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Successful School
By Branislav Jelenčík
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
The aim of this paper is to map the is-
sue of the success of a school (faculty) 
through the prism of exact, objective 
criteria and other infl uencing factors. 
Those criteria result not only from the 
academic world, or from the regulati-
ons of state institutions. i analyze this 
problem by means of current marke-
ting in education. i use this approach 
in order to show a  diff erent point of 
view and involving the fact that we are 
a part of the globalized world with the 
rules and attitudes we sometimes do 
not want to admit. 

The complexity of knowledge, stra-
tegic superiority and initiative form 
the best defence against unpleasant 
surprises. There exist certain parallels 
in understanding success in the past, 
nowadays and in the future, but they 
are defi nitely not identical. The secret 
of success is in details, complexity 
and diversity of views. Success needs 
to be developed systematically and 
methodically. We have to monitor and 
measure its growth and changes. We 
could enter confrontation with those 
who are concerned, but especially 
with those who are aff ected by it. Suc-
cess is a part of corporate culture and 
only so it can be perceived as some-
thing relevant for the organization, 
school, and faculty.

Energy Cooperativeness 
of Urban Structures 
By Peter Morgenstein
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
An obvious characteristic feature of 
current architectural projects should 
be their energetic economy and sop-
histication. Such trend is in the long 
term run required the European Uni-
on. The architectural point of view 
will certainly not be suffi cient to ac-
complish the targets of the 20-20-20 
strategy envisioned for the year 2020. 
It will be inevitable to push the con-
cept of the energetic economy into the 
urban architectural context.

The current architecture as well as 
urban planning aim at logical trans-
formation that will most likely mean 
the alternation of principles in think-
ing and design compared to their de-
velopment at the end of 20th centu-
ry. The indispensable transformation 
should induce new urban basis and 
principles which would be in harmony 
with the today’s state of the world and 
its expected future development.

The principle of energetic coopera-
tiveness of urban structures is one of 
the possible ways for rational whole-
European strategy of emission reduc-
tion, energy consumption and use of 
renewable energy resources. The prin-
ciple stresses the use of locally acces-
sible resources, above all the energy of 
solar radiation in its form of thermal 
collectors and photovoltaic cells.

The doctoral thesis research of the 
author is based on software simula-
tion of the incident solar radiation to 
surfaces of the defi ned types of urban 
structures with the aim to examine 
their solar potential. The simulations 
are based on hourly data throughout 
a  typical year for the locality of the 
city of Bratislava. For the purpose of 
energetic characteristics of the re-
searched structures, new urban indi-
cators were introduced: a cooperative 
indicator describing the potential of 
energetic cooperation of the given 
structure, and a solar index expressing 

the structure’s relative potential of 
use of the solar radiation.

The partial results of the energetic 
cooperativeness of urban structures 
are presented in the table. They con-
fi rm a  striking dependence of ener-
getic consumption on demands of the 
end user. 

Recycling as a Tool 
of Creative Design
By Katarína Lauková-Zajíčková
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
¦
Recycling in design activities has many 
forms. In its current understanding, it 
is related to ecological tendencies, ho-
wever the spectrum of its applications 
indicates its abundant and rich cultu-
ral and historical roots. The multipli-
city of its creative principles indicates 
a  non-univocality and complexity of 
the topic. 

It has the nature of individualised 
production when speaking about sin-
gle product recycling. This indicates 
numerous controversial aspects. On 
one side, it provides total freedom to 
the designer, however, on the other 
side the quality of the fi nal product 
represents the mastery and skills of 
the producer. The individualised pro-
duction in Slovakia is done mainly in 
the form of prototypes. Here, the ex-
change of knowledge between individ-
ual producers is more or less zero.

In spite of the rich theoretical basis, 
represented by the current theories of 
sustainable design (Cradle to cradle, 
Biomimicry, Natural Capitalism) the 
creative production is spontaneous, 
without any clear rules. Publications 
and exhibitions are aimed at docu-
mentation and presentation of indi-
vidual products without any eff ort 
to indicate the principles and goals 
of recycling. a  deeper critical assess-
ment of the used technology, origin 
of the used materials and the oppor-
tunities for the further recycling are 
missing as well.

Single product recycling incorpo-
rates apart from ecological aspects the 
possibility to establish the connection 
to cultural and regional memory, re-
vival of trades at partial repairs or re-
constructions. It also provides expres-
sion of remembrance values. Therefor 
it is important to broaden the under-
standing of such design and include 
the cultural, psychological and so-
ciological studies that can provide 
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Úspešná škola
Branislav Jelenčík Ak dnes hľadáme skutočne zodpovedne odpoveď na 

otázku, ako čo najlepšie pripraviť našich absolventov 
pre prax, musíme preskúmať kritériá, ktorými hodno-
tí úroveň školy spoločnosť a trh so vzdelaním. Opráv-
nene možno namietnuť, že takéto kritériá už dávno 
postavili inštitucionálne akreditácie a validácie. Kto 
obstojí v  náročných podmienkach monitorovaných 
predovšetkým štátom, prípadne nezávislými akade-
mickými ratingmi u nás i v zahraničí, má dostatočne 
kvalitnú spätnú väzbu o svojom potenciáli. Nezávislé 
agentúry vytvárajú nadnárodné rebríčky úspešných 
škôl, a preto sme sa nedávno dozvedeli, že STU patrí 
medzi 500 najlepších vysokých škôl na svete. Možno 
to nie je najhoršie! Prečo však potom majú naši ab-
solventi problém získať prácu? 

Tesne po nežnej revolúcii sa začalo pátrať po osu-
doch bývalých absolventov školy, ktorí emigrova-
li najmä v  šesťdesiatych rokoch 20. storočia. Veľa 
z  nich sa po otvorení hraníc prišlo pozrieť nielen 
na domovinu, ale zastavili sa aj na svojich školách. 
Bolo úžasné počúvať „success stories“, ako efektív-
ne sa z „bezdomovcov“ stávali lídri odboru. Bielovla-
sé dámy a elegáni takmer unisono zdôrazňovali, že 
škola im bola v najťažších chvíľach bezpečným zákla-
dom. Ak odchádzali s hmotným majetkom pozostá-
vajúcim z plaviek a gitary, tak v hlave mali nehmotný 
majetok reálne ocenený budúcimi miliónmi dolárov, 
mariek či frankov, ktoré počas plodného života zaro-
bili. Iste, odchádzali odvážni a talentovaní bojovníci. 
Tak to už zväčša chodí. Nepochybne by boli úspeš-
nejší ako priemer aj doma. Udivuje však ich štatis-
ticky významný pomer. Ide skutočne nielen o zaují-
mavý počet úspešných, ale aj o  kvalitu diela, ktoré 
zanechali (alebo, našťastie, ešte zanechávajú). Boli 
vynikajúcim nechceným vývozným artiklom. Prene-
sene môžeme konštatovať, že škola bola vtedy obsa-
hom i formou vzdelávania alebo lepšie – výchovy na 
svetovej úrovni. Jej absolventi (dokonca v mnohých 
prípadoch len kandidáti na absolventov) dokázali ob-
stáť v  zložitých podmienkach voľného trhu napriek 
tomu, že s  ním nemohli mať vo svojom veku prak-
tické skúsenosti. Aký rozdiel oproti dnešku? Bolo by 
jednoduché zmiesť otázku našej aktuálnej kvality na 
globalizáciu, krízu, ekonomický vývoj. Z  tohto uhla 
pohľadu robíme všetko bezchybne, len svet sa nám 
ubral nečakane zlým smerom. Stačí takýto postoj? 
Čo keď sa nám pomaly, ale isto uberú „nečakane zlým 
smerom“ naši potenciálni študenti. Smerom na iné 
školy, univerzity – do sveta. 

V týchto dňoch sú opäť plné auly. Fotografie s ná-
ručami kvetov. Šťastní rodičia, v obálkach pár eur na 
veselšie vykročenie do života. 

Po roku uvidíme! Robím si súkromné prieskumy, 
kde nemonitorujem len binárny kód, 0 – nezamest-
naný, 1 – zamestnaný. Robím si prieskumy, ktorých 
výsledky obrazne popierajú fyziku. Učili nás predsa, 

že energiu nemožno získať z  ničoho ani ju zničiť. 
Energia šesťročného univerzitného štúdia, ateliérov, 
medzinárodných grantov a prezentačných úspechov, 
nespochybniteľného talentu až prekvapivo masovo 
mizne v čiernej diere rôznych kúpeľňových štúdií, co-
pycentier, barov s obsluhou alebo kutíc, kde šestnásť 
hodín denne drú otroci vizualizácií a  reklamných 
printov. Stala sa chyba? 

Cieľom tohto príspevku je zmapovať problemati-
ku úspešnosti školy (fakulty) cez prizmu exaktných, 
objektívnych kritérií a ovplyvňujúcich faktorov. Opä-
tovne pripomínam, nepôjde o kritériá akademického 
sveta či kritériá z formulárov štátnych inštitúcií, kto-
ré musí naša administratíva donekonečna spracúvať. 
Pokúsim sa problém analyzovať metodikami súčas-
ného marketingu vzdelávania. Jednak preto, že iný 
uhoľ pohľadu nemôže uškodiť a jednak preto, že už 
niekoľko rokov sme súčasťou globalizovaného trhu 
s inými pravidlami a myslením, ako si občas pripúš-
ťame. Komplexnosť poznania, strategická prevaha 
a včasná iniciatíva sú najprirodzenejšími defenzívny-
mi prostriedkami proti nemilým prekvapeniam!

Kto je užitočný?
Ľudia i organizácie majú POTREBY a ŽELANIA. Po-
treby sú univerzálne a svojím spôsobom ľahko pred-
vídateľné. Odborne povedané ide o tzv. HARD PROB-
LEM. Pri ich rozpoznaní budeme mať menej práce 
a  pochybností, lebo sú dobre identifikovateľné, lo-
gické, racionálne a  vymedzené – v  čase i  priestore. 
Naopak, ŽELANIA môžu predstavovať zložitý SOFT 
PROBLEM, lebo sú akoby amorfné, neraz iracionálne, 
ťažšie vymedziteľné, opísateľné. Keď si však subjekt 
naplní POTREBY a ŽELANIA, získa ÚŽITOK. Veľkosť 
ÚŽITKU hodnotí komplexnosťou uspokojenia POT-
RIEB a ŽELANÍ. S tým však súvisia nasledujúce dôle-
žité otázky:

Čo je to vlastne úžitok – aký je jeho obsah?
Existujú exaktné kritériá na zhodnotenie uvedenej 
komplexnosti?
Musia byť potreby a želania pre úžitok uspokojené 
úplne a proporcionálne?
Kto je teda užitočný – čo je užitočné? Osobitne pri 
hodnotení školy!

