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Škola na konci sveta
Obnova funkcie základných škôl v marginálnych územiach

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

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

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

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

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

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

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

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

 – hospodársky slabé regióny
 – regióny s nepriaznivou štruktúrou

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 ¦ Modelové územie – Podpoľanie
Autor: Gellért Ostrozánsky

Košice

Bratislava

Banská Bystrica

Podpoľanie



Škola na konci sveta

ALFA 1 ¦ 2014 29

strata edukačného zariadenia v  mikro-populačnom 
sídle môže viesť k ďalšiemu úpadku územia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Príspevok je súčasťou doktorandského výskumu.
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