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KOMUNITA 

Komunitu môžeme definovať ako skupinu ľudí, ktorí sú bez 

ohľadu na rozdiely schopní oceňovať vzájomné odlišnosti, čo 

im umožňuje účinne a otvorene komunikovať a spolupracovať 

na dosiahnutí spoločných cieľov. Slovo komunita, rovnako ako 

anglické community či francúzske communete, je odvodené z 

latinského základu communis s významom spoločný, vľúdny, 

verejný. Vyjadruje pospolitosť a často sa v kontexte vyskytuje v 

protiklade k spoločnosti. [1] 

Poznáme komunity vymedzené hranicami, postavené na 

rôznych pilieroch a hodnotách a s rôznou štruktúrou. Vzhľadom 

na digitalizáciu a vznik nových komunít v online priestore sa ich 

geografické hranice mažú a čoraz väčšmi vnímame najmä ich 

sociálnu a vzťahovú dimenziu, v rámci ktorej vznikajú nové 

vzťahy, získavame motiváciu a spoločenskú podporu (Tab. 1). 

Sociológ Zygmunt Bauman hovoril aj o mobilizačnej funkcii 

komunity, ktorá slúži ako nástroj mobilizácie a podnecuje na 

akciu a sociálnu jednotu. [2] 

V rámci výskumu komunitnej architektúry sa pojem komunita 

používa na označenie skupiny aktívnych ľudí, ktorí sa 

pravidelne stretávajú, majú rovnaké záujmy a ciele. V kontexte 

môže pojem komunita označovať aj aktívnu iniciatívu, ale aj 

verejnosť ohraničenú geografickými pomermi (mestskú 

komunitu, komunitu v obci, mestskej časti, susedstve...). Pri 

práci s komunitou je dôležité poznať jej základné 

charakteristiky, problémy a potreby. Na tento účel slúži popis 

komunity, ktorý treba vypracovať vždy pred začatím spolupráce 

s komunitou. Okrem charakteristík komunity je pre prácu 

architekta podstatné poznať architektúru lokality, 

architektonický výraz budov a ich technický stav, zónovanie 

lokality a dopravné napojenia, lokálny priemysel a jeho 

prepojenie s komunitou, infraštruktúru a topografiu mesta, 

prírodné priestranstvá a množstvo zelene, kvalitu ovzdušia a 

vody a ďalšie. Všetky tieto charakteristiky, ale aj spôsob, 

opodstatnenosť ich získania a využitia v praxi opisuje 

komunitná príručka Community Tool Box vypracovaná na 

Kansaskej univerzite Centrom pre komunitné zdravie. [3]
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    Typy komunít 

Tabuľka 1: Typy komunít.  
Autor: Miriama Butková 

 

 

Hranice 

 geografické 

 sociálne – vzťahové 

 ekonomické, politické a i. 

 virtuálne 

Piliere (princípy) 

 záujmové – spoločné záujmy 

 hodnotové – spoločné hodnoty 

 spoločné problémy 

 pracovné, komunity praxe (communities of practice) 

 

KOMUNITNÁ ARCHITEKTÚRA 

Komunitná architektúra (ďalej aj „KA“) je relatívne nový pojem 

najčastejšie označujúci „hnutie“, resp. odvetvie v architektúre. 

Tento pojem má množstvo interpretácií a modifikácií. Knevitt a 

Wates v knihe Komunitná architektúra [4] tvrdia, že komunitná 

architektúra je zastrešujúci pojem, ktorý zahŕňa aj pojmy ako 

komunitné plánovanie (community planning), komunitné 

navrhovanie (community design), komunitný rozvoj (community 

development) a iné formy komunitnej technickej pomoci 

(community technical aid). S týmto pojmom sa môžeme stretnúť 

aj v spojení s menej používanými pojmami ako komunitné 

úpravy (community landscaping) alebo sociálna architektúra 

(social architecture).  

Niektorí teoretici považujú toto hnutie za reakciu na zlyhanie 

modernej architektúry a plánovacích schém. Dôležitým 

odkazom komunitných architektov je, že participácia je 

vzhľadom na užívateľa a jeho nároky na prostredie lepší proces 

než anticipácia. 

Pojem komunitná architektúra zastrešuje princípy a postupy pri 

plánovaní, navrhovaní a riadení budov, ktoré boli vytvorené pre 

naplnenie potrieb budúcich užívateľov, a pri vytváraní dizajnu 

spĺňajúceho ich požiadavky. V rôznych častiach sveta, najmä v 

Spojených štátoch a vo Veľkej Británii, sa komunitná 

architektúra stala prominentným spôsobom navrhovania. 

Vo Veľkej Británii je pojem komunitná architektúra rovnocenný 

s pojmom komunitný rozvoj. Kráľovský inštitút britských 

architektov na svojich stránkach uvádza, že cieľom komunitnej 

architektúry je zlepšiť kvalitu životného prostredia zapojením 

ľudí do navrhovania a do správy budov a priestorov, ktoré 

užívajú. Tvrdia, že prostredie funguje lepšie, ak ľudia, ktorí žijú, 

pracujú a hrajú sa v ňom, sa aktívne zapájajú do jeho tvorby a 

riadenia, na rozdiel od toho, keď sú iba jeho pasívnymi 

užívateľmi. Komunitná architektúra tak v mnohých definíciách 

predstavuje celý proces, nielen výsledný produkt. [5]  

Na Slovensku sa s komplexne zadefinovaným pojmom 

komunitná architektúra zatiaľ nestretávame, no participácia ako 

spôsob zapájania komunít do návrhu architektonických 

zásahov sa v posledných rokoch stáva dôležitým nástrojom 

plánovania. Plánovanie so zapojením verejnosti s cieľom 

aktivizácie komunity môžeme označiť pojmom komunitné 

plánovanie/komunitné navrhovanie. Ide však iba o jeden z 

mnohých nástrojov, akými sa dá dosiahnuť kvalitná komunitná 

architektúra. Navrhnúť kvalitný priestor na napĺňanie širokej 

škály potrieb komunity je možné či už prostredníctvom 

participatívneho plánovania, dôkladnej analýzy komunity a 

prostredia, alebo aj umného návrhu polyvalentného 

multifunkčného priestoru schopného reagovať na zmeny v 

užívaní. V mnohých prípadoch však práve participatívne 

plánovanie vnáša do návrhov empatiu, nové nekonvenčné 

nápady a myšlienky a prispieva k lepšiemu prijatiu návrhu 

komunitou. 