Čo je to vlastne úžitok – aký je jeho obsah? Úžitok, 
alebo tiež prínos, je pomer nadobudnutých očakáva-
ných hodnôt k vynaloženým zdrojom na ich získanie. 
Kto (čo) poskytuje úžitok je užitočný(é) = účelný(é). 
Účelnosť znamená robiť SPRÁVNE VECI – tie, ktoré 
sú očakávané – ktoré vytvárajú hodnoty1. Účelné je 
napríklad podporovať Kľúčové alebo Kritické faktory 
úspechu2 (organizácie – prenesene školy), ktoré de-
finujú, čo pomáha subjektu (škole) prežiť za daných 
okolností v konkrétnom prostredí, čo umožňuje rast 
a naplnenie misie (poslania, prípadne cieľov). Z nich 
možno odvodiť Kľúčové indikátory výkonnosti3, teda 

praktické ukazovatele, kvantifikujúce celkovú výkon-
nosť subjektu (školy) v nadväznosti na príslušný glo-
bálny cieľ či Kritický faktor úspechu.

Škola je súčasťou trhu vzdelávania. Pre organizácie 
pôsobiace na trhu platí tzv. Princíp trhovej orientá-
cie, teda vytvorenia si predpokladov prežitia a úspe-
chu na trh4. Podrobnejšie obrázok 1.

To je vhodné východisko aj pre Kľúčové alebo Kri-
tické faktory úspechu.

Jednoduchou interpretáciou tohto modelu je po-
žiadavka na vyvážený záujem (orientáciu pozornosti) 
o externého zákazníka, o vnímanie zodpovednosti za 
úspech celej organizácie interným zákazníkom (za-
mestnancami) a napokon o konkurentov a o ich spô-
soby, ako sa stávajú lepšími od nás. Keď som v úvo-
de pripomenul, že školy sú dnes subjektmi tvoriacimi 
trh vzdelávania, tak táto schéma jednoznačne platí aj 
pre náš organizačný rámec.

Čo pomôže škole prežiť, rásť (rozvíjať sa) 
a naplniť misiu? 
Na prvom mieste sú to SPOKOJNÍ ZÁKAZNÍCI. Tejto 
problematike sa venuje osobitná kapitola. Ako dru-
hé v poradí je NASTAVENIE PREVÁDZKY (PROCE-
SOV) tak, aby reálne podporovalo trhovú orientáciu. 
Transformačný proces v každej organizácií, školu ne-
vynímajúc, možno znázorniť aj pomocou vzájomných 
vzťahov medzi ZDROJOVÝMI VSTUPMI, TRANSFOR-
MAČNÝM PROCESOM, VÝSTUPMI a  PODMIENKA-
MI, ktoré limitujú ÚSPORNOSŤ, ÚČINNOSŤ, ÚČEL-
NOSŤ, ETICKOSŤ A  KVALITU. Pozri schému na 
obrázku 2.

Prevádzka (Procesy) budú podporovať úspech ško-
ly, ak budú ÚSPORNÉ – do procesu pôjde minimum 
Zdrojových vstupov alebo využije relatívne (na zá-
klade ceny) výhodnejšie vstupy ako iní. Nemusí to 
znamenať vždy len úsporu za každú cenu. Prichádza 
mi na um paralela so známym porekadlom: Nie sme 
tak bohatí, aby sme si mohli dovoliť kupovať lac-
né veci. Je to skôr výzva k ekonomickému mysleniu 
a prehodnocovaniu každého prevádzkového (proces-
ného) kroku. Automobilka TOYOTA vyznačila vo svo-
jej produkčnej politike úspor sedem zdrojov plytva-
nia. Nemá zmysel uvádzať na tomto mieste všetky, 
no v súvislosti s akademickým procesom mi predsa 
len nedá vymenovať aspoň niekoľko: nepodarky = 
množstvo informácií, ktoré študenti vstrebajú, ale 
nevidia v  nich súvislosti, kompatibilitu s  ostatnou 
látkou ani inšpiráciu; nadprodukcia = každý talento-
vaný a úspešný študent, ktorý sa napriek nášmu pe-
dagogickému úsiliu nedokáže integrovať do profesij-
nej sféry; nepotrebné aktivity, ktoré nesmerujú k cieľu 
= (a teraz budem veľmi kontroverzný) svetový trend 
odklonu školy od vzdelávania a  výchovy k vedecko-
výskumnej báze – pri aktuálnom rozvoji vedeckých 
aktivít (špecializácia, zdrojové nároky), udržanie si 

už minimálnej svetovej úrovne výskumu je v  mno-
hých oblastiach takmer nemožné. Stačiť popritom 
ešte učiť a rozvíjať si svoj „core business“, teda pe-
dagogické zručnosti (kompetentnosti), tvoriť učebné 
pomôcky, udržiavať si profesijne návyky – už ani ne-
potrebuje komentár. Nestačilo by, aby k akademickej 
hodnosti pedagóga patril široký prehľad, schopnosť 
dávať vzdelaniu zmysel a rozširovať diapazón reakcií 
budúceho absolventa na prichádzajúce podnety (za-
dania)? Schopnosť vzdelávať a vychovávať? Základ-
ným úžitkom, ergo primárnym cieľom školy je pripra-
viť pre spoločnosť v konkrétnych podmienkach (čas, 
kvalita, náklady) primeraný počet profesionálov. To 
je dokonca naša etická povinnosť spoločnosti (Kant, 
1797)6. Veda a výskum určite znamenajú náskok, no 
ich výsledky pre našich kľúčových odberateľov = zá-
kazníkov nie sú identifikátormi diferenciácie od kon-
kurencie (alebo ak, len pre tých informovanejších). 
Nechcem zbytočne víriť polemiku. Vnímajte tento 
názor ako jeden z pohľadov na problém. Môj postoj 
k  nemu je inšpirovaný univerzitou, kde už od roku 
1997 prednášam (Open University Business School, 
GB – ďalej len OUBS). Všetko, čo v mojom príspev-
ku s  odvolaním na uvedenú univerzitu uvádzam, 
nie je motivované porovnávaním s našimi štátnymi 

školami ani nekritickým vychvaľovaním jej systému 
vzdelávania. Ide o  celkom obyčajný benchmarking, 
ktorý by mohol záujemcov o  zvýšenie efektívnosti 
našej práce – doma inšpirovať. V profile jej pedagó-
ga je daný imperatív: tzv. tútor (lecturer) musí byť 
úspešný profesionál z  praxe, najlepšie ak súbežne 
prax živo vykonáva a  sústavne dosahuje minimál-
ne profesijne pozoruhodné výsledky. Je veľmi kri-
ticky periodicky hodnotený podľa výsledkov svojich 
študentov. Študenti sú pritom nezávisle hodnotení 
(monitorovaní) systémom anonymného známkova-
nia supervízormi ich prác a  známka je porovnávaná 
so známkou vlastného pedagóga. V prípade rozdielu 
sa pátra po príčinách. 

Prevádzka (Procesy) budú ÚČINNÉ, ak hodnota 
výstupov presiahne vložené Zdrojové vstupy. „Robiť 
účinne“ znamená robiť veci správne! Eliminovať eko-
nomické straty a prinášať synergický efekt.

Prevádzka (Procesy) budú ÚČELNÉ, ak Výstupy 
spätne podporujú Prevádzku (Proces) – potvrdzujú 
jej správnosť. Práve Účelnosť, neraz interpretova-
ná ako Užitočnosť má najväčší vplyv na napĺňanie 
Kľúčových faktorov úspechu. „Robiť účelne“ zname-
ná robiť správne veci. Treba sa sústrediť na dokona-
lé realizovanie tých aktivít, ktoré prinášajú najvyšší 

1 ¦ Model aktivít organizácie orientovanej na trh  
© Branislav Jelenčík, 2012  
(upravené podľa Margolis J., 2004)
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Energetická kooperatívnosť  
urbánnych štruktúr
Peter Morgenstein

Stojí svet na prahu novej civilizácie, tak ako o  tom 
píšu manželia Tofflerovci? (TOFFLER a iní, 1995) Ale-
bo nemá ani zmysel pýtať sa na budúcnosť ľudstva, 
pretože sme už prekročili okraj priepasti a naša inte-
ligentná existencia sa skutočne rúti v ústrety svojmu 
neodvratnému koncu, ako to predpokladá český filo-
zof Funda? (FUNDA, 2002) Človek dnešnej doby je 
zmätený, častokrát, prežívajúc dezilúziu spôsobenú 
hlbokým sklamaním z plytkosti reality, blúdi, hľadá 
tú pravú terapiu, ktorá by mu umožnila pohnúť sa 
z miesta. (TOFFLER a iní, 1995) Zavalený katastrofic-
kými scenármi, brodiac sa „tirerovskou melanchóli-
ou“, asi by ťažko zaujímal pozitívny postoj k tomu, čo 
sa okolo neho deje. Radšej sa snaží závažnosť situácie 
zľahčovať a degradovať nekonzistentné apely morál-
nej ekológie prichádzajúce z  rôznych strán. Je však 
potrebné si uvedomiť, že záchrana životného prostre-
dia nie je len otázkou ohľaduplnejších technológií, 
ale predovšetkým ohľaduplnejších ľudských postojov 
a prístupov k prírode. (DUBNIČKA, 2003)

Niektorí autori v  súvislosti s  ekologickou krízou 
volajú po zmene spoločenských štruktúr, snažiac 
sa o  nastolenie novej kultúry. Filozofia dobrovoľ-
nej skromnosti sa vo svojej podstate môže javiť ra-
cionálna, avšak nemožno očakávať jej presadenie 
v  súčasnom svete. Vyspelé národy nie sú ochotné 
obetovať svoje bohatstvo a  blahobyt s  cieľom do-
siahnuť rovnovážny stav na úkor zlepšenia života 
chudobných. Skôr naopak, dalo by sa očakávať, že 
obetujú chudobné a  vykorisťované krajiny, ktoré 
dlhé roky držali v  biede, aby sa pokúsili zachrániť 
zvyšky svojej existencie.

V očiach západného sveta je stále väčším problé-
mom snaha rozvojových krajín dosiahnuť životnú 
úroveň ekonomicky vyspelých krajín. Za posledné 
roky ekonomika Číny rástla na úrovni 8 % a viac za 
rok, to znamená, že sa viac ako zdvojnásobuje približ-
ne každých deväť rokov. Číňania dnes spotrebujú viac 
než dvakrát toľko uhlia ako pred desaťročím a  rov-
nako narástla aj spotreba železnej rudy a ropy. Majú 
aj štyrikrát viac diaľnic a takmer päťkrát viac auto-
mobilov. (HEINBERG, 2010)

Ak by sme sa pokúsili na základe štatistických in-
formácií namodelovať situáciu, keď by Čína dosa-

hovala ekvivalentný životný štandard a  spôsob ži-
vota ako  USA, znamenalo by to napríklad, že Čína 
by desaťnásobne prekročila ozrutnú spotrebu ener-
gie Spojených štátov a  v  Číne by pribudlo približne 
567 000  000 osobných automobilov, čo je štvorná-
sobok počtu osobných vozidiel v USA. Pokiaľ si tieto 
základné prepočty spojíme s faktom, že Spojené štáty 
americké sú zodpovedné približne za tretinu svetových 
emisií CO2, vieme si (a možno si ani nevieme) predsta-
viť, čo by to urobilo s globálnym ekosystémom. 

