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Corporate Culture of a Sucess-
ful School. Current situation at 
the FA STU or Where to pay more 
attention?
By Branislav Jelenčík
¦ 
This paper focuses on the issue of 
corporate culture, particularly in the 
environment of the FA STU. Partly, 
as a  tool for the analysis of relation-
ships, values, attitudes, internal poli-
cies (author called it metaphorically 
as a  mirror of an organization), also 
as a  complex management approach 
to improving motivation and interac-
tion of groups for a successful future 
of organizations - schools. Last but not 
least, as it is particular for the FA STU 
preparing young specialists – creators 
of the future material world, it pres-
ents the chance to integrate the is-
sue of corporate culture in some of the 
subjects of their study. Again, in com-
bination – both obtaining the neces-
sary information for businessmen, 
owners of studios, and for employ-
ees in modern sophisticatedly con-
trolled companies (our graduates are 
often more successful abroad). That is 
a matter of theory of how to gain con-
trol over the business. 

The paper also emphasizes the use 
of corporate culture issue in creating 
the so-called material (tangible) dem-
onstrations. In many of their contracts, 
future architects or designers will have 
to take into account the requirements 
of the investors´ corporate culture. 
This paper off ers a  list of school as-
signments where the connection of 
professional parameters and the pre-
sented requirements is clear and chal-
lenging. It is a quite pragmatic enrich-
ment of classical school assignments. 
The author believes that this approach 
has the potential for even greater co-
operation with practice and sponsors. 

The paper is divided into key chap-
ters on theory, origin and the appro-
priateness of corporate culture, the 
problem of spontaneous and managed 
corporate culture, and fi nally the im-
plementation of the above-mentioned 
issue into the study at FA STU.

This article emphasizes the need 
for multicultural adaptability of 

organizations and individuals for the 
future, the experience obtained by 
building an eff ective corporate culture 
helps to achieve this goal. Relevant 
corporate culture, compatible with 
other infl uential cultures facilitates 
better involvement of organizations, 
their survival in diffi cult conditions 
and a successful perspective.

Houses Need Slaves
By Stanislav Števo
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
The article deals with the energy as-
pect of modern houses - housing in 
the context of the overall life cycle as-
sessment. It describes many miscon-
ceptions of energy and environmen-
tal assessments of buildings, which 
lead together with cheap fossil fuels 
– "energy slaves" to current unsus-
tainable standard of living. In many 
examples the senseless spiral of wast-
ing is demonstrated, which spins the 
requirements of our homes. The sec-
ond part of the article is devoted to 
the basic principles of construction 
and use of the houses heading towards 
sustainability. Inevitably, the concep-
tual and operational principles of the 
oldest known sustainable system – na-
ture should be applied. As the nature 
builds and lives from that "what is by 
hand", the sustainable house will have 
to be an integral part of its surround-
ings which covers all necessary mate-
rials, energy and food requirements. 
The fi nal part of the article discusses 
the principles of perma-culture de-
sign of sustainable human residenc-
es and challenges in housing, which 
we will have to face in the future.

Abode of the Homeless.
Currect Conditions of Homeless 
Shelters
By Michal Czafík
¦ 
¦ 
The article deals with a  current topic 
in the society - housing of homeless 
people in Bratislava and Nitra. The tar-
get groups are individually living peo-
ple without permanent homes, whose 
main characteristic is their adaptabil-
ity in the environment. The problem 
of housing of homeless people has 
been getting considerable lately as 
their number is increasing. The issue 
involves several disciplines of science, 
whereby in architecture it has not been 
suffi ciently researched yet. As a basis 
for further research it is important to 
know the current localization of their 
shelters and the level of their social 
segregation in urban structures. Fur-
ther it is necessary to examine the ways 
of accommodation and their physi-
ological needs in context of Maslow’s 
hierarchy of human needs. The paper 
points out the essence of these aspects 
and deduces impulses for necessary 
humanization of housing environment 
in shelters in the near future.
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Korporátna kultúra nie je v  prostredí technického
univerzitného štúdia na Slovensku a ani na Fakulte
architektúry príliš frekventovanou témou. Vo svojom 
príspevku na učiteľskej konferencii pred dvoma rok-
mi sa jej dotkol len profesor Bohumil Kováč. Hovoril
o pocitoch z vizuálneho chaosu, ktorý okupuje prie-
story a okolie školy. V odbornej terminológii sa ten-
to stav označuje ako neuspokojivá demonštrácia ma-
terializácie fakultnej korporátnej kultúry. S obdivom 
a úctou som si vtedy vypočul odvážne slová a celkom
sebakriticky musím priznať, že keby som sa korporát-
nou kultúrou nezaoberal intenzívne a neuvedomoval 
si dosah jej ignorácie, iste by som sa podobným té-
mam dokonca rád vyhol. Jednoducho preto, že som
celkom ľudsky zapochyboval o  potenciáli korporát-
nej kultúry vyvolať na fakulte odbornú debatu a to-
bôž konkrétne aktivity na zlepšenie súčasnej situácie.

Venovať sa teda na pôde školy
problematike korporátnej kultúry?
V úvode sa žiada odpovedať na otázku jednoduchou
schémou, ktorou v  oblasti spoločensko-ekonomic-
kých teórií rozhodujeme o spôsobe, intenzite a sme-
rovaní komunikácie.

Možno bude na úvod vhodné pripomenúť, že na
Fakulte architektúry STU prednášam témy, ktoré 
s komunikáciou, manažmentom a systémovými prí-
stupmi k realizácii produktov architekta či dizajnéra
podstatne súvisia. Nie je to teda z mojej strany len
príležitostná kratochvíľa, ktorou hodlám zaťažovať 
akademický svet. Korporátnej kultúre sa venujem už
vyše 20 rokov. Na vlastnej koži som zažil jej podce-
nenie, ale aj pozitíva a prínos. Len pre zaujímavosť:
bol som autorom konceptu skúmania a hodnotenia
korporátnej kultúry v jednej z najväčších firiem Slo-
venska (17 000 zamestnancov), ktorá slúži sporadic-
ky pravdepodobne každému z  nás i  keď si už spolu
píšeme najmä prostredníctvom elektronickej pošty. 
Spolu s tímom sme v roku 2010 pôsobili celoplošne
po celom Slovensku. Pre uvedenú firmu som pripra-
vil taktiku implementácie zmien a osobne ju odpre-
zentoval niekoľkým stovkám manažérov. 

V  praxi som mal možnosť skúmať dôsledky ba-
gatelizovania problematiky korporátnej kultúry 

v organizáciách, ako aj to, čo znamená rezignovať na
manažment korporátnej kultúry – obrazne, keď sa
korporátna kultúra vymkne z oprát.

Celkom optimisticky sa utvrdzujem v  presvedče-
ní, že sa na Fakulte architektúry STU, ako dynamický
tím smerujúci k úspešnej perspektíve, pohybujeme vo
svojich skúsenostiach a pocitoch skôr na pravej strane
schémy, nanajvýš som ochotný ustúpiť do ľavého hor-
ného kvadrantu. Ak toto presvedčenie povýšime v tom-
to prípade aj na komunikačnú doktrínu, v jej duchu sa
bude užitočné venovať teórii korporátnej kultúry.

Z teórie o korporátnej kultúre
Dlhodobá aj aktuálna klíma v  organizácii, vníma-
ná na úrovni budovania vzťahov, riadiacich hodnôt
i motivačných metód vyžaduje efektívne riešenie kor-
porátnej kultúry. Pre lepšie porozumenie sme vybrali
niekoľko výstižných definícií:

Podľa Ulricha Broseho a Mika Hentza: „Korporátna 
kultúra je typické jednanie, uvažovanie a vystupo-
vanie ľudí organizácie. Tvorí jednotu hodnotových
predstáv, noriem, vzorcov správania a prejavuje sa
navonok ako forma spoločenského styku i v udržo-
vaných zvykoch, pravidlách aj materiálnom vybave-
ní.“1 (Brose, Hentze, 1990);
Ide o „súbor kľúčových hodnôt, názorov a presved-
čení v organizácii. Definuje základné hodnoty a no-
vým pracovníkom ukazuje správne prístupy, mysle-
nie, správanie. Poskytuje ľuďom v organizácii pocit
identity a posiľuje ich angažovanosť pre kolektívne
hodnoty. Zvyšuje stabilitu organizácie. Ľuďom dáva
kľúč k porozumeniu zmien a konkrétnych činností“.
(Řezníček, 1991);
„Korporátna kultúra sa dá chápať ako systém hod-
nôt a noriem účelového spoločenstva v organizáci-
ách.“2 (Heinen, 1985).