Participatívnemu plánovaniu a utváraniu komunít sa na 

Slovensku venuje občianske združenie Partners for Democratic 

Change Slovakia (PDCS) pod vedením Karolíny Mikovej, ktoré 

poskytuje vzdelávanie zamerané na zručnosti facilitovania a 

moderovania skupín, poskytuje konzultácie a poradenstvo v 

oblasti podpory spoločenského dialógu, občianskej participácie 

a rozvoja občianskej spoločnosti. Na participatívnych 

procesoch sa podieľa napríklad Zora Pauliniová, autorka 

publikácie Zmena sa začína spolu: ako utvárať a posilňovať 

komunitu, alebo dizajnérka Zuzana Žúžiová Čupková. Téme 

participácie sa venuje aj doktorand na FAD STU Viktor Kasala. 

Veronika Prachárová, v spolupráci s Jurajom Hurným, v rámci 

národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti 

participatívnej tvorby verejných politík zhŕňa prínosy 

participatívneho procesu pri tvorbe verejných priestranstiev. 

Toto zhrnutie možno aplikovať aj pri participatívnej tvorbe 

verejných architektonických objektov, akými sú komunitné 

centrá. V súhrne opisujú prínosy ako tvorba demokratického 

priestoru, získanie informácií napomáhajúcich kvalitnejšie a 

lepšie vyargumentované rozhodnutia, posilnenie záujmu 

verejnosti o daný priestor, budovanie vzťahu ku komunite či 

zvyšovanie pravdepodobnosti prijatia navrhovaných riešení 

užívateľmi a iné. V metodickej príručke spomínajú aj riziko 

nesúladu názorov odbornej a laickej verejnosti alebo 

presadzovanie záujmov úzkej skupiny aktérov či ich 

demotiváciu, na ktoré ponúkajú riešenia.  [6] Podľa architektky 

Zory Pauliniovej by „výstupy z participácie nemali projektantov 



ALFA   3/2020 

5 
 

 

sffdff 

limitovať, ale inšpirovať a motivovať na tvorivé riešenie, ktoré 

bude reagovať na podnety a výzvy verejnosti“. Zároveň však 

obhajuje úlohu architekta pri navrhovaní ikonickej architektúry, 

kde sa osobnosť architekta prejavuje veľmi asertívne. Spoločné 

plánovanie však vníma ako výborný nástroj tam, kde treba 

pozorne zvažovať, aké funkcie bude architektúra plniť. [7]  

Odhadnutie miery participácie a použitia vhodných nástrojov 

predstavuje neľahkú výzvu pre facilitátorov a otázku pre 

mnohých teoretikov. 

Vzťah participácie a architektúry opisuje Dominika Belanská, 

pričom používa pojem participatívna architektúra a uvažuje o 

úlohe a postavení architekta v procese navrhovania. Odvoláva 

sa na historika architektúry Petra Blundella Jonesa a 

argumentuje, že participácia transformuje architektúru práve 

tým, že núti architektov vyrovnať sa s aspektmi architektúry 

mimo tradičnej vitruviovskej triády (utilitas, venustas, firmitas) 

tak, že priamo do tvorby implikuje moment reality – potreby 

konkrétnych užívateľov (ich vkus, názory a pod.). Tvrdí, že iba 

vtedy, ak dokážeme vnímať participáciu nie ako hrozbu, ale ako 

príležitosť na skúmanie a prehodnotenie doterajších 

zaužívaných postupov, vnímaných ako samozrejmých, može sa 

stať katalyzátorom pozitívnej transformácie architektonickej 

praxe. Úloha architekta sa tým neposúva, nezužuje, ale 

premieňa a rozširuje, presahuje hranice profesie a dotýka sa 

sféry spoločenského a kultúrneho aktivizmu. [8] 

I keď vzhľadom na nedostatočnú definíciu mnohí kritici v 

minulosti považovali komunitnú architektúru za „mýtus“ [9], jej 

súčasní zástancovia tvrdia, že postavený produkt komunitnej 

architektúry je často lepší než produkt konvenčnej architektúry. 

Napríklad ak sa proces participácie dobre zvládne, jeho 

výsledkom je kvalitnejší výstup, ktorý prijíma väčšina  aktérov. 

Takýto výstup pritom nie je exkluzívny, naopak, má inkluzívne 

prvky. Participácia môže viesť nielen k budovaniu vzťahu k 

danému územiu (vznik tzv. komunálneho občianstva), ale aj k 

tvorbe pocitu spolupatričnosti medzi občanmi. [10] 

Aj napriek mnohým podobnostiam a spoločným hodnotám je 

však nutné zdôrazniť, že komunitná architektúra nie je 

synonymom participatívnej architektúry. Participatívna 

architektúra je však významnou podmnožinou komunitnej 

architektúry a jednou z možných ciest, ako dosiahnuť 

„komunitnosť“ architektúry. 