Vo svetle Kantovho kategorického imperatívu, kto-
rý hovorí: „Konaj tak, aby si mohol chcieť, aby sa zá-
sada tvojho konania stala univerzálnym zákonom.“ 
(PIAČEK a iní, 1999) uvedené skutočnosti jasne po-
ukazujú na to, že životný štýl vyspelých krajín je ne-
udržateľný. Pokiaľ si chceme zachovať svoj životný 
štandard, pričom zároveň nemôžeme brániť legitím-
nej snahe rozvojových krajín dosahovať vyššiu kvali-
tu života, musíme hľadať možnosti, ako zredukovať 
nielen dosah nášho každodenného konania na život-
né prostredie, ale ponúknuť relevantné cesty aj kra-
jinám, nachádzajúcim sa vo fáze industriálneho roz-
machu. Z jeho kolaterálnej devastácie prostredia pre 
život sme si už prešli, nemali by sme sa preto len pri-
zerať a dopustiť zvyšku sveta rovnaké pochybenia.

V určitom bode narazí stále rastúca spotreba ľuds-
tva na veľmi reálne limity planéty s konečným množ-
stvom prírodných zdrojov. (HEINBERG, 2010) Aj 
napriek viacerým správam Rímskemu klubu o  lim-
itoch rastu2 ľudstvo naďalej nekompromisne tlačí 
na reálne limity Zeme. O tom, že planéte už dochá-
dza s  ľuďmi trpezlivosť, hovorí i  Lovelockova kni-
ha The Revenge of Gaia (Gaia vracia úder, kde Gaiu 
prirovnáva k  starej pani, ktorá sa začína hnevať, 
pretože musí bývať v dome so stále väčšou tlupou 
deštruktívnych tínedžerov a  vysťahuje ich, keď sa 
nezačnú správať slušne. James Lovelock nesúhlasí 
ani s filozofiou trvalej udržateľnosti. Naznačuje, že 
naša civilizácia by sa mala dať na udržateľný ústup 
(sustainable retreat) a zabezpečiť si tak lepšie šance 
na prežitie. (LOVELOCK, 2008) V  každom prípade 
je potrebné znižovať energetickú závislosť od fosíl-
nych zdrojov a hľadať možnosti na zvyšovanie ener-
getickej efektívnosti.3

Nevyhnutnosť zmeny životného štýlu
Všeobecná zmena spôsobu života sa javí ako nevy-
hnutný krok pre udržanie civilizácie. Súvisí s tým aj 
potrebná zmena princípov tvorby architektúry a ur-
banizmu, pre ktorú je potrebné reformovať zmýšľanie 
i  požiadavky ľudí a  na základe reálnych skúseností 
zaviesť regionálne či globálne nástroje, implikujúce 
udržateľnú výstavbu.

V rámci Európskej únie je snaha o nastavenie jed-
notných energetických parametrov novej výstavby 
prostredníctvom Smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti bu-
dov. Táto smernica je súčasťou európskej stratégie 
20 – 20 – 20 pre rok 2020, ktorá pre územie európ-
skej dvadsaťsedmičky stanovuje tri základné ciele:

 – 20 % nižšie emisie skleníkových plynov v porovna-
ní s rokom 1990

 – 20 % redukcia celkovej spotreby energie
 – 20 % spotreby energie bude pokrytých z obnovi-
teľných energetických zdrojov

Tieto ciele chce EÚ dosahovať okrem iného aj na-
pĺňaním požiadaviek formulovaných v článku 9 uve-
denej smernice o budovách takmer s nulovou spot-
rebou energie: 
1. Členské štáty zabezpečia, aby: 
a) od 31. decembra 2020 všetky nové budovy boli bu-
dovami takmer s nulovou spotrebou energie a
b) po 31. decembri 2018 boli nové budovy, v ktorých 
sídlia a ktoré vlastnia verejné orgány, budovami tak-
mer s nulovou spotrebou energie. (Smernica EÚ, 2010)

Pojem budova takmer s nulovou spotrebou ener-
gie definuje uvedená smernica EÚ v čl. 2/2 a zname-
ná budovu s veľmi vysokou energetickou hospodár-
nosťou (…). Požadované takmer nulové alebo veľmi 
malé množstvo energie (na jej prevádzku) by sa malo 
vo významnej miere pokryť energiou z obnoviteľných 
zdrojov vrátane energie z obnoviteľných zdrojov vy-
robenej priamo na mieste alebo v blízkosti; (Smer-
nica EÚ, 2010).

Predpokladáme, že vývoj udržateľnej výstavby sa 
bude postupne posúvať od zamerania na architek-
túru a  súbor budov smerom k  udržateľnému urba-
nistickému celku. Medzi odborníkmi platí, že v  sú-
časnosti, pri dodržaní určitých parametrov, je návrh 

a stavba domu v pasívnom štandarde (prípadne i vyš-
šom,) relatívne bežnou a  preverenou záležitosťou.4 
Pasívny dom teda môžeme považovať za hotový pro-
dukt, dostupný na trhu. 

V našej práci sa chceme orientovať práve na rozší-
renie relevantného rámca pre určovanie energetic-
kej efektívnosti výstavby – od sledovania energetic-
kej efektívnosti jednotlivých budov na komplexné 
posudzovanie urbanistických celkov  – a  zamerať 
sa na dosahovanie takmer nulovej spotreby ener-
gie v  urbanistickej mierke. Radi by sme prostred-
níctvom našej práce ponúkli princíp kooperatívne-
ho fungovania urbánnych štruktúr ako nový pohľad 
na možnosti organizovania urbanistických celkov. 
Domnievame sa, že takýmto spôsobom bude mož-
né racionálnejšie využívať možnosti obnoviteľných 
energetických zdrojov, predovšetkým solárnej ener-
gie a zároveň zodpovednejšie napĺňať požiadavky EÚ 
definované uvedenou smernicou.

Využívanie solárnej energie v architektúre a urba-
nizme podporujú aj architekti v dokumente Charter 
for Solar Energy in Architecture and Urban Planning 
(Charta pre slnečnú energiu v architektúre a urbaniz-
me). Charta vyzdvihuje potenciál slnečnej energie 
a  žiada, aby forma nášho urbanizovaného prostre-
dia bola založená na (…) využívaní nevyčerpateľné-
ho energetického potenciálu slnka. (…) V budúcnosti 
musia mať architekti, v porovnaní s minulosťou, ove-
ľa rozhodujúcejší vplyv na koncepciu a usporiadanie 
urbánnych štruktúr a  budov, na použitie materiá-
lov a  stavebných komponentov, a  tým pádom aj na 
spotrebu energie. Účel našej (architektonickej) prá-
ce v budúcnosti preto musí byť v navrhovaní budov 
a urbánnych priestorov takým spôsobom, aby prírod-
né zdroje boli zachované a  obnoviteľné energetické 
zdroje – predovšetkým solárna energia – boli využité 
v maximálnej možnej miere (…)5. Mestá, budovy a ich 
rôzne elementy musia byť vnímané ako komplexný 
systém materiálových a energetických tokov.6 (HER-
ZOG, 2008)

Architektúra a  urbanizmus nepochybne smerujú 
k  zákonitému prerodu, ktorý bude pravdepodobne 
znamenať zmenu princípov myslenia a tvorby v po-
rovnaní s vývojom z konca 20. storočia. Považujeme 

Musím vám povedať, (…) že vy a predovšetkým 
civilizácia ste v smrteľnom nebezpečenstve. (…) 
a skôr, než sa skončí toto storočie, miliardy nás 
zahynú a tých niekoľko párov ľudí, udržiavajúcich 
ľudský rod, bude prežívať v Arktíde, kde podnebie 
ostane prijateľné. (…) Najskôr si musíme byť vedomí 
hrozivého tempa zmien a uvedomiť si, ako málo 
času ostáva na reakciu, a potom každá komunita, 
každý národ musí nájsť najlepšie využitie dostupných 
zdrojov, aby udržal civilizáciu tak dlho, ako len môže.1 

James Lovelock

1 ¦ Príklad kooperatívneho usporiadania urbánnych štruktúr – 
štruktúry s vyšším energetickým potenciálom pomáhajú 
štruktúram s nižším potenciálom Autor: Peter Morgenstein
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Recyklovanie ako nástroj  
dizajnérskej tvorby
Katarína Lauková-Zajíčková Recyklovanie v  dizajne má mnoho podôb. V  súčas-

nom ponímaní sa pomerne úzko viaže s ekologickými 
tendenciami, avšak spektrum rozmanitých aplikácií 
dáva tušiť jeho bohaté kultúrno-historické korene 
a v mnohorakosti tvorivých princípov prezrádza ne-
jednoznačnosť a komplexnosť problematiky.

Kým na jednej strane sa zdá byť recyklovanie 
a  znovupoužívanie materiálov a  prvkov novou té-
mou, opak je pravdou. „Počas celej histórie, znovu 
používanie materiálov malo rôzne významy v mno-
hých kultúrach. Niekedy znovupoužívanie materiá-
lov ukazovalo dominanciu jednej kultúry nad dru-
hou. Vojnová korisť bola zapracovaná do budov ako 
memento víťazstva. Inokedy mali znovu použité ma-
teriály nadviazať na antickú kultúru. Klasické stĺpy 
v bazilike Svätého Petra v Ríme sú určené na načú-
vanie veľkoleposti antického Ríma. V neposlednom 
rade je azda najdôležitejšou stránkou znovupoužitia 
materiálov šetrnosť. Antické kultúry od Egypta po In-
diu pravidelne „recyklovali“ ďalej nevhodné a nepot-
rebné budovy, sochy, a objekty. Kedykoľvek sa zdro-
je stali vzácne, kreatívne znovupoužitie im prinieslo 
novú podstatu.“1

Na druhej strane za pomerne novú možno považo-
vať myšlienku „odpadu“, ak ho definujeme v  zmys-
le morálneho zastarania ako objekt, alebo materiál, 
ktorý považuje spotrebiteľ z rôznych dôvodov za ne-
potrebný, hoci jeho úžitkové vlastnosti (fyzická život-
nosť výrobku) ešte neboli spotrebované. „Morálna 
životnosť je doba určená aktuálnosťou tvarového rie-
šenia výrobku. Tejto určenej životnosti by mali zodpo-
vedať nielen použité materiály, konštrukcie, kovania, 
povrchové úpravy, ale aj tvarovo-funkčné riešenie  – 
dizajn, aby nebolo nutné vyraďovať technicky ešte 
dokonalé výrobky pre ich predčasné morálne zasta-
ranie  – teda ich krátku morálnu životnosť.“2 Okrem 
tvarového riešenia, morálnu životnosť ovplyvňuje aj 
celková zmena trendu, ktorej zákonitosti odhaľuje 
memetika a jej základná jednotka mem, ktorá pred-
stavuje nákazlivú informáciu ľahko ovplyvňujúcu 
ľudské správanie.3

Pestrosť súčasného recyklovania ako dizajnérske-
ho nástroja sa tak zdá logickým dôsledkom kombiná-
cie stáročnej tradície kreatívneho znovu prerábania 

objektov so  vznikom „nového materiálu“  – odpadu 
s výbornými fyzickými vlastnosťami. 