Navyše sa núka niekoľko argumentov, prečo sa zao-
berať problematikou, s ktorými sa stotožňujú vedec-
ké autority (Irving J., McCauley, C.) na základe prak-
tických skúseností so skupinovým myslením:

Korporátna kultúra patrí k  základovým pilierom
organizácie – vytvára jej skúmateľnú hodnotu, je 
taktiež nástrojom jej riadenia;

Korporátna kultúra zásadne vplýva na vnímanie
organizácie interným aj externým prostredím –
vhodná kultúra zvyšuje atraktivitu organizácie;
Klíma generovaná korporátnou kultúrou ovplyv-
ňuje efektivitu, perspektívu, úspešnosť;
Správne nastavená korporátna kultúra patrí medzi
kľúčové faktory úspechu, teda aspekty, ktoré nám
pomáhajú prežiť v podmienkach a rásť.
Každý zamestnanec organizácie nielen vplý-
va na podobu korporátnej kultúry, ale je za ňu 
aj zodpovedný.

Navyše som presvedčený, že sa okrem jej manažér-
skeho významu pre organizovanie života na Fakulte
architektúry dotýka aj viacerých vyučovaných pred-
metov – teórie aj ateliérov.

V  poslednom argumente sme sa dotkli interak-
cie medzi korporátnou kultúrou a  fakultou. Často
sa počas prednášok stretávame s otázkami smeru-
júcimi k pochybnostiam o účelnosti manažérskeho
pohľadu na tak výsostne – akademicky nedotknu-
teľného prostredia, akým je univerzita. V minulosti
som mal možnosť pedagogicky participovať na pro-
jekte vzdelávania vedúcich pracovníkov slovenských 
nemocníc pri riadení im zverených inštitúcií v prí-
pade, že budú transformované na akciové spoloč-
nosti. Napísal som pre nich aj dvoje manažérskych 
skrípt. Rovnako ako my pedagógovia univerzity, na 
začiatku svojho MBA programu svorne polemizo-
vali o  efektivite všeobecných manažérskych prak-
tík v  prostredí humánnej medicíny. Považovali to,
najmä primári, ktorí vždy riadili ústavy ako skvelí 
lekári trocha intuitívne (i keď netvrdím, že zákonite
zle), za takmer nepoužiteľné. Postupne sa však ich 
názor menil a v závere som zažil skvelý dvojdňový
workshop kreovania podnikateľskej stratégie pre
virtuálnu nemocnicu ako akciovú spoločnosť, po-
čas ktorého boli nemenej úspešní ako moji študenti 
manažérskej univerzity, kde som 15 rokov vyučoval 
diplomový predmet Riadenie zdrojov pre trh. Neboj-
me sa občas vymeniť optiku pohľadu. Je to ako s vi-
dením do diaľky a na čítanie. Iné okuliare, bohatší 
svet okolo nás! 

Korporácia (organizácia) všeobecne, ako hovorí po-
učka, je: združenie, zväz, spolok, skupina osôb spoje-
ných spoločnými záujmami/úlohami, najmä toho is-
tého odboru, zamestnania či stavu. Čisto de jure ide
najmä o hlavný a typický druh právnickej osoby, práv-
nická osoba s podkladom prevažne osobným (§ 18(2)
a  Občianskeho zákonníka, napríklad obchodná spo-
ločnosť, spolok, dokonca štát), niekde právnická oso-
ba všeobecne, pozri korporácia (právnická osoba).
(Šaling, S.: Veľký slovník cudzích slov, 2000)

Na základe toho celkom vecne pripomínam, že ško-
la – univerzita:

je právnická osoba – systém s víziou a cieľom pos-
kytovať špecifické produkty určeným trhom;
na základe štatútu – podmienok financovania vy-
tvára/nevytvára zisk;
disponuje ľudskými, nehmotnými i  hmotnými 
zdrojmi používanými v prezentovanej organizačnej 
štruktúre; 
má osobitné kompetentnosti, kompetencie, pra-
vidlá, normy konať v prospech vlastnej perspektívy. 

Keď sa chceme korporátnou kultúrou zaoberať, po-
trebujeme vedieť, podľa akých znakov – prejavov ju 
identifikujeme, respektíve dokážeme vyhodnotiť (jej 
primeranosť, úspešnosť, efektivitu…). Komplexný
prehľad poskytuje obrázok 2.

Korporátnu kultúru možno odkrývať aj pomocou od-
povedí na otázky:
a) akým spôsobom spolu komunikujú ľudia na rôz-

nych úrovniach?
b) aká komunikácia je odmeňovaná, postihovaná ale-

bo tolerovaná?
c) akí ľudia sú úspešní, akí majú, naopak, problémy?
d) aký je vzťah ľudí k organizácii a jej produktom?
e) aké sú zvyky, tradície, historky, vtipy, hrdinovia

organizácie?
f) aké sú uznávané symboly a heslá organizácie?
g) ako sa ľudia obliekajú, ako sú upravené pracovis-

ká, existuje špecifický dizajn organizácie? Je ak-
ceptovaný alebo trpený? Poznajú (uvedomujú) si 
ho ľudia vôbec?3

(Bělohlávek, 1996)

Korporátna kultúra úspešnej školy
Alternatívy prístupu na Fakulte architektúry a celej STU

Branislav Jelenčík

1 | Schéma prístupu ku komunikácii
Autor: Branislav Jelenčík, 2008 

2 | Model identifikácie kultúry (Jelenčík, 2014) 
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Vodič rikše má jednoduchú úlohu. Previesť 5 ľudí 
s ich batožinou z Bratislavy do približne 20 kilomet-
rov vzdialeného Pezinka. Naloží prvého cestujúceho 
a svojou silou ho dopraví do Pezinka, odkiaľ sa vráti 
po ďalšieho pasažiera a  zavezie ho do Pezinka. Po-
dobne napokon prevezie všetkých 5 cestujúcich aj ich 
batožinu. Pri predpoklade, že bude pracovať 8 hodín 
denne, zvládne túto úlohu za 5 dní. Za túto 40-ho-
dinovú prácu dostane náležite zaplatené, dostane 
1  euro a  40 centov. To je cena jedného litra nafty. 
Cena nafty, za ktorú by automobil previezol 5 ľudí 
a ich batožinu na rovnakej trase. Tento príklad názor-
ne ilustruje energetický ekvivalent fosílnych palív, 
ktoré tak „pracujú za nás“. Ak niekto pracuje namies-
to nás, nemusíme rozmýšľať nad efektivitou a  šet-
rením. Práve lacné fosílne palivá viedli k vytvoreniu 
súčasného štandardu bývania a stavby budov. Vzni-
kol štandard koncepčne primitívnych, neefektívnych 
a trvalo neudržateľných budov. 

Fosílne palivá – lacný energetický otrok
Jeden energetický otrok je hypotetická predsta-
va – ide o  také množstvo energie, ktoré je schop-
ný vykonať jeden človek. Medzi našou každodennou 
energetickou potrebou (ktorá je asi 2 500 kcal = 
10,46 MJ = 3 kWh1) a našou skutočnou spotrebou 
energie je veľký rozdiel. Energia z jedného litra ben-
zínu alebo jedného kubického metra zemného ply-
nu zodpovedá približne jednému až dvom týždňom 
ľudskej práce. Ak by sme počítali s  ekvivalentom 
týždňovej práce (za 2 € na hodinu), vyjde nám, že 
„energetický otrok“ je asi 80 až 160-krát lacnejší 
než človek.