Pojem komunitná architektúra komplexne opisuje napríklad 

Mihaela Zamfir v rámci štúdie V ústrety komunitnej architektúre 

(z angl. Towards a Community Architecture) [11], v ktorej 

predstavuje transdisciplinárne koncepčné základy architektúry 

navrhnutej pre komunitu. Pri svojej práci sa nezameriava iba na 

oblasť participácie a komunitného rozvoja, ale berie do úvahy 

špecialistov z rôznych ďalších oblastí, rovnako ako súčasnú 

spoločnosť a jej zmeny, v ktorých dominuje rýchlosť a 

impulzívnosť, virtualizácia, vzhľad, konzumerizmus, 

sekularizácia, globalizácia, starnutie populácie, urbanizácia a 

možnosti budúcnosti. Po zohľadnení súčasných tendencií 

spoločnosti prichádza k záveru, že komunitná architektúra má 

byť integračná, inkluzívna a interaktívna. 

 

VZŤAHOVÁ ROVINA 

 

Status užívateľa 

Vzťah užívateľa a odborníka 

Status odborníka 

 

 

Veľkosť, lokalita, využitie 

Dizajn 

Technológie a zdroje 

Vzťah k prostrediu 

Výsledný produkt 

 

     

                                                   PROJEKT 

Obrázok 1: Rozhranie konvenčnej a komunitnej architektúry, komunitné prekurzory.  

Autor: Miriama Butková 

Schéma na Obr. 1 vyjadruje škálu, na ktorej sa na jednej strane 

nachádza konvenčná architektúra a na druhej komunitná. Na 

základe tejto schémy prezentujú tabuľky č. 2 a 3 rozdiel medzi 

konvenčnou a komunitnou architektúrou vo vzťahovej rovine 

(Tab. 2) a v rovine charakteristík projektu (Tab. 3). Schéma 

prezentuje komunitnú architektúru ako vytvorené prostredie, 

ktorému sa môžeme približovať tak, že sa v jednotlivých 

oblastiach prikláňame viac k riešeniam typickým pre existujúcu 

a fungujúcu architektúru pre komunity. Schéma vyjadruje aj to, 

že komunitnú architektúru nerámcujú konkrétne a presné 

požiadavky a postupy, ale úroveň využívania prekurzorov 

komunitnej architektúry (Tab. 2, 3). To znamená, že pojmom 

komunitná architektúra môžeme označiť vytvorené 

demokratické prostredie, ktoré je prístupné a užívateľné 

 

 

Konvenčná 

architektúra 

 

 

Komunitná 

architektúra 
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všetkými členmi komunity rovnocenne, s cieľom aktivizovať 

komunitu, podnecovať interakciu užívateľov a pritom napĺňať 

ich meniace sa potreby. 

Môže ísť o stálu alebo nestálu vybavenosť na urbanistickej 

úrovni (verejné priestranstvá, námestia, trhy) alebo o 

architektonické objekty (radnice, knižnice, divadlá, budovy 

sociálnych služieb, kluby, telocvične...), pričom za 

najreprezentatívnejší architektonický koncept s 

najkomplexnejšou formou sa považuje komunitné centrum. [12] 

 

 

Tab. 2: Rozdiel medzi konvenčnou a komunitnou architektúrou vo vzťahovej rovine.  

Autor: Miriama Butková 

 

 

 

Pasívni príjemcovia prostredia 

navrhnutého, spravovaného 

a prehodnoteného inými: vlastníkmi pôdy 

z radov podnikových, verejných alebo 

súkromných investorov, developerov 

a odborníkmi. 

 

 

UŽÍVATEĽ 

Vnímaní ako klienti. Umožňuje sa im 

kontrola nad zákazkami, návrhom, 

správou a zhodnocovaním ich prostredia, 

aktívni spolutvorcovia prostredia, môžu sa 

fyzicky zapojiť do výstavby. 

 

Vzdialený paternalistický vzťah. Malý, ak 

vôbec nejaký priamy kontakt. Odborníci, 

ktorých oslovili vlastníci pozemkov 

a developeri, príležitostne sa umelo a 

povrchne pokúšajú o konzultácie 

s konečnými užívateľmi. 

 

 

VZŤAH UŽÍVATEĽ 
– ODBORNÍK 

Blízky vzťah. Kreatívne spojenectvo 

a pracovné partnerstvo. Odborníkov 

poveria užívatelia, ktorým sa 

zodpovedajú, alebo sa k nim správajú, 

akoby boli nimi poverení. 

Poskytovateľ, neutrálny byrokrat, elitár, 

„jeden z nich“, snažiaci sa prispôsobiť 

užívateľov systému. Vzdialený 

a nedostupný profesionál. 

 

 

 

ODBORNÍK 

 

Spúšťač a facilitátor, vzdelávateľ, „jeden 
z nás“, snažiaci sa prispôsobiť systém 

ľuďom a stále diskutovať o veciach status 
quo; profesionál ako kompetentný 
a účinný radca, najlepšie lokálny 

a prístupný. 

 

KOMUNITNÉ CENTRUM 

Komunitné centrum (ďalej aj „KC“) predstavuje komplexný 

architektonický koncept, ktorý reflektuje potreby komunity a 

podnecuje ich vzájomnú interakciu. V mnohých krajinách sa 

pojmom komunitné centrum označuje zariadenie zamerané na 

spoločenské blaho, s rôznymi modifikáciami lokalitného 

programu, poskytujúce širokú škálu voľnočasových a 

rekreačných, spoločenských, kultúrnych, charitatívnych, ale aj 

edukačných aktivít súvisiacich so vzájomnou interakciou 

obyvateľov a s posilňovaním vzťahov medzi nimi – so 

zvyšovaním zážitku komunity. 

