia sa teda stáva ce-
lospoločenským problémom, ktorý bude treba riešiť 
medzirezortne, formou celoživotného vzdelávania, 
zameraním sa na zdravotnú problematiku, ako aj 
dlhodobú starostlivosť o seniorov a ďalšie sociálne 
služby. Z tohto pohľadu predstavujú zariadenia pre 
seniorov poskytujúce dlhodobú starostlivosť aktuál-
nu problematiku aj v architektúre. 

História problematiky
Do 19. storočia neexistovali zariadenia dlhodobej 
starostlivosti rozdelené podľa veku. Starí ľudia, 
ktorí potrebovali prístrešie, alebo opateru, lebo už 

nevládali pracovať, nemali dosť peňazí alebo boli 
izolovaní od svojej rodiny, často končili svoj život 
v  takzvaných chudobincoch. V  týchto bývali spolu 
s duševne chorými, alkoholikmi alebo bezdomovca-
mi, spoločnosťou boli vyčlenení medzi najchudob-
nejších ľudí odkázaných na pomoc.

Priemyselná revolúcia prinútila mnoho ľudí pre-
sťahovať sa do miest, rodiny sa často rozdelili 
a vzdialili od seba a ľudia sa nemali o koho oprieť, 
keď boli v núdzi. Výsledkom bol rastúci počet slo-
bodných a ovdovených ľudí, ktorí nemali nikoho, kto 
by sa o nich v starobe postaral. V tomto období vzni-
kali prvé domovy pre seniorov, ktoré boli zriadené 
cirkvami a ženskými združeniami, poskytujúcimi sta-
rostlivosť o vdovy a osamelé ženy v núdzi. Pre seni-
orov boli oveľa lepšou alternatívou ako chudobince. 
Tieto prvé domovy pre seniorov však neboli určené 
pre všetkých. Mnohé požadovali vstupný poplatok, 
a niektoré žiadali aj osvedčenie o bezúhonnosti. 
Uvedené požiadavky znemožňovali využívať ich služ-
by najchudobnejším seniorom, ktorým nezostávala 
iná voľba ako chudobinec.

Na prelome 20. storočia sa začal meniť pohľad na 
starostlivosť o chudobných a nevládnych. Stavali sa 
špecializované zariadenia pre deti, duševne chorých 
a mladých telesne postihnutých. Ale pre odkázaných 
seniorov sa nerobilo takmer nič. Stávali sa neustále 
narastajúcim podielom obyvateľov chudobincov. 

Po druhej svetovej vojne sa postupne začal meniť 
aj spoločenský pohľad na starostlivosť o seniorov. Do 
popredia sa dostával takzvaný biomedicínsky model. 
V období päťdesiatych rokov 20. storočia dochádzalo 
k prudkému rozvoju prírodných vied, čo sa postupne 

odrážalo aj v rozvoji kvality jednotlivých lekárskych 
odborov. Zdalo sa, že úspechy v medicíne môžu vy-
riešiť mnoho problémov spájaných so starobou.2 
Zariadenia pre seniorov sa mnohokrát stavali ako 
súčasť nemocničného komplexu, s čím súvisel aj ich 
veľkokapacitný charakter a inštitucionálny vzhľad. 

V  sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 
20. storočia narastá kritika biomedicínskeho prístu-
pu k chápaniu staroby a ako protiváha k nemu sa ob-
javuje tzv. kritická gerontológia, ktorej základy boli 
položené spojením rôznych teoretických zdrojov. 
Okrem iných sem patrili politická ekonómia, analýzy 

zdravotných a sociálnych služieb a ako novovzniknu-
tý samostatný vedný odbor aj psychológia staroby 
– gerontopsychológia. 

Koncom osemdesiatych rokov sa objavujú viace-
ré pokusy o  deinštitucionalizáciu zariadení pre se-
niorov. Je tu snaha vytvárať domovy pripomínajúce 
prostredie pre menší počet seniorov, pričom človeka 
stavajú na prvé miesto, pred rôzne zákazy a predpisy 
typické pre  inštitucionálne zariadenia. Nastáva po-
stupná humanizácia sociálnych služieb.

V  deväťdesiatych rokoch nastupuje v  západnej 
Európe rozvoj súkromných zariadení pre seniorov na 
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Vhodné riešenie exteriérového priestoru na neformálne 
posedenia a relax, penzión pre seniorov Westminster 
Village v Arizone, USA Zdroj: Perkins Eastman Architects 

Kuchyňa s jedálňou – ústredný priestor menšieho zariadenia 
pre seniorov, Seniorlife Newbridge on the Charles, Dedham, 
Massachusetts, USA Zdroj: Perkins Eastman Architects

Farebné a priestorové stvárnenie chodby, Alzheimer‘s Respite 
Centre, Dublin, Írsko Zdroj: Niall McLaughlin Architects 