Koľko otrokov na nás pracuje?
Predstavme si, že všetku energiu na svietenie, do-
pravu, ohrev vody, kúrenie, chladenie by sme tvorili 
len ľudskou prácou. Ak uvažujeme, že človek svojou 
prácou za deň vykoná 6,5 MJ práce2 výkon približne 
180 wattov počas 10 hodín) a  pri odhade spotreby 

energie fosílnych palív celého ľudstva zistíme, že 
v priemere na každého človeka žijúceho na Zemi pra-
cuje približne 80 energetických otrokov (na súčasnú 
populáciu Zeme tak pracuje okolo 550 miliárd ener-
getických otrokov)3. 

Takmer všetci otroci pracujú 
kvôli nášmu bývaniu
Pri podrobnej analýze4 zistíme, že takmer 97 % všet-
kých energetických otrokov pracuje kvôli nášmu bý-
vaniu! Bývanie – stavba a prevádzka domov či bytov 
vyžaduje dodávky energií, materiálov, potravín atď. 
Kvôli výrobe materiálov pre domy nám tak vznikli ce-
mentárne, kameňolomy, štrkovne. Popri požiadavke 
na energie domov nám pribudli aj energetické požia-
davky pre cementárne, kameňolomy, oceliarne, pre-
to nám vznikli tisíce elektrární, milióny kilometrov 
potrubí, rozvodných sietí a  iné. Vznikol priemysel 
pre výrobu potrubí, káblov, strojov, zariadení, ktorý 
takisto potreboval energiu aj materiály na stavbu 
výrobných hál atď. Muselo sa postaviť mnoho ad-
ministratívnych budov, v ktorých sa plánovala výro-
ba, nákup, predaj – cementu, ocele, energií, potrubí. 
Administratívne budovy museli byť postavené z ma-
teriálov, na svoju prevádzku potrebujú takisto ener-
giu, preto vzniklo ešte viac elektrárni, viac oceliarní, 
ktoré takisto vyžadujú… Bývanie sa tak stalo jadrom 
energetickej a materiálovej špirály novodobého kon-
zumu ľudstva. Preto nie div, že 97 % zo súčasných 
550  miliárd energetických otrokov pracuje pre 
uspokojenie potrieb našich domov či bytov.5 

Obmedzené zdroje – efektívne budovy
Nie je to tak dávno, keď naši pra-prarodičia využívali 
výhradne len svoju prácu a prácu zvierat. Akákoľvek 
požiadavka vyžadujúca energiu sa priamo premietla 
do nevyhnutnosti ich práce. Domy sa preto stava-
li efektívne, tak, aby vyžadovali minimum práce ich 
vlastníkov. Vykuroval sa len potrebný priestor, len 
v  potrebnom čase. Dom mal toľko priestoru, koľko 

bolo nevyhnutne potrebné, lebo nároky na priestor 
a komfort sa odzrkadlili priamoúmerne v ľudskej prá-
ci. Ľudia žili podľa týchto princípov tisíce rokov. Oko-
lie ich príbytkov im poskytovalo všetko nevyhnutne 
potrebné na pokrytie základných životných potrieb. 
Poskytovalo materiál na stavbu domov (drevo, ka-
meň, hlinu, slamu), vodu, potraviny, ako aj energe-
tické zdroje (drevo na kúrenie). Príroda počas tohto 
obdobia zostala čistá, neexistovali žiadne skládky 
odpadu. Ľudia žili udržateľne. Po tisíce rokov zosta-
li rovnako čisté ich vody, pôdy, vzduch. Vnúčatá žili 
v rovnako čistej prírode ako ich prarodičia.

„Uistili sme sa, že ľahké životné podmienky sú kul-
túre nepriateľské.” Arnold J. Toynbee

Lacné zdroje, lacní otroci – 
neefektívne budovy
Nástupom lacných energetických zdrojov – otrokov 
mohol človek zvýšiť svoje požiadavky na priestor 
a pohodlie svojho bývania nad akúkoľvek zdravú me-
dzu, lebo to neviedlo úmerne k navýšeniu jeho práce. 
Jeho práca sa zvyšovala neúmerne, lebo energetický 
otroci pracovali stokrát lacnejšie. Človek tak začal 
stavať domy, ktoré využívali prácu energetických ot-
rokov. Mohli byť použité nové „neprirodzené“ mate-
riály (oceľ, betón, plasty), ktoré mohli byť pre stavbu 
domu dopravené aj z opačnej strany zemegule. Otro-
ci – plyn, uhlie a ropa tak začali pracovať v cementár-
ňach, oceliarňach, elektrárňach, autách. V súčasnos-
ti už pracujú všade, kam sa len pozrieme. Pracujú za 
nás pri výkope základov, pri samotnej stavbe domu, 
ako aj pri jeho užívaní – vykurovaní, osvetlení, chla-
dení atď. Moderný koncept bývania – domu tak au-
tomaticky predpokladá dodávky materiálov, energií, 
vody a potravín, ktoré získavame pomocou fosílnych 
palív. Domy sa stali úplne oddelenými od svojho 
okolia, stali sa závislými od otrokov. Títo otroci boli 
a (zatiaľ) sú veľmi lacní. Keď je niečo lacné a je toho 
veľa, neexistuje silný dôvod na šetrenie. Splachuje-
me pitnou vodou, vykurujeme a klimatizujeme naše 

domy aj keď ich využívame len pár hodín denne6. 
Mnohí z  nás ani nevedia, koľko elektrickej energie 
naše domy míňajú v  našej neprítomnosti. Súčasný 
koncept bývania je tak v samotnej podstate neefek-
tívny a  neudržateľný, bytostne závislí od fosílnych 
palív. 

Ako sa stal otrok otrokárom
Prechod z  udržateľných stavieb k  súčasnému štan-
dardu nebol skokový. V priebehu troch storočí sa do 
domov dostávali prvky, ktoré ľudom uľahčovali prácu 
a zvyšovali komfort. Domy boli spočiatku stále sta-
vané pomocou ľudskej a zvieracej sily a zásobované 
potravinami z  jeho blízkeho okolia, no postupom 
času do domov prenikalo viac a viac prvkov vyžadu-
júcich energiu (z fosílnych palív) až po súčasný stav, 
keď sú naše domy odkázané na dodávky vody, potra-
vín a energií, bez ktorých sa stávajú neobývateľné. Ak 
uvážime fakt, že v „civilizovaných“ krajinách pracuje 
na jedného človeka viac ako 100 energetických otro-
kov a jeden energetický otrok je zhruba 80x lacnej-
ší, zisťujeme, že z energetických otrokov sa stali naši 
páni. Pracujeme najmä preto, aby sme zaplatili hy-
potéku (splácame výrobu a dovoz materiálov, prácu 
ľudí a strojov), zaplatili účty za plyn, elektrinu, po-
traviny7 a podobne. 

„Globálna ekonomika je postavená na princípe, že 
jedno miesto môže byť využívané, a to aj zničené, kvô-
li inému miestu.“ Wendell Berry

Neudržateľnosť súčasného štandardu bývania
Na poliach pestujeme repku olejnú, z ktorej vyro-

bíme bionaftu. Bionaftu natankujeme do kamióna, 
ktorým prepravíme potraviny z krajín západnej Eu-
rópy. Tieto potraviny mohli byť pestované na tom 
istom poli – priamo u  nás, bez potreby kamióna, 
jeho paliva, závodu na výrobu bionafty, množstva 
zbytočne spotrebovanej práce, energie atď. Tento 
príklad ilustruje jednu z  mnohých nezmyselných 
situácií „civilizovanej“ spoločnosti. Tragédiou však 

Domy potrebujú otrokov
Stanislav Števo
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Bývanie je neodlučiteľnou súčasťou každodenného 
života človeka. Predstavuje uspokojovanie základ-
ných životných potrieb, bez ktorých človek nemôže 
žiť plnohodnotný život. Vplyvom doby a spoločen-
sko-ekonomických zmien v  rôznych krajinách sveta 
sa status termínu bývanie menil a latentný význam 
sociálne jednotnej spoločnosti sa začal diferenco-
vať. Pred rokom 1989 bola bytová politika centra-
lizovaná a  štát zabezpečoval bývanie pre všetkých 
obyvateľov, dotoval rôznymi spôsobmi všetky druhy 
bývania a uplatňoval sa centralizovaný administra-
tívny systém prerozdeľovania bytov. Zmena prišla 
po roku 1990, keď sa systém zmenil z prídelového 
na trhový a  bytový sektor sa rozdelil na privátny 
a verejný.1