Vzhľadom na individuálnosť komunít, širokospektrálnosť ich 

potrieb a rôznorodosť podmienok prostredia nemožno určiť 

jednoznačné typologické zásady či postupy, akými dosiahnuť 

„komunitnosť“ architektúry. Aj proces vzniku komunitného 

centra a úroveň participácie na finálnom návrhu či na riadení 

zariadenia sa môžu líšiť, rovnako ako úroveň aplikácie 

prekurzorov komunitnej architektúry či spôsob, akým návrh 

aktivizuje komunitný život. Na základe analýz úspešných 

realizácií je však možné identifikovať ich spoločné znaky a 

opakujúce sa vzory. 

Komunitné centrá sa u nás často spájajú s tvorbou centier pre 

vylúčené komunity (rómske komunity, terapeutické komunity, 

komunity drogovo závislých, hippies, sekty...). S touto 

nesprávnou asociáciou sa môžeme stretnúť aj v strategických 

dokumentoch MPSVR SR a v projektoch ako napríklad národný 

projekt Komunitné centrá, ktorý je zameraný na vylúčené 

komunity (hlavne na marginalizovanú rómsku komunitu). [13] V 

tomto prípade by bolo na základe programu a cieľovej skupiny 

užívateľov vhodnejšie slovné spojenie sociálne centrum. Takto 

vnímaný koncept však možno chápať ako segregáciu určitej 

skupiny ľudí, nie ako jej začlenenie do väčšinovej populácie. 

Naopak, v zahraničí je cieľom komunitného centra spájať ľudí z 

rôznych spoločenských skupín a vrstiev, napokon, pôvod slova 

komunita vyjadruje blízkosť, ľudskosť, verejnosť. 

Hoci v rámci typológie nie je pojem komunitné centrum na 

Slovensku veľmi zaužívaný a jasne zadefinovaný, na 

príkladoch zo zahraničia môžeme pozorovať jeho funkčný 

širokospektrálny záber a komplexnosť. Niektoré zdroje ho 

Konvenčná architektúra Komunitná architektúra 
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definujú ako budovu alebo skupinu budov na vzdelávacie a 

rekreačné aktivity komunity. [14] V ďalších nepredstavuje 

komunitné centrum priamo budovu, ale miesto, kam sa 

obyvatelia z rovnakej lokality prišli rekreovať či vzdelávať [15], 

a obdobne sa môže týmto pojmom označiť aj urbanistický celok 

alebo prvok vo verejnom priestore. 

 

 Tab. 3: Rozdiel medzi charakterom projektu konvenčnej a komunitnej architektúry.  

Autor: Miriama Butková 

 
  

 

Vo všeobecnosti veľké ťažkopádne 

projekty. Veľkosť ovplyvňujú majetkové 

vzťahy a potreba hromadnej efektívnej 

výstavby a jednoduchého riadenia. VEĽKOSŤ  

 

Vo všeobecnosti menšie responzívne 

projekty. Veľkosť ovplyvňuje charakter 

projektu, poloha a cieľová skupina 

užívateľov, miestny stavebný priemysel 

a účastníci 

 

Existujúce exkluzívne, fungujúce 

rezidenčné, komerčné a industriálne zóny 

alebo pozemky so zavedenou 

infraštruktúrou (cesty, energia, voda, 

odpad a pod.) bez väčších obmedzení. 

 

 

 

LOKALITA 

Najčastejšie v meste alebo na okraji 

mesta v oblasti jednej alebo viacnásobnej 

deprivácie, opustené alebo chátrajúce 

prostredie s potrebou aktivácie komunity. 

 

Najčastejšie monofunkčné, prípadne 2-3 

doplňujúce aktivity (napr. komercia, 

bývanie, priemysel). Ovplyvnené 

územným plánom a záujmami investora 

a developera. 

 

 

 

VYUŽITIE 

Multifunkčné objekty s flexibilnou 

dispozíciou. Ovplyvnené potrebami 

a záujmami užívateľov, môžu podnietiť 

diskusiu o územnom pláne. Ľahko 

zmeniteľné. 

 

Vedomý, jednoznačný štýl, 

najpravdepodobnejšie „medzinárodný/ 

moderný“ vzhľad, konkrétne módne 

a identifikovateľné štýly: postmoderné, hi-

tech, neovernakulárne a pod. Niekedy 

zdržanlivý, chladný, utilitárny vzhľad. 

 

 

 

DIZAJN 

Štýlovo nevedomé. Akýkoľvek štýl alebo 

kombinácia sa môžu aplikovať podľa 

potrieb. Často kontextuálny, regionálny 

dizajn so zreteľom na miestnu identitu. 

Niekedy prehnaný a veľmi dekoratívny 

v spolupráci s lokálnymi umelcami. 

 

Tendencia k masovej produkcii, 

prefabrikácii, opakovateľnosti, ku globálnej 

dodávke materiálov, k strojovo ovládaným 

technológiám, strojovej výrobe, efektívna 

príprava a nová výstavba, strojovo 

a kapitálovo náročné. 

    

 

  TECHNOLÓGIE 

Tendencia k produkcii v menšej mierke, 

konštrukcia priamo na stavbe, individuálny 

prístup, lokálna dodávka materiálov, 

opätovné použitie, recyklácia 

a konzervácia, technológie ovládané 

ľuďmi, náročné na čas a pracovnú silu. 

 

Uzavreté hmoty, exteriér a interiér ako 

samostatné časti, oddelené vnútorné 

a vonkajšie prostredie, exteriér ako 

pozadie, na ktorom sa odohráva 

architektúra. 

 

 

VZŤAH K 

PROSTREDIU 

Komunikácia s exteriérom, verejný 

priestor sa „prelieva“ do interiéru, bariéra 

medzi interiérom a exteriérom v určitých 

okamihoch mizne. Exteriér je súčasťou 

návrhu. 