Bližšie určenie spektra aplikácií princípov opätov-
ného použitia a recyklácie, ktoré tvoria centrum záuj-
mu tejto štúdie objasňuje obrázok 1. Medzníky grafu 
tvoria pojmy zo známeho výroku: reduce, reuse, re-
cycle. Definície hraničných princípov znovupoužitia 
a  recyklovania sú vymedzené podľa California‘s De-
partment of Resources Recycling and Recovery4 ako:

Znovupoužitie (reuse): znovupoužívanie objek-
tu alebo materiálu na jeho pôvodný alebo príbuzný 
účel, bez výraznej zmeny fyzickej formy objektu ale-
bo materiálu.

Recyklovanie (recycle): používanie odpadu ako ma-
teriálu na výrobu nového produktu. Recyklovanie za-
hŕňa zmenu fyzickej formy objektu alebo materiálu 
a výrobu nového objektu zo zmeneného (recyklova-
ného) materiálu.

Prvkovú recykláciu definuje prvýkrát Daniel  P. 
(2009)5 ako recykláciu prvkov so zmenou použitia; 
teda „úpravy jednotlivých častí zaniknutých nábyt-
kov, ale aj prvky ktoré menia svoje funkčné využitie 
(ad hoc dizajn).“ Na rozdiel od materiálovej, charak-
terizuje prvkovú recykláciu ako individualizovanú: 
“Vyžaduje tvorcu s primeranou dávkou predstavivos-
ti a  remeselnej zručnosti, čo výrazne ovplyvňuje do-
siahnutý výsledok. Novovzniknutý produkt nie vždy 
rezignuje na výtvarnú stránku, no v prevažnej miere 
je výsledkom „obyčajné“ funkčné riešenie. Prvková 
recyklácia sa časom stala v niektorých krajinách ty-
pickým folklórnym prejavom, ktorý individuálne roz-
víjajú miestni remeselníci – dizajnéri, ale dosahuje aj 
rozmery spriemyselnenej výroby s charakterom ľudo-
vej tradície.”

Ukazuje sa, že práve charakter individualizovanej 
výroby prináša mnohé sporné otázky. Kým na jednej 
strane poskytuje takmer absolútnu slobodu dizajné-
rovi, na strane druhej je kvalita výsledného produktu 
obrazom znalostí (posúdenie kvality materiálu, jeho 
kultúrnych hodnôt, ergonomických predispozícií 
a pod.) a zručností jednotlivca. Prvková recyklácia na 
Slovensku prebieha prevažne vo forme prototypov, 
kde výmena už nadobudnutých poznatkov medzi jed-
notlivými výrobcami je takmer nulová.

Preto je potrebné vytvoriť nový postoj k  recyklo-
vaniu a rozšíriť ho okrem už zohľadňovaných ekolo-
gických aspektov tvorby aj o psychologické, sociolo-
gické, a ekonomické východiská, nevynímajúc otázku 
etiky a autenticity.

Predmetom tejto štúdie je hľadanie odpovedí na 
kľúčové body, ktoré by mohli pomôcť objasniť už 
definované problémy a  poskytnúť nový pohľad na 
existujúci spôsob navrhovania za pomoci aplikácie 
súčasných teórií udržateľného dizajnu. Zaoberá sa 
tiež  objasnením nedostatkov a  identifikáciou pozi-
tívnych a negatívnych aspektov v súčasnej tvorbe ako 
aj zhodnotením významu prvkovej recyklácie z defi-
novaných hľadísk. 

TEÓRIE UDRŽATEĽNÉHO DIZAJNU 
Termíny ako zelený, udržateľný alebo ekologický di-
zajn sa stali diskutovanými témami a venuje sa im 
viacero publikácií. Kde je medzi nimi priestor pre prv-
kové recyklovanie v dizajne a aká je jeho pozícia v ich 
vzájomných vzťahoch? 

Stratégie pre dizajn interiérov v duchu udržateľné-
ho rozvoja sú pomerne jasne stanovené. Recyklova-
nie sa zaraďuje medzi nástroje pri tvorbe ekologicky 
zodpovedného návrhu6. Dôvody prečo a ako sa musí 
zmeniť súčasný náhľad na architektúru a dizajn vy-
svetľuje princíp tvorby s nízkym ekologickým dopa-
dom: znížením neobnoviteľných zdrojov a plynulom 
znovupoužívaní materiálov ich recyklovaním tak, aby 
po doslúžení mohli byť neprerušovane reintegrované 
do prírodného prostredia7. 

McDonough, W., Braungart, M. (2002)8 vytvorili 
ucelenú teóriu známu pod názvom Cradle to Cradle, 
ktorá vo svojom jadre nielenže učí inovatívnemu chá-
paniu materiálov a hospodáreniu s nimi, no venuje 
sa tiež potrebe vývoja, doslovne „evolúcii dizajnu“. 
Tá je nevyhnutná pre udržateľný rozvoj. Recyklova-
nie v  zmysle súčasného chápania interpretujú hlb-
šie, rozdeľujú ho podľa možnosti ďalšieho zhodno-
covania produktov a  materiálov na tzv. „upcycling“ 
a „downcycling“. 

V súčasnom recyklovaní, tak ako ho poznáme, ide 
zväčša o downcycling, kde dochádza k zníženiu kva-
lity vlastností sekundárneho produktu z  dôvodu 

zmiešania nesúrodých materiálov už pri výrobe na-
vrhovaného prvku z prvotných surovín. 

Dôležité je preto špecifikovať dvojakú materiálo-
vú bázu: 

biologická (rozložiteľná v prírode, 
biodegradovateľná), 
technická (kontinuálne cirkulujúce materiály 
v rámci uzavretého priemyselného cyklu). 

Pri dodržiavaní možnosti separácie týchto dvoch ty-
pov je možné hospodáriť s materiálmi v rámci uzav-
retých životných cyklov. Ide tak o upcycling. Odpad 
sa stáva materiálom, ktorý si zachováva stálu kvalitu 
(technický cyklus), alebo je biodegradovateľný, čiže 
voľne rozložiteľný v prírodných podmienkach.

V  certifikácii ekologicky šetrných výrobkov sa 
uplatňuje stratégia cradle to gate, ktorá zahŕňa čias-
točné hodnotenie životného cyklu výrobkov a  jeho 
vplyvu na životné prostredie: od ťažby suroviny 
(kolísky) po bránu výroby. Fázy využívania výrobku 
a jeho odstraňovania sú v tomto prípade vynechané.

Teória Natural capitalism9 prináša širší pohľad na 
problematiku. Okrem prírodného kapitálu zohľadňu-
je aj ľudský a ekonomický kapitál. Kniha predstavuje 
štyri hlavné stratégie (zvýšenie využiteľnosti zdro-
jov, biomimicry  – eliminovanie myšlienky odpadu, 
zmena tokov ekonomiky, investovanie do prírodného 
kapitálu), ktoré umožňujú správať sa krajinám, spo-
ločnostiam a komunitám tak, aby boli všetky formy 
kapitálu ocenené. Zohľadnenie cenných sociálnych 
a prírodných procesov považujú vzhľadom na naras-
tajúcu svetovú populáciu nie za rozumnú investíciu, 
ale za absolútne nevyhnutnú potrebu, ktorá môže za-
brániť nedostatku, udržať hojnosť a poskytnúť pevný 
základ pre sociálny rozvoj. Teória tiež porovnáva prí-
rodný kapitalizmus s  tradičným, kde prírodné a  so-
ciálne procesy nemajú žiadnu trhovú hodnotu.

Prírodný kapitalizmus uznáva vzájomnú závislosť 
medzi produkciou, zdrojmi vyrobenými človekom, 
jeho údržbou a dodávkou prírodného kapitálu. Tra-
dičné chápanie kapitálu ako „nahromadeného bo-
hatstva vo forme investície, závodov a  zariadení“ 
autori Hawken, P., Lowins, A.H., Lowins, A. rozširu-
jú na štyri skupiny nevyhnutné pre správne fungo-
vanie ekonomiky:

 – ľudský kapitál vo forme práce a inteligencie, kultú-
ry a organizácie,

 – finančný kapitál, skladajúci sa z peňažných pros-
triedkov, investícií a peňažných nástrojov,

 – výrobný kapitál, vrátane infraštruktúry, zariadení, 
nástrojov a závodov,

 – prírodný kapitál, zložený zo zdrojov, živých systé-
mov a ekosystémových služieb.10 

Ďalšou významnou inovačnou teóriou je prírodou in-
špirovaný princíp Biomimicry11, ktorý vychádza z po-
zorovania a  napodobňovania prírodných procesov, 
vzorov a  stratégií. Teória predstavuje stratégiu pre 
podniky ale aj samostatných tvorcov ako nastaviť 
návrh a výrobu produktov, aby boli udržateľné, dobre 
pracovali, šetrili energiu, znížili materiálové náklady, 
prehodnotili a eliminovali odpad. Taktiež sa zaobe-
rá inováciou v zmysle zvyšovania kategórií existujú-
cich produktov a definovania nových, čo môže viesť 
k zvýšeniu tržby a pomáha budovaniu firemnej znač-
ky12. Inšpirácia prírodou je namieste aj v hospodárení 
s  odpadom: v  prírodnom prostredí nevzniká žiaden 
odpad, každý materiál je spracovaný a slúži v rovna-
kej alebo zmenenej podobe pre ďalšie procesy.

Napriek bohatej teoretickej základni o ktorú sa dá 
oprieť dizajn s použitím recyklácie na Slovensku ako 
aj v Európe v súčasnosti prebieha živelne, bez jasných 
pravidiel. Publikácie a výstavy sa zameriavajú predo-
všetkým na dokumentáciu a  prezentáciu jednotli-
vých výrobkov bez snahy odôvodniť princípy a ciele 
recyklovania. Chýba aj hlbší kritický pohľad na tech-
nológiu výroby, pôvod materiálov a možností ďalšie-
ho spracovania recyklovaných produktov. 

KULTÚRNY A SOCIOLOGICKÝ KONTEXT  
RECYKLOVANIA V DIZAJNE
Prvková recyklácia v  sebe ukrýva okrem ekologic-
kých aspektov aj potenciál pre nadviazanie na kul-
túrnu a  regionálnu pamäť ( predovšetkým pri po-
užívaní lokálnych zdrojov), oživovanie remesiel pri 
čiastkových opravách či renovácii povrchu, vyjad-
renie spomienkovej hodnoty. Typickým príkladom 
sú nábytkové a  interiérové prvky z  dielne skupiny 
Droog, kde dizajnér Tejo Remy vytvoril niekoľko 
pozoruhodných kusov (Milkbottle Lapm, Chest of 

Redizajn Hybridná recyklácia

REUSE
Znovu používanie

RECYCLE
Materiálová recykláciaPrvková recyklácia

1 ¦ Recyklácia v dizajne podľa vzrastajúcej miery zásahu do objektu   predmet štúdie
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a deeper knowledge of man in his po-
sition of a  creator or consumer. This 
would no doubt evoke new solution 
for the controversial topics. 

The recognition of the consumer’s 
divergent behaviour can be under-
stood by deeper knowledge of psy-
chology introduced into the design 
process. That may enable the designer 
to work in the way that would over-
come the possible consumer barriers 
in acceptance of the product.