Pôsobením množstva negatívnych faktorov sa bý-
vanie stalo nedostupnejším pre viacero rodín a  in-
dividuálne žijúcich obyvateľov nevynímajúc. Proces 
decentralizácie bývania, ktorý bol schválený v rokoch 
2000 – 2003, spôsobil presun kompetencií v oblas-
ti bývania, územného plánovania a taktiež miestne-
ho rozvoja na nižšiu lokálnu úroveň, čo v oblasti roz-
voja bytového fondu neprinieslo požadovaný efekt. 
Problém bol presunutý na občana, ktorý bol núte-
ný zabezpečiť si bývanie sám z vlastných zdrojov. Po 
preukázaní sa ilúzie tejto myšlienky sa diferenciácia 
spoločnosti prehĺbila ešte výraznejšie. Z  legislatív-
no-právneho hľadiska bola aj Slovenská republika 
nútená zakotviť pojem sociálne bývanie a  jeho de-
finíciu do svojich zákonných predpisov, hoci sa tak 
stalo až v  roku 2010.2 Základným determinantom 
pri definovaní sociálneho bývania sa stala cieľová so-
ciálna skupina a objekty, v ktorých sa sociálne býva-
nie uskutočňuje.

Obraz sociálnej exklúzie je premietnutý aj v  pro-
cese bývania. Pre ľudí bez domova sa podľa nové-
ho platného legislatívneho predpisu3 primárnymi 
priestormi stávajú zariadenia sociálnych služieb. Tu 
však nemožno hovoriť o trvalom bývaní, ale, naopak, 
o dočasnom bývaní, respektíve ubytovaní. Nízkopra-
hové denné centrum, integračné centrum a komunit-
né centrum poskytujú len sociálne služby krízovej in-
tervencie, pričom nocľaháreň, útulok, domov na pol 
ceste a  zariadenie núdzového bývania poskytujú aj 
ubytovanie na určitý čas.

Ľudia bez domova 
Podľa prof. Miroslava Marcelliho sa degradácia so-
ciálnych vzťahov uskutočňuje najčastejšie v mestách, 
kde nemožno udržiavať komunitný život podobne 
ako v rurálnych oblastiach.4 To má za následok častú 
stratu vzájomných sociálnych kontaktov. Výsledkom 
tohto negatívneho procesu je zvyšujúca sa miera 
materiálnej a psychickej deprivácie a prepad do sta-
vu chudoby. Z  argumentácií viacerých psychológov 
a sociálnych pracovníkov5 vyplýva, že pri výskumoch 
je nevyhnutné vychádzať a  zohľadňovať regionálnu 
disparitu a lokalizáciu sociálnych skupín v rámci kra-
jiny. Pretransformovanie ich aktuálnych životných 
požiadaviek so zohľadnením akútnych subjektívnych 
pocitov jednotlivcov do reálnych riešení v oblasti ar-
chitektúry a tvorby objektov, respektíve pri humani-
zácii existujúcich riešení sa javí ako najsprávnejšia 
cesta v oblasti bývania pre ľudí bez domova.

V  bežných neformálnych aj formálnych komuni-
kačných štýloch je najzaužívanejším termínom po-
jem bezdomovectvo. Pre terminologickú nejasnosť6 
budeme týchto ľudí označovať jasne formulovaným 
a legislatívne uchopeným pojmom ľudia v hmotnej 
núdzi, respektíve psychologickejšie pôsobivejším ter-
mínom ľudia bez domova.

Cieľovou skupinou výskumu boli individuálne ži-
júci jednotlivci bez statusu trvalého bývania, obý-
vajúci zariadenia sociálnych služieb od dosiahnutia 
plnoletosti až po dôchodkový vek s vylúčením osôb 
s  predchádzajúcou nežiaducou sociálnou interven-
ciou (väzňov, drogovo závislých, emigrantov, imig-
rantov a  pod.). Vymedzenú sociálnu skupinu nazý-
vame skrytí bezdomovci. ktorých hlavným znakom 
je schopnosť adaptability v novom prostredí a  túž-
ba sociálnej integrácie.7 Skrytí bezdomovci sú čas-
to označovaní aj ako skupina ľudí bez domova s vyš-
ším životným štandardom, ich vonkajší výzor sa 
neodlišuje od bežnej populácie. Sú charakteristickí 
vysokou osobnou motiváciou a vysokou schopnosťou 
integrácie.

Na rozdiel od skrytých bezdomovcov pozná sociál-
na práca ešte dve formy: potenciálnych a  zjavných 
ľudí bez domova. Potenciálni sú ľudia, ktorým bez-
domovectvo hrozí, majú bývanie aj strechu nad hla-
vou, ale toto bývanie je neisté a v primalej negatívnej 

Bývanie ľudí bez domova
Aktuálny stav v útulkoch
Michal Czafík životnej intervencii sa môžu ocitnúť na ulici. Zjavní 

sú identifikovateľní na prvý pohľad, sú nevhodne ob-
lečení, špinaví, so zanedbaným vonkajším vzhľadom.8

Historický kontext práva na bývanie
Termín udržateľného života v kontexte práva na bý-
vanie ľudí v hmotnej núdzi sa chápe širokospektrál-
ne. Jednotlivé svetové dokumenty, deklarácie a záve-
ry prijaté na celosvetových konferenciách neuvádzajú 
presné postupy, prístupy a  potreby, ktoré treba pri 
tvorbe takéhoto typu bývania dodržiavať.9

Majú len odporúčací ráz pre aplikáciu do národ-
ných programov a  stratégií. V  našich podmienkach 
hodnotí kvality poskytovaných sociálnych služieb pre 
predmetnú skupinu bezdomovcov legislatívna úpra-
va bodovým systémom, pričom vo svojich prílohách10 
neudáva exaktné funkčno-prevádzkové potreby. Vy-
chádzajúc z nich označujeme za základný princíp tvor-
by objektov pre ľudí v hmotnej núdzi princíp efektív-
nostný, optimalizačný a ekologický. Tieto princípy sú 
však definované veľmi všeobecne.11 Za základný deter-
minant pri tvorbe takýchto typologických druhov sa 
považuje kritérium plošného štandardu, podmiene-
né predovšetkým ukazovateľom obytnej plochy pri-
slúchajúcej na osobu. Obytný priestor takéhoto typu 
by mal ponúkať predovšetkým adekvátne súkromie 
a  primerané prístrešie pre každého vo forme obyt-
ných miestností so zohľadnením fyziologických, psy-
chologických a  sociálnych požiadaviek ľudí v  hmot-
nej núdzi. Myslí sa tým dostatočná kvalita obytného 
priestoru s  adekvátnymi hygienickými zariadenia-
mi a  primeraným  poskytovaním sociálnych služieb. 
Exaktné typologické požiadavky na jednotlivé dispo-
zično-prevádzkové celky objektov však doteraz neboli 
vedecky dokázané a  overené, pričom problematika 
bývania ľudí bez domova ostáva akýmsi oscilujúcim 
problémom medzi inými vednými disciplínami.

Rok 2010 sa stal Európskym rokom boja proti chu-
dobe a  sociálnemu vylúčeniu. Pri tejto príležitos-
ti Európsky parlament vyzval Európsku komisiu na 
vytvorenie adekvátneho plánu do roku 2015 na od-
stránenie bezdomovectva z  ulíc, ako cieľ stratégie 
Európa 2020. Tá si kladie za cieľ znížiť počet osôb, 
ktorým hrozí chudoba a  sociálne vylúčenie aspoň 
o 20 miliónov ľudí.12

„Otázka nášho obydlia je otázkou dosiahnuteľnej 
duševnej pohody. Architektúra je výsledkom 
ducha doby. Tento záver, vyhlasovaný 
každým veľkým obdobím dejín, nás stavia 
tvárou v tvár úlohe dnešnej doby.“ 
Le Corbusier

Schéma uskutočnených konferencií 
a prijatých dokumentov v oblasti 
udržateľného života a chudoby
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Designed Landscape in 
the Turiec Region
By Miriam Heinrichová
¦ 
¦ 
¦ 
A unique landscape masterpiece can be 
created by a  lot of specifi c elements. 
They can infl uence the landscape 
scene. The composed historic land-
scape is one of the phenomena, which 
has arisen thanks to human wisdom 
and respect to landscape. The manor 
in Mošovce town is one example of 
such a  human aesthetic participation 
in land use. 