Statický, nemeniaci sa, neschopný 

prispôsobiť sa zmene, pomaly upadajúci, 

ťažko riaditeľný a udržateľný, energeticky 

vysoko náročný. Kontroverzný.  

 

 

VÝSLEDNÝ 

NÁVRH  

Flexibilný, multifunkčný, pomaly sa 

zlepšujúci, ľahko riaditeľný a udržateľný, 

s nízkou energetickou náročnosťou. 

Prijatý spoločnosťou. 

Konvenčná architektúra Komunitná architektúra 
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KOMUNITNÁ  

ARCHITEKTÚRA 

 
ako súbor procesov 

s cieľom zlepšiť kvalitu životného prostredia 

zapojením ľudí do navrhovania a do správy budov 

a priestorov, ktoré užívajú (RIBA) 

ako prostredie 

vytvorené architektonickými zásahmi, otvárajúce 

sa komunite, stimulujúce participáciu alebo vďaka 

nej vzniknuté (M. Zamfir) 

Tab. 4: Rozdielne vnímanie komunitnej architektúry.  

Autor: Miriama Butková 

 

Takéto miesto môže byť nositeľom komunitnej hodnoty iba v 

prípade, že je v nej aktivovaný komunitný život, a to 

prostredníctvom získania pozornosti a dôvery komunity a jej 

aktívnej účasti na programe komunitného centra. 

Komunitná architektúra okrem samostatných novovytvorených 

architektonických objektov zahŕňa aj koncepty, pri ktorých sa 

staré objekty s iným pôvodným určením adaptovali na funkciu 

komunitného centra, alebo aj také, keď sa funkcia komunitného 

centra vložila do časti priestorov objektu, napríklad do parteru 

obytných budov či budov verejnej správy. Komunitné centrum 

teda môžeme vnímať ako architektonický objekt alebo jeho 

funkčný celok bez ohľadu na to, či ide o novostavbu alebo o 

adaptovaný objekt. Je však dôležité nezabudnúť na 

neobmedzený potenciál komunitnej architektúry a jej rozsah od 

malých pouličných zásahov a aktivizovania komunity (angl. 

street hacking, placemaking) cez pavilónové a sezónne 

riešenia až po veľké architektonicko-urbanistické koncepty. 

NÁVRH KOMUNITNÉHO CENTRA 

Pri návrhu komunitného centra, ale aj pri tvorbe komunitnej 

architektúry ako takej je potrebné vziať do úvahy poznatky o 

tendenciách súčasnej spoločnosti. Yasmin a Parvin vo svojom 

výskume zdôrazňujú rôznorodosť užívateľov, potrebu 

inkluzívnosti konceptu a škálu poskytovaných aktivít. 

Inkluzívnosť riešenia 

Sprístupnenie zariadenia všetkým je jedným zo základných 

faktorov zabezpečenia udržateľnosti konceptu. Inkluzívnosť a 

rovnosť v používaní (design for all/universal design) sú dôležité 

prekurzory vytvorenia pestrej a otvorenej komunity. V súlade s 

trendom sociálnej udržateľnosti musí byť komunitná 

architektúra integrujúca, nie segregujúca. V tomto zmysle 

musia byť bezbariérovo prístupné nielen časti určené 

verejnosti, ale aj časti pre zamestnancov. 

Prispôsobivosť návrhu 

Adaptabilita a dispozičná flexibilita riešenia umožňujú 

vykonávať nevyhnutné zmeny v používaní, vo vybavení či 

dokonca v prevádzke, a tak sa prispôsobiť ustavične sa 

meniacim požiadavkám rozvíjajúcej sa komunity počas 

viacerých životných cyklov. Koncept adaptability opisoval 

napríklad Schmidt [16], ktorý vníma adaptabilitu ako súbor 

viacerých faktorov, a to: prístupnosť (accessibility), otvorený 

plán/pôdorys (open plan), schopnosť reakcie budovy (building 

responsiveness), budova založená na výkonnosti 

(performance-based building). Schmidt definuje adaptabilitu 

ako schopnosť budovy prispôsobiť sa požiadavkám jej 

kontextu, a tým maximalizovať svoju hodnotu počas životnosti. 

Vytvorenie verejného priestoru – miesta  

Architektúra otvárajúca sa verejnosti pozýva okoloidúcich na 

nahliadnutie a účasť. V rámci interiéru je podstatné 

minimalizovanie bezúčelných komunikácií, čo prispieva k pocitu 

otvorenosti a neformálnosti. Oddychové plochy, neformálne 

zóny zatraktívňujú zariadenie pre potenciálnych návštevníkov. 

Komunitné centrum by malo predstavovať prístupný verejný 

priestor užívateľný všetkými rovnocenne bez ohľadu na to, či sú 

pravidelnými návštevníkmi alebo iba náhodnými okoloidúcimi.  

Prepojenie s exteriérom 

Parter kvalitných komunitných centier komunikuje s vonkajším 

prostredím a pokúša sa stierať hranice medzi exteriérom a 

interiérom. Exteriérové úpravy sa považujú za súčasť 

komunitného centra a jeho prevádzkovej schémy. Za 

komunitné centrum sa považuje nielen samotný objekt, ale aj 

priľahlé plochy. Preto je pri návrhu dôležité myslieť aj na ich 

funkčné využitie. 