Today, it is no more possible to char-
acterise recycling in product design as 
simple reuse of the previous product. 
Such defi nition would be imprecise 
and would not indicate the essence 
of this process. It also induces wide 
opportunities for incorrect interpre-
tation of both artistic and designer 
works of art. It would also enable an 
undesired infi ltration of abridged ob-
jects to be exposed on exhibitions pre-
tending the ecological concept. 

The many years of single product re-
cycling practice provide opportunity 
for evaluation and summarization of 
the so far obtained knowledge. They 
also give us opportunity to avoid the 
negatives or further examine the non-
homogenous aspects presented by 
real life.

The Dynamit Nobel Plant 
in Bratislava
Key Aspects of Architectural 
and Urban Planning Development 
By Nina Bartošová 
¦ 
¦ 
¦ 
Today the plan called Istrochem pre-
viously known as the Chemical Plant 
of Juraj Dimitrov, located in north-
east part of the city of Bratislava 
known as The New City, has overcome 
a  complicated development since its 
establishment.

Apart from the production plant, 
the former dynamite and other explo-
sives producing factory, based in 1873 
by a Swede Alfred Nobel, other neigh-
bouring sites belong to the historical-
ly developing region. The area of the 
former factory for artifi cial fi bres kno-
wn as Závod mieru (The Piece Plant 
1947-1951) is separated by a road (Vaj-
norské St.) from the main area. The 
sites of several neighbouring residen-
tial districts belong to the main area 
as well. They provided accommodation 
for the factory workers.

Unlike the other more than ten No-
bel dynamite factories throughout 
Europe, the Bratislava factory went 
through radical change in its urban 
architectural setting. Its present sta-
te only very vaguely indicates that it 
is a follower of one of the most impor-
tant Austro Hungarian explosive fac-
tories. Barely anything has been left 
out of the oldest structures designed 
by the Feiglers, a  notable Bratislava 
family of master builders. There were 
left only few of the structures built 
by Pittel and Brausewette, an Aus-
trian company based in Bratislava at 
that time. The both world wars me-
ant a prosperous time for the factory. 
Most structures that have been preser-
ved are from the period of the Second 
World War. 

The last upturn of production and 
the related urban and architectural 
development are linked with the ar-
rival of Professor Vladimír Karfík to 
Slovakia. He is the author of the ar-
chitectural design of Závod mieru (The 
Piece Plant). Through construction 

of the new factory and the connected 
housing estates Vistra (Mierová koló-
nia) and White Cross (Biely kríž) Kar-
fík brought not only modern industrial 
architecture but a quality standard of 
living as well. This was a  model that 
had been taken over from the functi-
oning model of the Bata’s shoe facto-
ries. What we fi nd interesting on the 
former Nobel factories is the fact that 
in spite of building factories all over 
the world Nobel did not use a unifi ed 
urban scheme or standardized archi-
tectural design. His factories logically 
followed production requirements but 
the diff erent local conditions, continu-
al transformation and development in 
building construction have negatively 
marked the clarity of urban setting. In 
comparison to this, the Karfík’s style 
represents a clear concept as to the pro-
duction and complementary services.

Architectural Form 
and Decoration of the 
Bratislava Factories
Architecture of the Selected 
Factories from the Turn of the 
19th and 20th Centuries
By Veronika Kvardová
¦ 
Industrial areas built at the turn of 
the 19th and 20th centuries represent 
a signifi cant part of the society and its 
cultural heritage. Classifying the valu-
es of industrial buildings, many fi nd 
the values of historical documents, the 
technical, social and scientifi c ones as 
the most important, while the archi-
tectural artistic value stands apart. 
This report focuses on this aspect of 
industrial architecture. Examination 
of architectural forms and decoration 
of the particular industrial objects is 
the main topic. The paper is focused 
on decoration as a specifi c value of in-
dustrial heritage. Selected for the re-
search were the Hungarian municipal 
thread factory of G. Roth, the rubber 
factory MATADOR and the thread fac-
tory Danubius in Bratislava. 

The municipal factory of G. Roth re-
presents the style of decoration which 
was used at the end of 19th century 
and is known as industrial style. The 
buildings are usually one fl oor high, 
with a facade, where the bearing struc-
ture is represented by brick pilasters 
between plastered walls. Such types 
of building can be found in many Aus-
trian and Hungarian cities. In Bratisla-
va, this style was used by the famous 
architects from the Feigler family.

There are many diff erent types of 
buildings in the area of the Hungarian 
thread factory on Parickova Street. The 
most dominant one is the spinning 
house, whose design was infl uenced 
by the English type of thread facto-
ries. The Hungarian thread factory 
had a decorative facade, but after the 
reconstruction the spirit disappeared. 
The other buildings in the factory have 
interesting details, forms and functi-
ons as well. One of the more decora-
tive facades is on the single-storey bu-
ilding of the fi nishing house, which is 
a representative of industrial style.
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Závod Dynamit Nobel v Bratislave
Kľúčové aspekty architektonicko-urbanistického vývoja

Nina Bartošová Chemický závod Dynamit Nobel v Bratislave (ďalej 
dynamitka), založený v  roku 18731 má osobitý vý-
znam presahujúci lokálny kontext, ktorý nesúvisí 
len s rozvojom priemyslu v 19. a 20. storočí. Nie je 
síce celkom terrou incognitou, ale stojí, napriek jeho 
nespochybniteľným hodnotám, na okraji záujmu. 
Ak má byť význam dynamitky naplno pochopený, do 
úvahy treba brať oveľa širšie súvislosti než doteraz. 
Vďaka strategickému postaveniu z politicko-hospo-
dárskeho a historického hľadiska a z hľadiska vývoja 
chemického priemyslu už bola predmetom viacerých 
vedeckých prác2.Napriek tomu, že ani pamiatkové 
hodnoty jej priemyselnej architektúry nie sú celkom 
opomínané, komplexnejší záber, ktorý by sa zaoberal 
analýzou jeho architektonicko-urbanistického výz-
namu, stále chýba.

S najväčšou pravdepodobnosťou je to tak preto, že 
čitateľnosť územia priemyselného areálu je z tejto 
stránky pomerne nejednoznačná, jeho jednotlivé hod-
noty sa strácajú, a preto mu odborníci z oblasti archi-
tektúry nevenovali takú pozornosť, akú by si zaslúžil. 

Súčasný roztrieštený ráz územia, ktoré sa nachá-
dza v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, značne 
komplikuje celistvé uchopenie mnohých vrstiev jeho 
významových aspektov. Dôvodov nečitateľnosti prie-
myselného areálu, ako urbanizovaného územia, je 
niekoľko a  súvisia s  jeho kontinuálnou stavebnou 
transformáciou postihujúcou veľký počet menších 
objektov na rozľahlom území a  reflektujúcou me-
niace sa požiadavky výroby a jej rozvoj. Z pôvodných 
objektov z obdobia založenia továrne sa zachoval už 
len nepatrný zlomok a väčšina z nich o svoj auten-
tický výraz prišla. Najstaršie výrobné objekty sú až 
zo začiatku 20.  storočia3, pričom objemovo najvýz-
namnejšiu časť výroby výbušnín predstavujú stavby 
z  obdobia, keď podnik patril pod nemecký koncern 
I. G. Farben, čím sa do značnej miery, stigmou nacis-
tickej minulosti, zatlačil význam predošlého, histo-
ricky významného obdobia. Skutočnosť, že ide o zá-
vod založený Alfredom Nobelom a  mal významné 
postavenie medzi desiatkami tovární4, ktoré známy 
švédsky vynálezca postavil po celom svete, je pre 

pamäť miesta dôležitá a z hľadiska ďalšieho rozvoja 
územia môže mať svoj význam.

Stavebná evolúcia areálu, ktorý bol súčasťou jed-
ného z prvých, celosvetových priemyselných impérií, 
nahráva dôvodom zaujímať sa oň aj z  hľadiska ur-
banizmu a architektúry. Éra industrializácie a s ňou 
súvisiaca výstavba priemyselných areálov a  nadvä-
zujúcich robotníckych kolónií vtlačila výraznou mie-
rou ráz súčasným mestám, Bratislavu nevyníma-
júc. Zvláštnosťou dynamitky je, že nám jej stavebný 
a historický vývoj po druhej svetovej vojne, ktorý je 
nemenej zaujímavý ako prvé historické obdobie tr-
vajúce do roku 1918, dovoľuje sledovať ďalšie vý-
znamné trendy v architektúre a urbanizme. Zásluhu 
na tom má príchod a tvorba významného architekta 
Vladimír Karfíka, pričinením ktorého dynamitka opä-
tovne prekonáva hranice miestneho významu. Pozor-
nosť sa v  tom čase vo veľkej miere preniesla, popri 
výrobnej časti priemyselných areálov, aj na koncep-
cie obytných zón a typizáciu architektúry. Môže sa ja-
viť ako paradoxné, že sa tak nestalo v čase, keď závod 
patril do širokej siete Nobelových tovární – hoci, ako 
sa ukáže, sú dôvody, ktoré k tomu viedli. Prvok dvoch, 
rovnako zásadných etáp plánovania priemyselného 
areálu, ktorý môžeme v Bratislave sledovať, je opäť 
niečím, čo stavia dynamitku, i v kontexte desiatok za-
chovaných Nobelových tovární, na osobitné miesto.

Priebeh urbanizácie podnietenej industriali-
záciou v západnej Európe a u nás
Zohľadnenie histórie a okolností súvisiace s vznikom 
dynamitky, ako aj konfrontácia s ďalšími Nobelovými 
továrňami, môžu poukázať na dosiaľ prehliadané sú-
vislosti a napomôcť sformulovaniu jej architektonic-
ko-historickému významu. V 70. rokoch 19. storočia, 
keď továreň budovali, patrilo územie Uhorsku, teda 
zaostalejšej, prevažne agrárnej časti rakúsko-Uhor-
skej monarchie. Napriek tomu Bratislava vďaka svojej 
polohe značne pocítila rozvoj mesta súvisiaci s indus-
trializáciou, hoci s oneskorením oproti západnej Eu-
rópe, z dôvodu dlhšieho pretrvávania feudálnych po-
merov, ako aj politickou situáciou. Revolúcia v rokoch 

1848  – 1849 a  s  ňou spojené zrušenie poddanstva, 
rakúsko-uhorské vyrovnanie v  roku 1867, dali síce 
predpoklad rozvoju priemyslu, ale oneskorenie nášho 
územia v urbanizačnom procese poznamenalo formo-
vanie miest. Vyspelejšia západná spoločnosť už v tom 
čase poznala negatívne aspekty priemyselnej výroby 
a jej dopadu na spoločnosť a životné prostredie miest 
a snažila sa ich eliminovať. Plošný nárast sídel a ma-
sívny príliv obyvateľov z vidieka, podnietili vznik kon-
cepcií urbanistického plánovania. 