The fi rst important natural element 
which can infl uence the historic land-
scape is topography. In case of the his-
toric landscape in Mošovce, the plain 
terrain infl uenced the land for an ag-
ricultural usage. An open, agricultural 
country was the result of agricultural 
utilization. The garden masterpiece is 
composed in contrast to open agricul-
tural country. It is represented by closed 
character. This contrast is a  result of 
the ambition to create a  green oasis 
in contrast to the plain and weather-
beaten soil. The concept is closed and 
richly articulated to an inner garden. 
But it does not mean that the com-
position is fi nished there. The garden 
communicates with its surroundings 
by the long-range ways bordered by al-
leys. The structure of interlocked green 
lines reminds of arteries, by which the 
energy pulses from and to the garden. 
The historic garden composition is 
thus not sunk in the landscape as it in 
the example of Štiavnička manor, but 
it is centralized to one point. From the 
compositional gravity centre it is shot 
out to the landscape by alley rays. The 
alley geometric structures (all with 
a strong functional context in history) 
give the landscape a unique identity. 

Water is an equally signifi cant phe-
nomenon in the garden composition 
as the previous landscape attribute. 
It is very interesting to see how natu-
ral it becomes a  member of a  garden 
composition. The historic water works 
in Mošovce manor have mostly func-
tional character. However, the pre-
served historic pictures show beautiful 

pond sceneries e.g. an idyllic lover is-
land or the composition of calm path 
lines fl anking the ponds. Creativity 
and a  piece of heart are presented in 
all elements.

An integral part of the landscape cre-
ation is greenery. The historic garden 
masterpiece in Mošovce seems like if it 
was created by Slovak nature. A wood-
land character is alternating with clear-
ings, water ponds and mountain views. 
The garden has successfully avoided 
a time period of intensive plant intro-
duction. It is a great example of com-
mon tree species use. As for the tree 
composition there is a strong contrast 
between the natural scenes inside the 
masterpiece and the landscape open 
space surrounding. The contrast and 
harmony feature is also felt in the al-
leys system. The geometry symbolizes 
system and hierarchy, but wayfaring on 
the paths lined by alleys, accompanied 
by leave whisper and shadow under the 
trees, has a very romantic character.

On the disturbing aesthetics of 
the architect Štefan Svetko
By Jarmila Bencová
¦ 
¦ 
¦ 
In the refl ections, texts and commit-
ted lectures as well as in the widely 
commented work of Štefan Svetko 
(1926 – 2009) one can notice impa-
tience and disturbance by the unfair 
social system, which infl uences and 
deforms personal and institutional 
professional processes. The disturbed 
character of the architect is also ob-
vious in his unmistakeable creative 
hand which lacks delicate elements, 
fi ne lines or subtle volumes in ar-
chitecture as well in his drawing. Es-
pecially during his top architectural 
and urban design period of the 1960s 
and 70s, the constant search for opti-
mal schemes and forced compromises 
between a  brief and his creativity is 
still very obvious; the dilemma is re-
fl ected in the schemes of volumes and 
masses of his architectures and an ef-
fort for complexity, which is actually 
unachievable.
On one hand, as an architectural offi ce 
leader and a  renowned architect and 
on the other hand his role of an au-
thor with distinctive and critical harsh 
perception of the world, he search-
es architectural and urban forms re-
sponsibly but at the same time stu-
diously considers their technical and 
functional running, their performance 
while also bearing in mind their ex-
traordinary aesthetic expression. This 
approach is often concentrated in ex-
pressive fi gurative forms and large 
scales of volumes or spaces. Svetko’s 
aesthetics opinion corresponds to the 
one of Le Corbusier, and in Slovakia it 
is close to Gahura’s architectural aes-
thetics. In tune with Svetko’s reason-
ing, he says: “– architecture strives 
for aesthetic form which could corre-
spond with new construction forms; it 
searches for new arrangements, pro-
portions and rhythm. It deals with 
the issues of implementation of those 
criteria into constructions of archi-
tectural works and enriching them. 
While fully respecting function and 

construction we form the mass so that 
it dynamically disturbs where it is nec-
essary in the aesthetic sense.” In his 
architecture, the disturbance which 
Svetko achieves by the form and com-
position of volumes and by his unique 
expression, and which, it seems, he 
purposely cultivates. Alike in Svetko’s 
work, the creative and aesthetic dis-
turbance is an inspiring moving force 
of many architectural and urban works 
of the late modernist era in Slovakia.

Komponovaná krajina v TurciVÝSKUM NAVRHOVANIA
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Historická krajina je významným svedkom vývoja 
ľudskej kultúry. Vytvárala ju sama spoločnosť, av-
šak veľký vplyv na vznik špecifických kvalitatívnych 
vlastností krajiny mali prírodné zložky krajiny. Na 
jednej strane človek hľadal možnosti najefektívnej-
šieho využívania potenciálu krajiny, čím si vedome 
alebo podvedome budoval vzťah k danému miestu. 
V  druhom prípade, práve vďaka prírodným špecifi-
kám ostala historická krajina a jej kvalitatívne vlast-
nosti zachované ako súčasť historického dedičstva 
spoločnosti. Čím výraznejšie prírodné špecifiká a li-
mity krajina mala, tým premyslenejšie človek rozvíjal 
koncepty jej využívania. To sa odzrkadlilo nielen vo 
využívaní krajiny, ale aj v jej rázovitosti. 

Platí to aj v  prípade komponovaných krajín, kto-
ré zaznamenali na území Slovenska rozvoj v období 
18.  až 19.  storočia. Významnou a  možno aj trochu 
zabudnutou komponovanou krajinou sú bývalé ma-
jetky rodiny Révaiovcov v Turci. Rod Révaiovcov (pô-
vodne zo Sriemu) sa dostal na územie Turca po bit-
ke pri Moháči. Cisár Ferdinand I. udelil (v roku 1532) 
Františkovi I. Révaiovi dedičnú hodnosť turčianskeho 
župana. Tým získal do svojej držby sklabinské hradné 
panstvo a neskôr Blatnický hrad s majetkami. V po-
lovici 16. storočia František I. daroval časť majetku 
svojmu bratovi Štefanovi, čím v Turci vznikli dve ro-
dové línie – sklabinsko-blatnická (František I.) a tre-
bostovská (Štefan I.). Za  vyše štyristo rokov vtisli 
Révaiovci Turcu špecifický ráz, a to nielen stavebnou 
činnosťou, ale aj hospodárením v krajine. Práve táto 
krajina je dnes neodmysliteľnou identitou Turca. 

Teoretické východiská
Napriek tomu, že s Turcom a s ním spojeným rodom 
Révaiovcov sa zaoberá viacero autorov ako Beňovský1, 
Šikura2, Tatár3, ich diela podávajú prehľadné infor-
mácie o osídlení, kultúre a histórii Turca. Problema-
tiku historickej zelene rozvíjajú len veľmi okrajovo, 
v súvislosti s významnými šľachtickými rodmi. Zmie-
nok o obraze krajiny, v ktorej Révaiovci hospodárili, 
je len veľmi málo. Na podobnosti panstiev z hľadiska 
architektúry patriacich tomuto rodu v  jednotlivých 
obciach poukazuje Zvedelová (2010)4. Spomínaná 

podobnosť sa však nenachádza len v  architektonic-
kých objektoch, ale aj v  krajinotvorbe révaiovských 
panstiev. Článok sa zaoberá jednou z týchto zabud-
nutých krajín, komponovanou krajinou Mošoviec, 
ktorá bola jedným z  významných sídiel grófskeho 
rodu Révaiovcov. Ťažiskom komponovanej krajiny je 
historická záhrada, ktorá vznikla v okolí kaštieľa. 

