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

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

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

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

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

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

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

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

Architektonická tvorba v transformácii 
sociálnych služieb
Deinštitucionalizácia v kontexte architektúry

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) zažívanie relatívne nízkej úrovne negatívnych 
nálad. 

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

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

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

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

priestorovej situácii 

sociálne  
zázemie / kontext

pôvodná  
a súčasná kultúra, 

v ktorej žijeme

osobná história 
a minulé skúsenosti 
v danom prostredí

priľnutie k miestu

citový vzťah k objek-
tom

priama  
fyzická interakcia 

s objektmi

čuchová interakcia

hmatová interakcia

vizuálna interakcia

chuťová interakcia

KOMFORT verzus STRES

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

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

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

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

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

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

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

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

a podnikateľského prostredia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Základná terminológia  
a teoretické hľadiská

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

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

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

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

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

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

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

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

7 ¦ Priestor je fyzický vymedzený 
Piazza Salimbeni, Siena, Taliansko 
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