Známym európskym príkladom je prestavba Pa-
ríža (1853  – 1869), zrealizovaná prefektom Hauss-
manom za vlády Napoleona III., práca ktorého, ako 
píše významná teoretička v oblasti urbanizmu, Fra-
nçoise Choay5, ovplyvnila  španielskeho inžiniera Il-
defonsa Cerdu, autora projektu rozšírenia Barcelony 
(1859). Cerdà použil termín urbanización (urbani-
zácia) vôbec prvýkrát v roku 1867 v diele Teoria ge-
neral de l’urbanización. Nové urbanistické riešenia 
sa podpísali napríklad aj na obraze Viedne či Buda-
pešti. Cerdà však okrem realizovaného projektu za-
nechal po sebe aj významné teoretické dielo, kto-
rým dal tvorbe a  plánovaniu miest vedecký štatút 
samostatnej disciplíny. Veľká transformácia miest, 
ktorá sa diala v Európe v 19. storočí, načrtla formu, 
ktorú majú dnes. Charakteristických typov bolo nie-
koľko, pričom sa používali tri hlavné princípy a  ich 
kombinácie: „Systém navzájom sa križujúcich bulvá-
rov s veľkými námestiami, kolonizačný typ pravouh-
lej urbanistickej osnovy a  koncept vytvorenia veľkej 
okružnej triedy. Ak by sme však u nás hľadali mode-
lové uplatnenie aspoň jedného z nich, ostali by sme 
asi sklamaní. Periférnosť nášho územia k  centrám 
monarchie spôsobila, že sa tu veľké urbanistické kon-
cepty v čistej podobe neuplatnili.6“ Skutočnosť, že sa 
Bratislava v súčasnosti vyrovnáva s mnohými urba-
nistickými problémami súvisí s  tým, že kedysi pro-
vinčné mesto, z hľadiska svojej historickej štruktúry, 
dostalo sa do pozície veľkomesta, bez realizácie uce-
lenejšej koncepcie celoplošného rázu.

Stavebnú aktivitu sprevádzajúcu príchod prie-
myslu do sídiel na našom území približujú Jana 

Pohaničová a Elena Lukáčová: „Explozívna stavebná 
činnosť najmä na sklonku 19. storočia menila silue-
tu miest i  štruktúru zástavby bývalých historických 
jadier, nebola však výsledkom plánovanej urbanizá-
cie. Voľné plochy za hradbami sa živelne parcelova-
li. Priemyselné podniky pôvodne umiestňované mimo 
obytných štvrtí neskoršia zástavba rýchlo pohltila, čo 
znehodnocovalo osídlenie a  vstupné časti do miest. 
Lokalizáciu novej výstavby riadili mestskí zememe-
račskí inžinieri, ktorí  – česť výnimkám  – nemali po-
trebné skúsenosti ani vzdelanie na veľkorysé a pred-
vídavé plánovanie, preto vypracovali zväčša len 
čiastočné regulačné urbanistické zásahy.7“ Napriek 
tomu, že v Bratislave k plánovanému urbanistickému 
zásahu s nástupom priemyslu nedošlo, existujú návr-
hy budapeštianskeho profesora Antona Palóczyho8, 
ktorý v rokoch 1909 a 1917 vypracoval pomerne po-
krokové koncepcie rozvoja mesta implikujúce zavede-
nie vodného kanála vedeného z Dunaja do mestskej 
zástavby a s lokalizovaním priemyselných zón. Lenže 
v  roku 1873, keď Alfred Nobel v Bratislave továreň 
na dynamit zakladal, sa nepredpokladalo, že by sa 
sídlo raz rozrástlo až sem, po niekdajšie územie Hol-
zwurm9, k močaristej parcele pomerne ďaleko vzdia-
lenej od historickej Bratislavy.

Alfred Nobel a jeho vynálezy
Bližšia predstava o Alfredovi Nobelovi do určitej mie-
ry prináša odpovede na to, prečo boli jeho továrne 
na výbušniny koncipované nejednotným spôsobom. 
Alfred Nobel (1833–1896) sa narodil v  Štokholme, 
ale roky mladosti strávil v Petrohrade, kam jeho otec, 
Immanuel Nobel, odišiel za prácou po finančnom 
krachu, ktorý ho postihol vo Švédsku. Ako uvádza Ulf 
Larsson10, životná dráha, ktorou sa A. Nobel vydal, 
bola vo veľkej miere ovplyvnená osobnosťou jeho 
otca, ktorý bol sám vynálezcom a  priemyselníkom, 
mal skúsenosti s námorníctvom, zaujímal sa o tech-
nológiu a konštrukcie, študoval architektúru, a čo je 
dôležité, orientoval sa aj v chémii. Kariéra Immanue-
la Nobela alternovala obdobia úspechov a bankrotov. 
Mnohé zo svojich schopností využil v Petrohrade, kde 

Skupina tovární Dynamit Nobel, akciová spoločnosť, z konca 
19. storočia – pohľad zo západnej strany Zdroj: Istrochem, a. s.
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Tvaroslovie a dekorácia 
bratislavských tovární
Architektúra vybraných tovární z prelomu 19. – 20. storočia

Veronika Kvardová Za najdôležitejšie pamiatkové hodnoty priemysel-
ných (t. j. výrobných) objektov a  areálov môžeme 
vo všeobecnej rovine pokladať hodnotu historické-
ho dokumentu, spoločenskú či primárne technickú 
hodnotu. Vychádza to z  predpokladu, že v  priemy-
selných areáloch je možné odvnímať technologic-
ký tok výroby, ktorý dokladuje technickú vyspelosť 
danej spoločnosti v  určitom čase. Aj konštrukčná 
či materiálová realizácia jednotlivých stavieb nám 
podáva svedectvo o  technickom pokroku na poli 
stavebníctva. Pamiatky výroby sú podľa etnografa 
Ladislava Mlynku definované „… ako výsledok a sú-
časne aj zdroj technickej práce, ktorých hodnota je 
vyjadrená v strojovom a inom technickom zariadení 
objektu (tzv. priemyselné pamiatky)“.1 V posledných 
rokoch je priemysel na ústupe a s ním sa stráca aj 
najhodnotenejšia súčasť mnohých priemyselných 
stavieb, ktorou je technické a  technologické zaria-
denie objektu. Mlynka sa súčasne zamýšľa nad ob-
jektmi, v ktorých sa nezachovalo strojové vybavenie, 
prípadne bolo viackrát modernizované a s objektom 
tvorí nesúrodý celok. Dospel k  záveru, že „… tieto 
pamiatky je totiž vo väčšine prípadov potrebné chá-
pať ako pamiatky architektonické, prípadne histo-
rické a o technickej hodnote možno hovoriť ako o se-
kundárnej“.2 Samotné priemyselné stavby tak majú 
svoje nezameniteľné hodnoty aj z  architektonicko-
umeleckého hľadiska, teda „… umeleckého záme-
ru a  jeho vyjadrenia, slohovosti, štýlovosti, kvality 
kompozične artikulačných vlastností“.3 Práve touto 
stránkou priemyselnej architektúry, ktorá doteraz 
stála na okraji odborného záujmu, sa bude zaoberať 
nasledujúci príspevok. 

Definovanie pojmov tvaroslovie a dekorácia
Výrazová stránka historickej priemyselnej architek-
túry sa posudzuje najmä cez tvaroslovie a dekoráciu. 
Dekorácia je „… vyzdobenie; výraz obecne označuje 
celkovú zdobenú predstavu a  realizáciu tejto pred-
stavy na ploche, telese, v priestore a podobne. Deko-
rácia môže byť uplatnená napríklad na fasádach…“4, 
zjednodušene ju môžeme nazvať ako „… súhrn všet-
kých ozdobných systémov na určitej ploche alebo 
priestore“.5 Dekorácia sa zameriava na ozdobnosť, 
ktorá nie je nutne podmienená symbolickou zložkou. 
S ňou sa úzko spája aj výraz architektonické tvaroslo-
vie, ktoré predstavuje 

„… súhrn tvarov a názvov článkovania architektúr; 
je možno rozoznávať tvaroslovie podľa rôznych archi-
tektonických slohov…“6 Na konci 19. storočia až do 
prvej svetovej vojny nie je možné hovoriť o prevláda-
júcom slohu alebo architektonickom smere, keďže na 
poli architektúry panovala mnohoštýlovosť. Je však 
možné vyjadrovať sa k  jednotlivým tvaroslovným 
článkom architektúr a ich zakomponovaniu do celku, 
ktoré vytvárajú autorovu predstavu, či odzrkadľujú 
aktuálny architektonický názor.

Vplyvy a podnety 
Bratislava – ako jedno z najpriemyselnejších centier 
uhorskej časti monarchie – predstavuje reprezentuje 
mesto, ktoré zažilo veľký stavebný rozmach na pre-
lome 19. a 20. storočia najmä vďaka priemyslu a do-
prave. Dodnes sa tu nachádza široká škála zachova-
ných industriálnych stavieb z  tohto obdobia, ktoré 
prinieslo niekoľko významných továrenských are-
álov do urbanizmu mesta. Tie sú dnes pokladané za 

historické svedectvo priemyselnej architektúry, na-
priek tomu, že pamiatkovo chránené sú len niekto-
ré solitéry. V samotných areáloch sa nachádza roz-
manitá skupina stavieb, ktoré absorbovali množstvo 
nielen domácich, ale aj importovaných podnetov. 

Vplyvov, ktoré súviseli s  tvorbou priemyselných 
stavieb v  prihraničnej Bratislave, bolo niekoľko. 
Okrem importu podnetov zo zahraničia, čo súviselo 
najmä s  polohou mesta, sa tu prejavila aj  tenden-
cia používať mnohé architektonické štýly, ktoré sa 
v danom období pripisovali k určitej funkcii, či tvo-
riť v  niektorom z  nových prúdov, ktoré začali vzni-
kať najmä na sklonku 19. storočia. „Podnety z krajín 
bezprostredných susedov, ale i  z krajín vzdialených 
sa tak spolupodieľali na pluralitnom charaktere ar-
chitektúry, ktorá zväčša hľadala vzory v  minulosti, 
opierajúc sa o tradície, ale v mnohých ohľadoch bola 
i novátorská, inovačná aj invenčná zároveň či jedno-
ducho moderná.“7

Bratislavské fabriky zakladali v tomto období naj-
mä zahraniční investori, čo sa nepriamo prejavilo aj 
v  ich architektúre. Neraz zohrali nemalú úlohu na 
konečnom výzore stavieb aj ich objednávatelia – to-
várnici a  architekti či stavitelia. „Éra rozvoja prie-
myslu a  dopravy sa tak spájala s  finančne silnými 
investormi, ktorí síce priamo nezasahovali do ar-
chitektonického procesu, ale stavby predovšet-
kým štedro financovali. Na druhej strane náročnosť 
a  novosť ich požiadaviek na samotnú architektúru 
sa stala permanentnou výzvou pre architektov, kto-
rým sa otvorilo široké pole pôsobnosti a priestor na 
inováciu a modernizáciu v používaní progresívnych 
stavebných materiálov, konštrukcií či stavebných 

postupov.“8 Továrne majú známeho objednávateľa, 
no architekti a  stavitelia ostávajú často neznámou 
premennou v procese identifikácie okolností vzniku 
jednotlivých stavieb. Úzky vzťah medzi architektom 
a staviteľom, ako aj spojenie projekčnej a staviteľ-
skej činnosti firiem sa stali jedným z  významných 
determinantov tvorby priemyselnej architektúry 
a jej štýlových prvkov.