Cieľom článku je priblížiť vývoj komponovanej kra-
jiny Mošoviec s dôrazom na jednotlivé systémy kra-
jinných štruktúr, ktoré sa v nej nachádzajú. Pritom 
si všíma vybrané prírodné faktory – reliéf, vodstvo 
a  potenciálnu prirodzenú vegetáciu krajiny, ktoré 
najviac ovplyvnili vývoj kompozície skúmanej krajiny. 

Základné charakteristiky predmetu výskumu
Obec Mošovce sa nachádza v regióne Horného Turca 
– v jeho južnej časti, 23 km južne od mesta Martin. 
Patrí do mierne teplej oblasti Slovenska. Pôvodná 
vegetácia pozostáva z dubových a jedľových lesov. Je 
súčasťou mierne teplého lesného pásma s prevahou 
bukových a jedľových lesov. Od roku 1963 je pamiat-
kovo chránený len areál kaštieľa spolu s  kaštieľom 
a  záhradným pavilónom. V  roku 1969 sa súčasťou 
pamiatkovej ochrany stal aj areál mošovských alejí, 
ktorý v  histórii tvoril neoddeliteľnú časť tejto vý-
znamnej historickej krajiny. Mauzóleum je posledný 
objekt Mošovského areálu, ktorý bol vyhlásený ako 
národná kultúrna pamiatka až v roku 2008.

Srdcom kompozície je kaštieľ a  historická záhra-
da, na ktorú postupne kompozične nadviazala celá 
okolitá krajina. Areál záhrady je síce umiestnený na 
severovýchodnom okraji obce, no kaštieľ má v rámci 
obce centrálne umiestnenie – priečelie stavby jasne 
komunikuje s námestím sídla. 

Záhrada má nepravidelný obdĺžnikovitý tvar. Roz-
víja sa v mierne klesajúcom teréne severovýchodným 
smerom. Od cesty do obce Blatnica je izolovaná mú-
rom. Vedľa kaštieľa na nachádza rozsiahle nádvorie, 
ktoré v  minulosti slúžilo hospodárskym budovám. 
V  súčasnosti sa využíva na kultúrne podujatia. Na 
západnom okraji záhrady stojí mauzóleum Révaiov-
skej rodiny. Pri mauzóleu sa nachádza jeden zo vstu-
pov do záhrady. Hlavný vstup je pri kaštieli, ďalšie 
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Miriam Heinrichová dva vstupy sa nachádzajú v juhovýchodnej časti. Je-

den vstup ešte existuje v mieste, kde ústi do záhra-
dy jedna z dvoch alejí z okolitej krajiny – pri rybní-
ku. Napriek tomu, že komunikácia bližšie situovanej 
aleje v minulosti cez záhradu prechádzala, dnes toto 
prepojenie úplne zaniklo.

Zrod komponovanej krajiny
O  záhradnom diele v  Mošovciach sa nezachovalo 
veľa informácií. Starý révaiovský kaštieľ5, ktorý bol 
postavený mimo dnešného areálu šľachtického síd-
la, vyhorel v roku 1760. Nový bol postavený v druhej 
polovici. 18. storočia Františkom VII. Révaiom v ba-
rokovo-klasicistickom štýle.6 Na výreze mapy z I. vo-
jenského mapovania v rokoch 1782 – 17847 (obrázok 
1a) sa už nachádza nový kaštieľ, ale záhrada ešte ne-
existuje. Kaštieľ má tvar písmena U. Oproti nemu sa 
nachádza hospodárska budova, takisto v tvare písme-
na U. Obidve stavby uzatvárajú priestor, čím vytvá-
rajú dvor.

V  roku 1800 priľahlý areál kaštieľa obohatila 
stavba záhradného pavilónu. Pravdepodobne pre-
lom 18. a 19. storočia možno považovať aj za obdo-
bie vzniku záhrady a začiatok formovania révaiovskej 
komponovanej krajiny. Pozdĺžnej stavbe záhradného 
pavilónu dominuje centrálny kruhový pavilón, na 
ktorý sa napájajú bočné krídla. Zo strany záhrady sú 
zasklené. Na historickej fotografii z konca 18. storo-
čia (obrázok 2) vidieť ešte stredovú kruhovú časť za-
klenutú kupolou s laternou. Tá bola pravdepodobne 
počas rekonštrukcie v polovici 20. storočia zmenená 
na plytký kužeľ.8 

Na výreze mapy z II. vojenského mapovania z roku 
18459 (obrázok 1b) už rozoznať hranice záhrady. Ich 
tvar sa dodnes nezmenil. Na mape naďalej vidieť kaš-
tieľ a protiľahlú koniareň v tvare písmena U, avšak 
severozápadne od kaštieľa pribudol veľký hospodár-
sky dvor. Hospodárske budovy boli umiestnené v tva-
re písmena U. Reťkovský (2004)10 v súvislosti s  ich 
funkciou píše: „Pôvodne v nich boli uložené kočiare, 
neskôr autá baróna Révaia. Po druhej svetovej vojne 
sa stali domovom pre poľnohospodárske mechanizmy 
miestneho družstva.“ 

Záhrada z čias II. vojenského mapovania má kom-
pozíciu podľa vzoru anglickej záhrady. Po obvode sú 
naznačené súvislé výsadby stromov. Záhrada bola 
vždy od okolitej otvorenej krajiny vizuálne oddelená, 
lebo sa nachádzala v  nelesnom prostredí otvorenej 
poľnohospodársky využívanej krajiny. Chodníky sa 
vinuli v jemných krivkách z juhozápadu na severový-
chod. Kompozícia pozostáva z veľkých lúčnych plôch 
akcentovaných skupinkami stromov. V  zadnej časti 
záhrady ju ukončujú dva rybníky – jeden väčší s os-
trovčekom, druhý menší. 

Približne v prvej tretine, v smere od kaštieľa, roz-
deľuje areál záhrady cesta. Spájala cez polia juhový-
chodnú časť katastra obce – od Veľkej Fatry, so se-
verozápadom – mošovskou cestou na Martin. Túto 
cestu zachytáva už mapový výrez z I. vojenského ma-
povania (obrázok 1a). V miestach, kde sa cesta križuje 
s inými obecnými cestami, stáli kríže. Na mapovom 
výreze z obdobia II. vojenského mapovania (obrázok 
1b) už vidno len jeden z nich. Neskôr zanikol aj ten. 

Po obidvoch stranách cesty, v  mieste križujúcom 
záhradu, mapa naznačuje krátke stromoradia. V sú-
časnosti toto cestné prepojenie neexistuje. Juhový-
chodný vstup do areálu sa zachoval, avšak cez záhra-
du už cesta neprechádza priamočiaro, ale zvlneným 
chodníkom. Severozápadný vchod do záhrady neexis-
tuje. V smere pôvodnej cesty od záhrady už vedie len 
stromoradie pozvoľne prechádza do aleje. Pôvodná 
cesta sa stala súčasťou chráneného areálu mošov-
ských alejí.

objekt druh ochrany rok vyhlásenia 
ochrany parcely /označenie rozloha (ha)

park nehnuteľná národná 
kultúrna pamiatka 1963 971, 972, 981, 982, 983, 

984, 985 16,50

mauzóleum nehnuteľná národná 
kultúrna pamiatka 2008 974

kaštieľ nehnuteľná národná 
kultúrna pamiatka 1963 977

pavilón nehnuteľná národná 
kultúrna pamiatka 1963 973

mošovské aleje chránený areál  
(stupne ochrany 3, 4) 1969  242,92

Výpis z registra nehnuteľných národných kultúrnych 
pamiatok, ktorý upravuje zákon NR SR č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkové fondu a zo štátneho zoznamu 
osobitne chránených častí prírody SR, podľa zákona 
NR SR č. 543/2003 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

1 | Mošovce na historických mapách, 

1a) mapový výrez I. vojenského 
mapovania z roku 1782 – 1784, 

1b) mapový výrez z II. vojenského mapovania z roku 1845. 