Zásada desiatich  

Prevádzka a programová náplň parteru podporujú využitie 

objektu aj náhodnými okoloidúcimi a atraktivita prostredia ich 

motivuje zdržať sa a byť súčasťou diania. Podľa jednej z 

najaktívnejších neziskových organizácií zameraných na 

pretváranie verejných priestranstiev a praktizovanie 

spoločenských dialógov Projekt pre verejné priestranstvá (z 

angl. Project for Public Spaces) by každé „dobré miesto“ malo 

ponúkať aspoň 10 aktivít alebo dôvodov, prečo existuje. [17] 

Prevádzky komerčného charakteru podporujú fungovanie 

komunitného centra a vhodne zvolenou náplňou vychádzajúcou 

z potrieb obyvateľov spádového územia dokážu úspešne 

aktivizovať danú lokalitu. Prevádzky neformálneho charakteru 

ako napríklad libresá, detské herne, exteriérové ihriská, 

športoviská, oddychové zóny a pod. majú veľký potenciál 
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prilákať náhodných návštevníkov komunitného centra a 

spríjemniť pobyt všetkým užívateľom. 

Participácia 

Komunitné centrum slúži komunite, ktorá je jeho súčasťou a 

môže ho priamo vytvárať, vstupovať do návrhového procesu v 

rôznom rozsahu alebo ho pretvárať počas životnosti stavby. 

Vstupovať do návrhu a organizácie centra môže komunita 

vďaka rôznym participatívnym metódam. Takýto komplexný 

prístup k participatívnemu navrhovaniu môžeme pozorovať 

napríklad pri plánovaní novej rozvojovej osi Petržalky. Pri 

verejnom rokovaní o urbanistickej štúdii centrálnej osi Petržalky 

sa preukázalo, že s komunitou je potrebné permanentne 

pracovať, aby sa proces participácie efektívne usmerňoval. 

Autor víťazného návrhu urbanistickej štúdie profesor Bohumil 

Kováč v rozhovore uviedol: „Dôležitá je úroveň edukácie 

verejnosti, či ľudia chápu zmysel veci, procesy plánovania, 

súčasné trendy a či nepresadzujú len to, čo by chceli mať pod 

oknami, teda či rozumejú vplyvom návrhu na životné a sociálne 

prostredie.“ [18]  

DELENIE KOMUNITNÝCH CENTIER 

Komunitné centrá, ako sme už spomínali, vychádzajú z 

množstva premenných a neexistuje pre ne univerzálny návrh či 

dokonalá forma. V rámci navrhovania takýchto zariadení je 

však možné stanoviť princípy a definovať charakteristiky, ktoré 

sa pri úspešných realizáciách opakujú, a tak poskytnúť 

metodické usmernenie pre návrh podobných konceptov. 

Prieskumy [19] uskutočnené v minulosti doplnené aktuálnym 

prieskumom komunitných centier umožňujú rozdeliť ich podľa 

štyroch charakteristík: veľkosti, pôvodu, cieľovej vekovej 

kategórie užívateľov a miery multifunkčnosti. 

Podľa pôvodu môže ísť o novostavby na voľnom pozemku 

alebo o náhradu asanovaného objektu, komplexné alebo 

čiastočné rekonštrukcie a konverzie.  

Podľa veľkosti rozdeľujeme komunitné centrá na veľmi malé 

(do 100 m2), malé (100 – 1 000 m2), stredné (1 001 – 3 000 

m2), veľké súbory (3 001 – 10 000 m2) a veľmi veľké (nad 10 

000 m2). Veľkosť komunitného centra závisí od spádovej 

lokality, cieľovej skupiny, ale aj od funkčnej náplne a miery 

multifunkčnosti. 

Vekové kategórie užívateľov sú ďalším faktorom, podľa 

ktorého môžeme komunitné centrá deliť. Vek môže hrať 

v komunitnej architektúre úlohu spojovacieho faktora, a tak 

poskytovať priestor na stretávanie ľudí rôznych vekových 

kategórií. Takéto KC nazývame multi-/intergeneračné. 

V súčasnosti však prevládajú monogeneračné zariadenia, 

ktorých užívatelia majú jasne vymedzený vek (napr. detské 

denné centrum, nízkoprahové centrá, domy seniorov...). 

Miera multifunkčnosti, ktorá vyplýva priamo z potrieb 

komunity a kombinácie funkcií, je jednou zo základných 

charakteristík komunitného centra. Rozdelenie komunitných 

centier podľa funkčnej náplne je pre meniace sa potreby 

komunity neuchopiteľné. Miera multifunkčnosti, ktorá vyjadruje 

schopnosť prispôsobovať funkciu ustavične sa meniacim 

požiadavkám užívateľov, úzko súvisí s priestorovým 

usporiadaním objektu. 

Polyfunkčné KC spájajú rôzne typologicky špecifické funkcie v 

jednom objekte, pričom určené priestory sú súbežne dostupné. 

Ide o funkcie s náročnejšími priestorovými požiadavkami ako 

napríklad jedáleň, športová hala, spoločenská sála, preto je toto 

riešenie typické pre veľké a veľmi veľké komunitné centrá. 

Príkladom veľkého polyfunkčného komunitného centra (7 500 

m2) je objekt v Holandsku v meste Dalfsen. Úlohou architektov 

bolo spojiť pôvodnú monumentálnu knižnicu s množstvom 

rôznych nových funkcií, ako sú dve veľké vnútorné telocvične, 

ubytovanie pre športové kluby, spoločenské priestory, 

vzdelávacie a záujmové priestory pre mladých a starších, 

zariadenie starostlivosti o deti a centrálne stretávacie priestory 

či bar, alebo reštaurácia. Architekti transformovali knižnicu na 

tranzitný priestor medzi rôznymi funkciami, čím sa minimalizuje 

potreba ďalších chodieb (Obr. 2). 

 

Obrázok 2: Veľké polyfunkčné komunitné centrum Trefkoele+ spája pod 

jednou strechou rôznorodé prevádzkovo náročné funkcie športového 

charakteru s knižnicou a komunitnými stretávacími priestormi.  