Pri bádaní po okolnostiach, ovplyvňujúcich návrh 
továrne, a podnetov, ktoré mohli ovplyvniť jej archi-
tektonickú stránku, sú nápomocné najmä historic-
ké archívne pramene, ktoré dokladujú vývoj areálu. 
Z  archívov samotných podnikov sa často nezacho-
valo veľa z pôvodných dokumentov, čo bolo najčas-
tejšie spôsobené požiarom, sťahovaním či zánikom 
továrne a následne samotnou stratou dokumentov, 
ktoré sa zväčša len ťažko hľadajú. Napriek tomu sa 
niektoré čiastkové spisy či ojedinele i celé dokumen-
tácie nachádzajú v archíve mesta Bratislavy a v ar-
chívoch v Maďarsku. Z pôvodných plánov sa dá vy-
čítať nielen dispozícia a  výraz fasád, ale aj možné 
autorstvo stavieb či meno stavebnej firmy, ktorá 
projekt realizovala.

Druhým zdrojom informácií je podniková litera-
túra (časopisy, výročné knihy a  i.), ktoré informujú 
o modernizácii závodu, prípadne podávajú svedectvo 
pomocou historických fotografií a výpovedí dlhoroč-
ných zamestnancov o dianí vo fabrike. Nápomocné 
sú aj mapové pramene pri určovaní a  spresňovaní 
etapizácie výstavby, ktorá v závode prebiehala a tak 
sa často stávajú jediným dokladom datovania vzniku 
jednotlivých budov.

Mlyn s výrobnou halou v závode MATADOR  
Zdroj: autorka, 2010
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The rubber factory MATADOR is the 
oldest part of the city district of Petr-
žalka, which is situated on the left side 
of the river Danube. Most of the buil-
dings in this are of the town were des-
troyed and many blocks of fl ats were 
built instead. The contour of the facto-
ry has a sharp shape created by saw-to-
oth roofs on the production halls. An 
unusual production hall with a doub-
le-rounded form is placed in this sil-
houette. The whole factory is made 
of iron, concrete, and a  typical ochre 
brick. This combination of materials 
creates a characteristic decor used on 
each building of the factory.

The Danubius factory was designed 
by Julius Mayreder, one of the Vienna 
architects, who was part of the Seces-
sion club. Therefore the building has 
a  decoration infl uenced by secession 
architectural style. The form of the 
main building which is protected by 
the state is created from a large main 
content with added towers. This form 
with decorations creates one of the 
most interesting industrial buildings 
in Bratislava. 

The architecture of Bratislava at the 
end of 19th century and the begin-
ning of 20th century was infl uenced 
by nonresident architects and owners 
of factories, who had a lot of experien-
ce from the past. These sorts of impact 
created an attractive mixture of indus-
trial architecture in one of the most 
industrial towns of that period.

An Urban Park – 
from Past to Present 
By Eva Putrová
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
The article deals with the develop-
ment of urban parks, from the turn 
of the 18th and 19th centuries up to 
present, and it tries to type the appro-
aches in the contemporary park design 
in Europe.

Park and garden design refl ected the 
progress in architecture and art; their 
forms and functions were infl uenced 
by geographical, industrial and social 
conditions during the time. Gardens 
were fi rst to become objects of aest-
hetic interpretation and an inspiration 
for park design.

The opening up of private gardens to 
the public was the fi rst step on the way 
to the establishing of public parks and 
gardens. Later, the necessity for public 
parks and communal orchards for the 
entire public appeared. Public parks 
were created on the sites with suitab-
le conditions  – past gardens, closed 
down grave yards, old town fortifi cati-
ons, but also at woodlands on the set-
tlement edges, game hunting grounds 
and farmland. Public parks followed 
the patterns of those in England and 
Germany as an English natural and 
landscape park. The picturesque the-
ory and practice of Humphry Repton 
during the 19th century, was later on 
modifi ed by landscape architects like 
Joseph Paxton, who spread Repton’s 
vision among the general public via 
his design of public parks; next J. C. 
Adolph Alphand with his dramatic to-
pography and planting of parks in Pa-
ris; as well as Calvert Vau and Frederic 
Law Olmsted, who further developed 
concepts of extensive parks. 

However, the fi rst place in starting 
public parks in central Europe belongs 
to Bratislava. The Sad Janka Kráľa was 
created between 1774 – 1776 in the Ba-
roque Classicism style, and since then 
it has undergone many design changes.

Many personalities and movements 
have contributed to the development 

of urban parks. American landsca-
pe school brought in a  new concept 
of ’landscape urbanism’ space in the 
Central Park in New York; German 
landscape school with its concept of 
a community park of Volkspark; Scan-
dinavian school via the new structure 
of urban parks in Stockholm. By de-
signing Park Güel in Barcelona, Ant-
honi Gaudi contributed to the deve-
lopment of form with only one work, 
but really signifi cant one. His origi-
nal design contained new constructi-
onal ideas and building components, 
as well as the planting of local plant 
species. a unique approach of a pain-
ter, sculptor and a botanist was that of 
the Brazilian Roberto Burle Marx who 
matched his landscape frame of abs-
tract compositions with that of archi-
tectural modernism. The Amsterdamse 
Bos park in Amsterdam is an infl uen-
tial pioneer of ecological design and of 
the modern park design – where many 
landscape elements were based on 
scientifi c analyses, and spatial design 
comes from abstract schemes.

During the functionalism and mo-
dernism periods, the parks were based 
on the knowledge of natural laws, na-
ture elements and balanced relation 
between the man and the nature. At 
the end of 20th century, abstract mo-
dernism was on the decline. Function, 
which determined the primary form, 
became less important and an expres-
sive form become more signifi cant. 
Ecological trends infl uenced the im-
portance of natural environment pro-
tection; however, many authors prefer-
red the art in new, post-abstract form. 

Currently, the landscape design is 
pluralistic, employing diverse sources 
and disciplines. This is refl ected in va-
ried creative approaches and diverse 
forms of current parks. Parks which 
were designed abroad feature high 
creative invention, generous concepts 

and individual internal philosophy. 
The Parc de la Villete is one of the fi rst 
public parks containing postmodern 
ideas. Since then, many parks have 
been created in the countries where 
focus of attention is on so called ’gre-
en projects’.

The article presents examples of 
park visits in France, Spain, Sweden 
and Germany. In each country, the 
garden design followed its individu-
al approach, taking into considerati-
on its individual historical develop-
ment. The selection of parks covers 
varied approaches in garden planning. 
The conclusion of the article tries 
to sort out approaches in the design 
and draw an attention to the unfa-
vourable situation of Slovak parks.
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Mestský park –  
od vzniku po súčasnosť
Eva Putrová Mestský park vznikol ako druh verejnej zelene sídla 

na prelome 18. a  19. storočia, v období intenzívne-
ho rozvoja miest a  budovania verejných mestských 
priestorov. Vzniku mestského parku predchádzalo 
dlhé obdobie vývoja formovania zelene v sídle, pre-
važne súkromnej. Tvorba záhrad a  neskôr aj parkov 
sa vyvíjala spolu s  architektúrou a  umením a  bola 
ovplyvňovaná geografickými, hospodárskymi a  spo-
ločenskými podmienkami v jednotlivých obdobiach. 

Prvé verejné priestory a  záhrady tvorené pre dis-
kusiu, zábavu, lov, športové aktivity sú známe ešte 
z čias Grécka a Ríma, v ďalších obdobiach boli záhra-
dy výhradne súkromné. 

V dlhom období stredoveku boli verejné priestory 
bez zelene, avšak hradobné a kláštorné záhrady zo-
hrali vo vývoji tiež významnú úlohu, najmä vo formo-
vaní, symbolike a používaní rastlinných druhov. v ob-
dobí novoveku v súvislosti s výstavbou šľachtických 
sídiel sa budovali zámocké, palácové, vilové záhrady. 
Záhrada vzhľadom na svoju plochu a veľkosť počas 
svojho vývoja postupne nadobúdala charakter parku. 
Patrila určitému vlastníkovi, prislúchala architekto-
nickému objektu, bola však prístupná len určitým 
skupinám návštevníkov. Súkromné záhrady naras-
tali na veľkosti a svojím stvárnením sa neskôr stali 
východiskom pre tvorbu parkov. Pri výstavbe alebo 
prestavbe mestských zámkov a palácov sa upravova-
li i  priľahlé časti mesta ako súčasť repezentačného 
predpriestoru napríklad Verssailles (1661  – 1689), 
Drážďany (1730 – 1749), Paríž (1755 – 1763) s Place 
de la Concorde, Place des Vosges, Place Royal.1 V ob-
dobí baroka a klasicizmu záhrada prekročila svoj rá-
mec a s rozsiahlym priestorom záhrady sa formoval 
aj priestor mesta a okolitej krajiny. 

V  druhej polovici  18. storočia a  najmä v  19. sto-
ročí začali vznikať nové druhy zelených plôch, a  to 
najmä v  súvislosti s  prestavbou a  rozvojom miest. 
Rozvoj priemyslu, dopravy, nové stavebné konštruk-
cie umožnili na jednej strane vznik nových druhov 
stavieb  – priemyslu, obchodu, bankovníctva a  po-
dobne, čo sa prejavilo rýchlym rozvojom miest, na 
druhej strane sa výrazne zhoršili životné podmienky 
obyvateľov mesta. Jedným z prostriedkov, ako zlep-
šiť nepriaznivé podmienky mesta, sa stalo zaklada-
nie verejnej zelene. Predchodcami mestského parku 
a prvými verejnými priestormi so zeleňou boli pro-
menády. „Prechádzka mestom ako mešťanská zába-
va patrila podľa hesla ‚vidieť a byť videný‘ k verejné-
mu životu a vyžadovala zvláštny typ reprezentačnej 

cesty, ktorá túto prechádzku pozdvihla nad obyčajné 
prechádzanie ulicami…“2. Promenády vznikali pozdĺž 
riek, na miestach po zbúraných opevneniach, pri pre-
stavbách miest. Vznik promenád s alejami stromov 
následne podnietil vznik verejných parkových plôch. 

Prvým krokom k  vytvoreniu verejných parkov 
a záhrad bolo sprístupňovanie súkromných (šľachtic-
kých, cisárskych a kráľovských) záhrad. Napríklad vo 
Viedni boli otvorené Prater (1776), Augarten (1775), 
Belvedere (1776), v Brne park Lužánky, bývalá jezu-
itská záhrada (1786), neskôr prvý verejný park v Če-
chách. Mnohé súkromné zbierkové záhrady podnieti-
li vznik botanických záhrad. Objavuje sa požiadavka 
budovania ľudových sadov pre všetko obyvateľstvo2. 

Verejné parky boli zakladané podľa vzorov vyvinu-
tých v Anglicku a v Nemecku. Vzorom pre zakladanie 
verejných parkov sa stali kráľovské parky v Londýne, 
St. James's Park a  Regent's Park, ktoré boli uprave-
né do romantických parkov a  v  tridsiatych rokoch 
19. storočia boli otvorené pre verejnosť3. Prvý park, 
ktorý bol v  roku 1843 vybudovaný z  verejných fi-
nančných prostriedkov, bol Birkenhead Park (1845 – 
1847)4. Prvý ľudový sad (pôvodne priestor na rekre-
áciu vojakov) bol založený v  Mníchove najskôr pod 
názvom Theodore Park, neskôr sa ujal názov Anglická 
záhrada (1789 – 1800) podľa štýlu anglickej záhrady, 
do podoby ktorej bol sformovaný5. 