(Zdroj: Hadtőrténeti Intézet és Museum Budapest, Térképtár)
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Rôzne druhy nepokoja
Život a  tvorbu architekta Štefana Svetka (1926 – 
2009) sprevádza nepokoj – spomína na nepokojné 
časy…, nepokoj premieta do svojich úvah o súčasnos-
ti, ako to vykresľuje v  knihe svojich spovedí z  roku 
2006, editovanej Jánom Čomajom1. Nepokojné úva-
hy na jednej strane nevyhnutne musia vychádzať 
z politiky nepokojnej doby (čo je na tie časy ozaj sla-
bé slovo), v ktorej Svetko žil a tvoril. Totalitný sta-
linský dirigizmus záveru štyridsiatych rokov 20. sto-
ročia architekt nepokojne a  intenzívne prežíval ako 
študent v Prahe na českej technike a krátko aj v ate-
liéri neutešenej povojnovej ochrany pamiatok. Ná-
vrat na Slovensko a začiatok architektonickej tvorby 
v bratislavskom Stavoprojekte, veľmi rýchlo spojenej 
s  vedením ateliéru v  priebehu päťdesiatych rokov 
rozhodne tiež nemohol mať s pokojom nič spoločné. 
Svetko nepomenoval charakter atmosféry v nasledu-
júcom desaťročí, ale z jeho elánu a tvorby je zrejmé, 
že týchto niekoľko rokov treba z „nepokojov“ vyňať. 
„Zlaté šesťdesiate“ disponovali iným, tvorivo hektic-
kým, inšpiratívnym a plodným druhom tvorivého ne-
pokoja. Po invázii vojsk v roku 1968 však nastali pre 
architekta opäť problémové, normalizačné časy. Svet-
ko sa úprimne vyznáva, ako zložité bolo aktívne pro-
jektovať aj organizovať na pozícii vedúceho ateliérov. 
Že architekt bol napokon silne znepokojený režimom 
s  dosahom na architektonickú tvorbu, je vzhľadom 
na jeho osobnú i profesnú diskrimináciu pochopiteľ-
né. Cez známe skutočnosti núteného odsunutia do 
anonymity súvisiaceho s protestmi proti spolitizova-
niu architektúry nejde len o konotáciu nepokojných 
čias. Vo Svetkových priebežných reflexiách, textoch, 
angažovaných prejavoch a, samozrejme, v komento-
vanej tvorbe možno čítať netrpezlivosť, zanovitosť 
a  nepokoj z  nespravodlivosti systému, dopadajúci 
a deformujúci profesné postupy. Nepokojný charak-
ter tvorcu sa dá však jednoducho čítať zo Svetkov-
ho nezameniteľného rukopisu. Postráda, tak v  ar-
chitektúre, ako aj v písme a kresbe svojich ideových 
návrhov jemné minuciózne „ťahy“ a uhladenú tenkú 
čiaru či subtílny objem. No predovšetkým v jeho vr-
cholnej architektonickej aj urbanistickej tvorbe šesť-
desiatych a  sedemdesiatych rokov badať ustavičné 
hľadanie najoptimálnejších východísk a  nútených 
kompromisov medzi verejným zadaním a  vlastnou 
kreativitou, ktoré sa v jeho konceptoch prejavuje di-
lemou rozihrávania hmotových – objemových útva-
rov diela v kontradikcii so zmyslom pre komplexnosť, 
ktorá je vlastne nedosiahnuteľná. Na jednej strane 
z pozície lídra ateliérov a  renomovaného architekta 

a  na druhej z  pozície autora s  osobitným zemitým 
a tvrdým pohľadom na svet zodpovedne, ale súčasne 
úzkostlivo hľadá architektonické a urbanistické for-
my pre technickú, technologickú a funkčnú zdarnosť 
„provozu“ objektov, ale zároveň želaných mimoriad-
nych estetických účinkov. Nepokoj, ktorý si Svetko 
v svojom premýšľaní architektúry priznáva, si aj sám 
zrejme pestuje. Ten je však rozhodne aj hybnou silou 
tvorivých aktivít tejto doby u nás, rovnako ako tvorby 
tohto jeho protagonistu.

Nepokoj formy 
Počiatočnú tvorivú cestu architekta Svetka sprevá-
dzala idea vychádzajúca zo starej „rýdzej“ koncepcie 
architektonického funkcionalizmu uzatvorenej okolo 
roku 1935, z ktorej sa pozvoľným vývojom a nenásil-
ne vyvinula nová odroda smeru. Napredovala k psy-
chickým a psychologickým účinkom ucelenej hmoty 
stavby či ich komplexu, ale takisto jej vnútorných 
priestorov a v  značnej miere aj k  jej vizuálnej a  zá-
žitkovej hodnote, v súvislosti s prostredím situova-
nia. Tieto aspekty obohacujú technický a  internaci-
onálny funkcionalizmus o možnú dimenziu nových, 
citovo zaujatejších ideí a konceptov a,  samozrejme, 
s tým súvisiacich estetík, ktoré mali svojich zástan-
cov aj odporcov. Porušovanie ortodoxie smeru sa už 
pred druhou svetovou vojnou spájalo s názorom, že 
dobrú stavbu nemusí predstavovať len dobrý výsle-
dok riešenia prevádzky a  konštrukcie. Úlohu archi-
tekta aj povojnoví modernisti už prestávajú vidieť 
v tom, že by mala výhradne slúžiť a byť užitočná, ale 
vidia ju aj v uskutočňovaní individuálnej slobody, as-
poň v takej miere, ako v medzivojnových časoch. Vý-
znam architektúry potom nemal byť nazeraný ani tak 
v reálnych výsledkoch ako v tom, že architektúra „je 
stopou a  dokumentom nejakého tvorivého aktu“.2 
V takto rozvoľnenej, umiernenej a individualizovanej 
forme, prefiltrovanej kritikou a udalosťami vojny sa 
funkcionalizmus mienil v Európe i u nás etablovať aj 
po roku 1945.

Svetko vo  svojich študijných rokoch sa v  náhľa-
de na architektonické dielo ako materiálny artefakt 
a  ako výsledok nielen architektonickej, ale aj širšie 
kultúrnej a najmä umeleckej tvorby zhliadol. Úlohu 
zohralo euforické obdobie štúdií v Prahe, presvedče-
nie o jasne, výrazne objemovo koncipovanej architek-
túre, ktorú si osvojil vlastným videním drsného sveta 
a štúdiom, neskôr sprevádzaným mnohými zahranič-
nými cestami3, na ktorých si korigoval „chválospe-
vy o  hliníkových fasádach“ so slzami nad „žalost-
ným stavom nášho novobudovaného prostredia“. Od 
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Jarmila Bencová začiatku päťdesiatych rokov, keď sa vrátil na Sloven-

sko a nastúpil do praxe „veľkého socialistického pra-
coviska Stavoprojektu“4, bol názorovo konfrontova-
ný s všeobecným totalitným dirigizmom. Tieto časy 
však opisuje zhovievavo, azda aj vďaka vynikajúcemu 
kolektívu spolupracovníkov, ktorým stál veľmi rýchlo 
na čele a aj vďaka veľkorysým zákazkám, pri ktorých 
sa mal možnosť ambiciózny architekt realizovať. Na-
proti tomu Svetko evidoval, aký tu „panoval jedno-
značný diktát typológie a  zjednodušenej techniky. 
Vládol diktát prideľovania úloh … základnou chy-
bou systému Stavoprojektu bolo … direktívne pride-
ľovanie práce a  dirigovaná kolektívnosť…“5 Začínal 
síce projektovať rovno v ateliéri stúpencov „funkci-
onalistických trendov svetového vývoja“ (mienil ar-
chitektov Rudolfa Miňovského a  Miloša Chorváta 
a ďalších), ktorí „svoje funkcionalistické ideály priz-
dobovali kultivovaným klasicizujúcim detailom bra-
tislavských stavieb profesora Belluša, ale cez to boli 
ešte udomácnení v tvorbe predvojnového bratislav-
ského funkcionalizmu a  nechystali  žiadne zmeny“.6 
Protismerná Svetkova kritika tendencií starších kole-
gov signalizovala vlastnú, postupne sa vyhraňujúcu, 
avšak od nich zatiaľ len ľahko dištančnú, ešte vcelku 
nejasnú orientáciu autorského premýšľania archi-
tektúry a rovnako aj nevyhnutnosti osobne prispieť 
k profesnému formovaniu architektonickej tvorby na 
Slovensku. Bral to ako úlohu či výzvu (v duchu sa od-
volával na autoritatívneho starého otca, vlastenca), 
tak to aj videl na českej architektonickej scéne a bys-
tril pozornosť na tých kolegov, ktorí jednak prináša-
li progresívne názory, ale boli schopní ich „rôznymi“ 
spôsobmi aj presadiť. Videl zviazanosť architektonic-
kej tvorby s politikou a ideológiou režimu a horlivý-
mi individualistami, ktorí nemienili pripúšťať iné než 
zhora nariadené koncepty. Z druhej strany je zrejmé, 
že sympatizoval s európskym trendom – v Českoslo-
vensku skorej jednou z  odvážnych línií – rozvíjania 
enkláv povojnového funkcionalizmu. Ak neskôr viac-
krát nostalgicky vymenúval svoje pedagogické alebo 
domáce „hviezdy“ a vzory7 aj z radov kolegov, nikdy 
nezabudol na architekta a  teoretika Karla Honzíka, 
ktorý ako člen (spolu s Jaroslavom Frágnerom, Vítom 
Obrtelom a  Evženom Linhartom) legendárnej Pu-
ristickej štvorky a potom Devětsilu prešiel k projek-
tovaniu vo funkcionalistickom štýle a  počas štúdia 
ho nepochybne oslovil názorom na sociálne, ekono-
micky a ľavicovo orientovanú architektonickú tvorbu 
a  aspekty projektovania životného prostredia. Azda 
si Svetko prisvojil aj Honzíkov postoj k  funkciona-
lizmu, zafarbený „emocionálne“. Pozorne počúval 