De Trefkoele+ Community Center, Dalfsen, Holandsko; 

MoederscheimMoonen Architects + Spring Architecten.  

Foto: Luuk Kramer, 2014. Zdroj: archdaily.com 

 

Adaptabilné KC, naopak, odmietajú funkčné predurčovanie 

priestorov. Reagujú na časté zmeny v spoločnosti, ktoré viedli k 

úplnému eliminovaniu komplexných dispozičných schém. 

Takéto viacvýznamové priestory sa ľahšie prispôsobujú 
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meniacim sa potrebám užívateľov. Ide o priestory, ktoré svojou 

otvorenosťou (z angl. open space) umožňujú rôzne 

nepredvídané spôsoby využitia. Adaptabilné priestory sú 

typické pre malé komunitné centrá, no majú opodstatnenie aj 

ako doplnkové priestory vo väčších komunitných centrách. 

Jedným z menších adaptabilných komunitných centier (934 m2) 

je Komunitné centrum v Kodani v Dánsku. Architekti navrhli 

multifunkčnú budovu, ktorá poskytuje otvorený a príjemný 

priestor na flexibilné využitie v modernom farskom komunitnom 

centre, ktoré zhromažďuje ľudí a umožňuje veľmi rozmanité 

aktivity (Obr. 3). 

 

Obrázok 3: Hoci toto komunitné centrum má menšie rozmery,  

poskytuje dostatočne variabilný priestor. Posuvné priečky deliace  

veľkú sálu na tri menšie miestnosti umožňujú naozaj rôznorodé  

využitie priestoru komunitného centra.  

Community Center, Kodaň, Dánsko; NORD Architects.  

Foto: Adam Mørk, 2019. Zdroj: archdaily.com 

 

Obrázok 4: Toto komunitné centrum spája prevádzkovo  

náročnejšie funkcie a poskytuje aj stálu občiansku vybavenosť.  

Navyše disponuje flexibilným priestorom, jednoducho  

prispôsobiteľným veľkosti skupiny a rôznym aktivitám.  

Community Center, Venarey-Les Laumes, Francúzsko;  

Dominique Coulon & associés.  

Foto: David Romero-Uzeda, 2015. Zdroj: archdaily.com 

Hybridné KC spájajú v rôznom pomere oba prístupy 

k funkčnému predurčeniu priestorov. Viacvýznamové 

adaptabilné priestory môžu byť podriadené tým so stabilnými 

funkciami s vyššími priestorovými nárokmi alebo môžu byť 

dominantným kompozičným elementom. Z funkčného hľadiska 

najlepšie reaguje na potreby komunity hybridné usporiadanie, 

keďže spája pozitíva oboch spomenutých princípov a poskytuje 

stabilitu aj flexibilitu. Napríklad stredne veľké komunitné 

centrum (1 646 m2) vo francúzskom Venarey-les-Laumes spája 

pod jednou strechou auditórium, turistické informácie, škôlku 

a priestory pre seniorov. Sála dominuje priestoru komunitného 

centra, ktoré dopĺňajú prevádzkovo menej náročné priestory. 

Súčasťou je aj flexibilná stretávacia miestnosť. Podľa slov 

architektov bolo cieľom „spojiť všetky tieto veľmi odlišné 

iniciatívy do jednej dynamickej jednotky“ (Obr. 4). 

SITUÁCIA NA SLOVENSKU 

V poslednom čase zaznamenávame snahu reflektovať potrebu 

ľudí stretávať sa v tvorbe komunitnej architektúry aj na 

Slovensku a v Česku. Pozitívnymi príkladmi z Česka, keď sa 

architektom podarilo odpovedať na tento dopyt, sú KC Máj 

v Českých Budějoviciach, Centrum pre voľný čas Na Fialce, KC 

Vlna v Ďábliciach alebo Spolkový dom v Ratíškoviciach.  

Rovnako ako v zahraničí, aj u nás je však pomenovanie 

objektov určených na aktivizovanie komunít a projektov, ktoré 

by sa dali nazvať komunitným centrom, neustálené. 

Najčastejšie sa označujú ako spoločenské 

centrum/spoločenský dom, spolkový dom (SD), centrum kultúry 

a vzdelávania (KaV), dom kultúry (DK), centrum pre voľný čas, 

zriedka ako komunitné centrum. 

Vzhľadom na nevhodné použitie slovného spojenia „komunitné 

centrum“ by sa mohlo zdať, že komunitných zariadení je na 

Slovensku veľmi málo. Je pravda, že vo väčšine prípadov ide 

najmä o rekonštrukcie starých objektov a ich adaptáciu na 

menšie komunitné centrum alebo o modernizácie v rámci 

revitalizácie pôvodných domov kultúry v obciach. 

Tendencia vytvárať priestory pre komunitu sa však odráža na 

rôznych kultúrno-spoločenských projektoch, ide napríklad o 

konverziu Tabačka Kulturfabrik [20], Kasárne Kulturpark [21]  či 

o projekt prestavby výmenníkových staníc na komunitné centrá 

v Košiciach [22], stanicu Záriečie a Novú synagógu v Žiline 

[23], alebo o prestavbu starej jedálne v Rači na kultúrno-

komunitné centrum Stará jedáleň [24]. 