Búranie hradieb uvoľnilo priestory pre novú výs-
tavbu mesta vrátane výsadby zelene. Pred opevne-
niami sa ešte v  stredoveku z  obranných dôvodov 
udržiavali voľné nezastavané plochy  – glacis, ktoré 
boli využívané aj ako rekreačné plochy na zábavné 
a športové aktivity. Po zrušení hradieb sa na týchto 
plochách vybudovali nielen stavebné objekty ale aj 
plochy zelene – promenády, reprezentačné priestory 
budov, parkové námestia, parky. Príkladom je Ring-
strasse (1857 – 1855) vo Viedni. „Promenády s nie-
koľkoradovými alejami, predpriestory reprezentač-
ných objektov, parkové námestia boli riešené podľa 
klasicistických princípov, väčšie parkové plochy pod-
ľa princípov krajinného štýlu.“6

Ďalším príkladom je Hausmannova prestavba Pa-
ríža (1852 – 1870)7, ktorá vniesla nový rozmer verej-
ných priestorov do stredovekého mesta. V  polovici 
19. storočia vznikol v  Paríži systém promenád, ro-
mantických parkov a  squerov  – ako protiváha stro-
hosti a prísnosti nových Haussmannových bulvárov 
pre vojenskú bezpečnosť. V tomto období bol zalo-
žený park Buttes de Chaumont (1864 – 1869)8 park 

Monceau z pôvodnej záhrady (1852  – 1862), park 
Montsouris (1868 – 1878), Square du Temple (1867) 
a  ďalšie námestia a  promenády. Boli založené aj 
veľké prímestské parky na mieste pôvodných lesných 
porastov  – park Bois de Boulogne (1852  – 1865)9 
a Bois de Vincennes (1860).

Verejné parky boli v 19. storočí zakladané na mies-
tach starých záhrad, na miestach zrušených cintorí-
nov, na miestach po zrušených opevneniach, ale aj na 
okrajoch sídiel na lesných plochách, loveckých obo-
rách a na poľnohospodársky využívaných plochách. 

Prostredníctvom zelene sa tak začal meniť vnú-
torný priestor aj  priľahlé okolie mesta. Zakladanie 
parkov a ďalších druhov verejnej zelene (na prome-
nádach, námestiach, nábrežiach atď.) sa stalo za-
čiatkom premeny rázu miest a  veľkomiest. Takmer 
v  každom väčšom meste vznikol verejný park: Vie-
deň – Volksgarten (1820), Berlín – Volkspark (Fried-
richshain 1846), Paríž – Buttes de Chaumont (1864 – 
1869), Budapešt  – Városliget (Mestský park 1896), 
Praha  – Chotkovy sady (1833). Boli formované ako 
prírodno-krajinárske parky, ich náklady na založe-
nie a údržbu boli nižšie ako pri formálnych baroko-
vých záhradách, ale ich rekreačné využitie bolo lepšie 
a variabilnejšie. 

Stvárnenie zakladaných parkov vychádzalo z prelí-
nania neoklasicizmu a romantizmu. Ideálna podoba 
parkovej krajiny Lancelota Browna bola formovaná 
prostredníctvom viacerých štýlov, protagonistami 
ktorých boli J. C. Loudon, H. Repton, na konci 19. sto-
ročia W. Robinson. Od polovice 19. storočia boli do 
verejných parkov vnášané pestré kobercové záhony 
kvetov a  stavby skleníkov na pestovanie exotických 
rastlín. Pitoreskná teória a prax Humpryho Reptona 
bola v priebehu 19. storočia modifikovaná krajinnými 
dizajnérmi, ako boli Joseph Paxton, ktorý prostred-
níctvom svojich úprav vo verejných parkoch rozšíril 
Reptonovu víziu pre širokú verejnosť, J. C. Adolph 
Alphand s dramatickou topografiou a výsadbou jeho 
parížskych parkov, Calvert Vau a Frederic Law Olm-
sted so svojimi koncepciami rozsiahlych parkov. 

Prvenstvo v zakladaní verejných parkov v strednej 
Európe však patrí Bratislave. Sad Janka Kráľa bol za-
ložený v rokoch 1774 – 1776 v štýle barokového kla-
sicizmu. Vo svojom vývoji prešiel rôznymi podobami, 
od prvých priesekov – klasicistných osí s vysadenými 
alejami (1776) v pôvodnom lužnom lese cez anglický 
park (1832) k  jeho súčasnej podobe (1970).10 Život 
v  parku ovplyvňovala výstavba viacerých objektov: 

pontónový most cez Dunaj v roku 1825, výletná ka-
viareň Sad (Au-Café), letné divadlo Aréna. v  roku 
1902 bol park dejiskom poľnohospodárskej výstavy. 
K jeho podobe prispeli viaceré osobnosti mesta (Šte-
fan Lumnitzer, Florián Romer, Rudolf Limbacher). Od 
druhej polovice 19. storočia sa o park starali členo-
via Bratislavského okrášľovacieho spolku. Veľkou re-
konštrukciou v sedemdesiatych 20. storočia bol park 
upravený do súčasnej podoby. Vývoj a  budovanie 
mestských parkov u nás pripravila až polovica 19. sto-
ročia, a to legislatívne napríklad nariadením o mest-
ských okrášľovacích komisiách a  fondoch, z ktorých 
bolo možné budovanie zelených plôch financovať. 
Tak vznikol aj Bratislavský okrášľovací spolok, ktorý 
sa podieľal na vzniku viacerých parkov v Bratislave.

Pre ďalšie smerovanie vývoja mestského parku 
výrazne prispela americká krajinárska škola. V  New 
Yorku Frederick Law Olmsted (1822 – 1903)11 a Cal-
vin Vaux (? – 1895) vytvorili novú koncepciu krajin-
no-urbanistického priestoru v podobe Central Parku 
(1853  – 1873).12 Park bol založený s  cieľom zlepšiť 
kvalitu života obyvateľov vo veľkomeste. Išlo o veľko-
lepý projekt tak rozlohou a  nákladmi na založenie, 
ako aj obsahom. Tvorcovia predbehli svoju dobu 
a vytvorili priestor, v ktorom skĺbili malebnosť kra-
jinného štýlu s prevádzkou a využitím územia. Keďže 
park bol založený na pôvodne obývanom a zdevasto-
vanom území, podstatnú úlohu zohrala príprava prác 
vrátane úprav a  výmeny pôdneho podložia. Veľko-
lepá malebná krajina vyžadovala adekvátnu výsad-
bu drevín. Pri výbere boli uprednostňované domáce 
druhy, ktoré boli pre väčšiu rozmanitosť dopĺňané 
cudzokrajnými rastlinami, vhodnými pre dané pod-
mienky. Central Park priniesol obyvateľom mesta vý-
hodu života v krajine. Anglický park, z predlohy kto-
rého vychádzal, bol v americkom chápaní obohatený 
o širokú škálu športových a  rekreačných aktivít prí-
stupných všetkým občanom zo všetkých sociálnych 
vrstiev. Inovatívnym prvkom v parku bol návrh a rea-
lizácia oddeleného systému chodníkov pre chodcov, 
cyklistov, jazdcov na koňoch a vozidlá a zahĺbených 
priečnych komunikácií, ktoré riešili problém dopravy, 
pričom vizuálne neporušovali súvislosť parku.

Americká škola upriamila pozornosť aj na chápanie 
mestského parku ako súčasti systému zelene a budo-
vanie tzv. parkways13, systému parkov spojených par-
kovými cestami. 

Do vývoja formy a funkcie mestského parku zazna-
menala významný prínos nemecká krajinárska škola, 

v  ktorej sa počas 19. storočia postupne formovali 
názory na podobu parku. Od princípov tvorby kra-
jinárskeho parku autorov Princa von Pückler-Mus-
kau (1785 – 1871)14, F. L. Sckella (1750 – 1823), P. J. 
Lenného (1789 – 1866) a G. Mayera (1816 – 1877)15, 
k  funkcionalistickým návrhom parkov L. Miggeho 
(1881 – 1935) a M. Wagnera (1885 – 1957). Príkla-
dom parku s dlhou históriou, počas ktorej bol prispô-
sobovaný aktuálnym potrebám a štýlom je Tiergar-
ten16 najväčší park v Berlíne, často označovaný aj za 
„berlínsky central park“.

V 20. storočí sa stala fenoménom moderná archi-
tektúra. Filozofiu moderny rozvíjali a  propagovali 
výlučne stavební architekti. Architekti nemeckého 
Bauhausu prostredníctvom svojich diel proklamovali 
nové myšlienky založené na princípoch funkcionaliz-
mu. Architektúra dominovala nad záhradami a park-
mi, ktoré boli formované len v náznakoch prirodze-
ného usporiadania. Architekti venovali pozornosť 
predovšetkým umiestneniu architektúry a  vzťahom 
medzi vnútorným a vonkajším prostredím. Urbanis-
tické vízie rozvoja miest mali riešiť vhodné podmien-
ky pre bývanie s dostatkom slnka a zelene. Adekvát-
ne postavenie verejnej zelene v dimenzii sídla bolo 
uplatnené v  urbanistických víziách Le Corbusiera 
a víziách záhradného mesta E. Howarda, v ktorých sa 
verejné parkové priestory stali organickou súčasťou 
navrhovanej štruktúry mesta. 

Pre tvorbu mestskej zelene vrátane parkov sa tak 
stalo dôležitým impulzom riešenie sociálnych a hy-
gienických problémov miest spojeného s neúnosný-
mi podmienkami veľkej časti chudobného robotníc-
keho obyvateľstva a povojnová obnova miest. 

Leberecht Migge v Nemecku pod vplyvom moderny 
reagoval na moderný štýl funkcionalistickými návrh-
mi so sociálne ekonomickým obsahom. Presadzoval 
víziu reformy záhrady17 s úmyslom zlepšenia zdravia 
a  morálneho pozdvihnutia obyvateľstva. Reforma 
ľudového parku Volkspark mala viesť „k  primeranej 
a modernej forme všeobecného využitia záhrad“. Pre-
sadzovali sa parky so športoviskami a  ihriskami pre 
odpočinok a športové vyžitie sa chudobnejších spo-
ločenských vrstiev, do ktorých mali voľný a  neob-
medzený prístup všetci občania. V parkových pries-
toroch sa hľadali nové, čo najvýhodnejšie spôsoby 
členenia a úprav pre rôzne spôsoby využitia. Výsled-
kom bola jednoduchosť a  čistota záhradnej formy, 
ktorá umožňovala multifunkčné využitie parkového 
priestoru. Tradícia budovania moderných mestských 

Park Buttes Chaumont 
Zdroj: en.wikipedia.org/wiki/File:Sibil_
Temple,_Buttes_Chaumont.jpg

Sad Janka Kráľa 
Foto: Eva Putrová

Central Park 
Zdroj: www.google.sk/imgres?imgur/ 
=http“blogs.villagevoice.com