jeho prednášky na technike, ale mnohé Honzíkove 
publikácie8 ho zjavne zaujímali počas začínajúcej 
praxe aj potom v ďalšej tvorivej dekáde, keď hovorí, 
že „… na moje veľké šťastie prichádzali roky mier-
nejších tlakov zhora, dokonca sme už zacítili závan 
dubčekovského predjaria. Zjazdy spisovateľov a no-
vinárov, najmä tie bratislavské, predpovedali pohyb 
a demokratizáciu režimu“.9 V tomto čase sa premiet-
lo Svetkovo premýšľanie architektúry aj do širokých 
urbanistických súvislostí mestského prostredia, na 
pracovné a biologické vzťahy medzi ľuďmi, ich spolo-
čenské konanie a spôsoby. Životný štýl, zdá sa chápal 
naďalej v akýchsi honzíkovských intenciách, keď ve-
dome a napokon celkom radikálne akceptuje formu 
stavby ako štýlovo záväznú, a prostredie, do ktorého 
objekt či súbory stavieb vkladá, prednostne podria-
ďuje nie tak stávajúcim reáliám a vecnosti, ako ich 
vnútornej náplni, citlivému obsahu10, a teda „duchu“ 
diela. Dotýkalo sa to, samozrejme, projektov aj z čias 
ideologických zadaní socialistického realizmu, ktoré 
Svetko vedel prehodnotiť a vyviaznuť z neho. Treba 
však poznamenať, že k hlbšej akceptácii honzíkovskej 
teórie u  neho nedošlo. Významná idea sa dotýkala 
prekonania vzťahu forma – funkcia a bola Honzíkom 
novo originálne formulovaná: „architekt nikdy ne-
vytváří formu ‚od počátku‘, neboť je daná provozní-
mi potřebami; on pouze ideálně ‚finalizuje‘ její tvar 
do emotívne účinné podoby a tak vlastně u výsled-
ného díla umocňuje jeho funkčnost. Může však tvoři-
vě vstupovat už do stádia prvotního uspořádání po-
třeb a měnit tak obyčejný fyzický provoz v nový druh 
umění…“11

Keď bol Svetko poverený projektovou prípravou 
vnútromestského sídliska na Košickej ulici v  Bra-
tislave (dokončeného v  roku 1959), tak kriticky, ale 
vlastne odovzdane komentuje vlastný koncept ako 
urbanistický kompromis, založený na polarite kom-
plexu voľných budov a  klasickej uličnej zástavby. 
Obytnú štvrť ako „mikrorajón“ – prezentuje tak, že 
„… má svoju voľnosť, dostatok vnútorných priesto-
rov i  mestotvorný charakter… takže sa mohla stať 
dôležitou tepnou, až prehnane frekventovanou. S ko-
lektívom spolupracovníkov sme chceli priniesť do 
mesta niečo, čo by nepripomínalo sídlisko, ale bolo 
novou štvrťou, s  veľkou výškovou diferenciáciou 
budov, s  využitím mierneho svahu…“12 Ateliér Sta-
voprojektu, v  ktorom architekt i  urbanista napriek 
organizačným i materiálovým problémom avansoval, 
pripravoval zákazky tak plochou, ako aj  významom 
obrovských veľkomestských projektov nových štvr-
tí v  Bratislave (Ružinov, Štrkovec,Trávníky, Pošeň, 

Ostredky a neskôr napokon Petržalka). Ale na projek-
tovanie sídliska pozdĺž vtedajšej ulice Februárového 
víťazstva sa v  roku 1958 zameral zvlášť celou svo-
jou autorskou kompetenciou (so spolupracovníkmi 
Emilom Vicianom, Štefanom Ďurkovičom, Václavom 
Houdkom a Máriou Krukovskou)13 a emotívne, s veľ-
kým zmyslom pre priestorovo hmotové usporiada-
nie obytných celkov, kvalitných dispozičných a von-
kajších povrchových úprav, čo v dôsledku direktívnej 
priority správnych orgánov, prezentujúcich sa ako 
zástupcov nebývajúcich pracujúcich ľudových más, 
samozrejme, prinieslo kritické dozvuky. Akoby týmto 
projektom architekt hlásal corbusierovské „za novú 
architektúru“, čo napokon v bratislavskom prostredí 
takto takmer vyznelo – Svetko a kolektív submisívne 
vložili mestskú obytnú štvrť do rámca kľudovej zóny 
a plánovanej parkovej zelene, do ktorej aditívne zo-
radil geometricky a objemovo vyvážené obytné bloky 
a vytvoril pre ne horizontalizujúce „sokle“ s moder-
ným obchodným zázemím, nazývaným „Pokrok“. 

Progresívne nóvum tzv. Februárky spočívalo aj 
v  zavedení technológie liateho betónu, realizované 
veľkoplošným debnením, ktoré sa robilo klasicky te-
sárskym spôsobom a na mieste. Obytné budovy mali 
liate vertikálne priečne nosné konštrukcie a  mon-
tované stropy zo zaužívanej sústavy T16. Technoló-
gia zásadne menila obligátny raster dispozícií bytov 
a viedla k nezávislosti nosnej časti budov len na ob-
vodových múroch, čo neskôr bolo stavebne zhodno-
tené aj v  iných lokalitách. Takýto „pokrok“ mohol 
priniesť aj alternatívu v panelovej výstavbe, ktorá sa 
v tom čase v Bratislave začínala. 

Na druhej, výtvarnej strane liaty betón ako tech-
nologický princíp umožňuje osobitnú modeláciu 
a  sochársky objemovú tvorbu, rovnako ako možné 
imaginatívne vstupy do konceptov povrchových úp-
rav objektov. Do akej miery oslovila úspešná techno-
lógia „haptického“ a  monumentalizujúceho Svetka 
dnes vieme dobre doložiť. V  prípade Februárky mu 
nechýbala vízia priznať architektonickej hmote jej 
vlastnosti prostredníctvom úprav textúrami a štruk-
túrami, ktoré prináša železnými profilmi armovaný 
alebo drevom šalovaný betón a ála prima „liate“ for-
my. Surová liata hmota inak neopracovaného „pohľa-
dového“ betónu a hrubý kov bez povrchového ošet-
renia sú tak medzivojnovými funkcionalistami, ako 
aj v  corbusierovských odkazoch i  v  konštrukčných 
technológiách betónu českých kolegov z tesne povoj-
nových čias14 označované ako významové a charakte-
rové aspekty stavby, ktoré „útočí na několik našich 
smyslů: na zrak, hmat, čich a chuť“.15 
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