Stretávame sa aj s úspešnými rekonštrukciami kín a iných 

kultúrnych zariadení, keď vďaka rekonštrukcii či konverzii 

vznikne nový koncept plný komunitného života ako v prípade 

adaptácie Centra pre umenie Viola [25] či rekonštrukcie kina 

Úsmev v Košiciach, pri ktorom sa architektom podarilo navrátiť 

energiu kinu z 20. rokov minulého storočia a aktivizovať aj 

verejný priestor okolo neho. [26] 

Tak na Slovensku, ako aj v Česku prevládajú rekonštrukcie a 

konverzie nad novostavbami komunitných centier. K príkladom 

takýchto konverzií v českom prostredí patrí premena predajne 

potravín na mestskú knižnicu a kultúrne centrum v Prahe [27], 
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prestavba škôlky zo 70. rokov na spoločenské centrum 

v Opave [28], projekt Plechárna Černý Most [29], KC Buďánka 

[30]  či odvážna konverzia liehovaru v Brne na The Distillery – 

Spoločenský reaktor [31]. K najúspešnejším rekonštrukciám 

určite možno priradiť rekonštrukciu s prístavbami Spolkového 

domu v Slavoniciach [32], ktorý bol rovnako ako rekonštrukcia 

kina KINONEKINO v Planej [33] nominovaný na Cenu Miesa 

van der Rohe. 

Aj napriek rozmanitej veľkostnej škále a potenciálu 

komunitných centier prevládajú v súčasnosti na Slovensku 

koncepty podobné veľmi malým a malým centrám bezcieľne 

navrhnutej priestorovej štruktúry. Ich funkcia sa vložila do 

existujúcich objektov, ktoré poskytujú jednoduché priestory pre 

základné fungovanie KC alebo viacvýznamové a multifunkčné 

priestory, ktorých využitie väčšinou determinuje potreba 

komunity. 

Staré, nevyužívané objekty, najmä priemyselné budovy sú 

vzhľadom na jednoduchosť a neformálnosť potrebných 

priestorov vďačným prostredím na komunitný rozvoj. Pozitívom 

je aj to, že môže ísť o miesta, ktoré komunita pozná alebo majú 

výhodnú polohu a môžu mať pre ňu nostalgickú hodnotu. 

Takéto zariadenia však nemusia disponovať dostatočnou 

variabilitou a nedokážu plniť funkcie náročnejšie na prevádzku. 

Tieto koncepty totiž väčšinou limitujú možnosti alebo členenie 

daného priestoru. Vzniknuté riešenia však poskytujú komunitám 

priestory potrebné na bežné komunitné aktivity, sú menej 

finančne náročné, často ich iniciuje samotná komunita a 

využívajú potenciál existujúcich objektov na komunitný rozvoj. 

Naopak, v Európe môžeme pozorovať narastajúci dopyt práve 

po novostavbách. V prípade malých komunitných centier ide 

najmä o polyvalentné objekty [34], ktoré umožňujú lokálnym 

komunitám stretávanie a ktorých náplň môže byť vďaka vysokej 

miere adaptability rôznorodá od športových podujatí cez 

spoločenské podujatia až po menšie semináre či voľnočasové 

aktivity [35]. V prípade stredných a veľkých komunitných 

centier ide o zariadenia, ktoré prioritne suplujú chýbajúcu 

občiansku vybavenosť v lokalite. Pri výstavbe športových hál, 

jedální, knižníc a pod. sa tak už pri návrhu kladie dôraz na 

potreby komunity. Cieľom je poskytnúť najvhodnejšiu 

kombináciu funkcií, doplnkových a multifunkčných komunitných 

priestorov, ktoré pridávajú zariadeniu spoločenskú hodnotu a 

rovnako ako spomínané malé komunitné centrá prispievajú ku 

komunitnému rozvoju v danej lokalite. [36, 37] Aj napriek 

veľkému potenciálu takýchto zariadení, sú veľké a stredné 

komunitné centrá náročné na správu, financovanie a vyžadujú 

angažovanie verejnej správy. Možno práve preto v súčasnosti 

na Slovensku absentuje výstavba takýchto zariadení občianskej 

vybavenosti a prevládajú najmä konverzie existujúcich 

objektov. 

ZÁVER 

Výskum v oblasti komunitnej architektúry na Slovensku 

predstavuje množstvo nových multidisciplinárnych príležitostí. 

Transdisciplinárny prienik s aplikovanou psychológiou a 

štúdium zážitku komunity by umožňovali lepšie pochopenie 

priestorových kvalít architektúry a ich opodstatnenie pri tvorbe 

architektúry pre komunity. Vzhľadom na narastajúci dopyt po 

socializácii a kultúrno-spoločenských neformálnych priestoroch 

si komunitná architektúra určite zaslúži veľkú pozornosť aj v 

praxi. Vhodne urbanisticky osadené pôvodné zariadenia na 

kultúru a oddych (domy kultúry, spolkové domy...) predstavujú 

po rekonštrukcii veľký potenciál pre kvalitné komunitné 

prostredie v zaužívaných spoločenských podmienkach. 

Historické objekty, ale aj industriálne stavby zase otvárajú 

možnosti na aktraktívne konverzie, ktoré zaktivizujú zabudnuté 

miesta a vnesú spoločenský život a kultúru do pôvodne 

zanedbaného prostredia. Nové zariadenia občianskej 

vybavenosti s náročnejšou prevádzkou, napríklad plavárne, 

jedálne, knižnice, športové zariadenia a i., ktoré by spĺňali 

najnovšie normové a kvalitatívne požiadavky prepojené s 

funkciou komunitného centra, majú podstatný význam pre 

rozvoj územia a život komunity. Všetky tieto rôznorodé prístupy 

a koncepty skrývajú v sebe možnosť aktivizovať a podporovať 

spoločenský život v danej lokalite. Preto je pre architektov 

výzva, ako sa k návrhu takýchto zariadení postavia a či zvolia 

nekonvenčnú cestu komunitnej architektúry, ktorá prináša 

potenciál vytvoriť dejisko komunitného života.  
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