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Abstrakt
Príspevok predstavuje určitú sociologickú reflexiu vybraných zlomových situácií vo vývoji dediny a jeho
spoločenstva na Slovensku. Tieto sa premietli do niektorých závažných dilém socio-kultúrneho charakteru,
pred ktoré bolo toto spoločenstvo postavené, a na ktoré muselo, reagovať. Dotýka sa nasledujúcich dilém:






Dilema industrializačná a post-industrializačná - Spojená je s faktom oneskorenej industrializácie
a urbanizácie, ktorá v plnej sile prebiehala na Slovensku po 2. svetovej vojne. Spôsob jej realizácie, ale
aj fakt jej oneskorenia oslabovali jej koncentračnú silu v smere radikálneho rastu miest a stabilizovala
vidiecku sídelnú štruktúru.
Dilema medzigeneračná a spôsobu života – Prechod od agrárnej orientácie na orientáciu mimo
poľnohospodárstva viedlo k nárastu medzigeneračnej dilemy viazanej na spôsob života vidieckej
populácie.
Dilema narábania s obytným priestorom - Prejavovalo sa to veľmi často práve v otázkach nového
využívania obytných priestorov.
Dilema vstupu externalít – Vstup nových externalít do vidieckeho priestoru a suburbanizačných
procesov malo celý rad dopadov na vidiecke sídla a ich spoločenstvá.

Kľúčové slová: Industrializácia, kolektivizácia, urbanizácia, suburbanizácia, dilemy socio-kultúrneho
charakteru

Na základe projektu VEGA Vidiecke spoločenstvá a vidiek v procese zmien. Číslo projektu:
2/0068/16, doba riešenia 2016-2018 a na základe projektu APVV, číslo projektu: 160462
Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy, doba
riešenia: 2017-2020
Abstract
The paper presents some sociological reflection of selected fault situations in the development of the village
and its community in Slovakia. These have been translated into some serious socio-cultural dilemmas that the
community was faced with and had to respond to. It touches on the following dilemmas:


Industrialization and post-industrialization dilemma - It is connected with the fact of delayed
industrialization and urbanization, which took place fully in Slovakia after World War II. The way of
its implementation, but also the fact of its delay, weakened its concentration power in the direction
of radical growth of cities and stabilized the rural settlement structure.
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Intergenerational and way of life dilemma - The shift from an agrarian orientation to a nonagricultural orientation has led to an increase in the intergenerational dilemma linked to the lifestyle
of the rural population.
Dilemma of living space handling - This has been manifested very often in the form of new use of
living space.
Dilemma of externalities entry - The entry of new externalities into rural space and suburbanization
processes has had a range of impacts on rural settlements and their communities.
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1

Niekoľko slov na úvod

Vidiek, vidiecky priestor, dedina, ale i vidiecke spoločenstvo môže byť vyhodnocované, či skúmané na rôzne
spôsoby. Vyhodnocovať ho môžu etnológovia, humánni geografi, ekonómovia, sociológovia, či predstavitelia
iných spoločenských vied. Aj v rámci sociológie toto vyhodnocovanie môže byť rôzne, či už z hľadiska
tematického – predmetom záujmu môže byť rodina a rodinno-príbuzenský život, cirkev a náboženstvo,
spolkový život, kultúra, samospráva, fenomén práce (zamestnania), migrácia, atď. – z hľadiska zvolených
metodologických prístupov – makroanalýzy, celoplošné výskumy, štatistické vyhodnocovania, komparatívne
prístupy, alebo mikroanalýzy, cielené prípadové štúdie, kvalitatívne prístupy, atď. V našom prípade sa
chceme sústrediť ani nie na tvrdé dáta a analýzy, ale predstaviť určitú sociologickú reflexiu vybraných
zlomových situácií vo vývoji dediny a jeho spoločenstva, ktoré sa premietli do niektorých závažných dilém
socio-kultúrneho charakteru, s ktorými sa muselo, alebo stále musí, toto spoločenstvo vysporiadávať, a to
s rôznou mierou úspešnosti. Samozrejme, je to veľmi často odraz makro procesov, ktoré majú dopad aj na
vidiecke spoločenstvo.

2

Dilema industrializačná a post-industrializačná

Geomorfológia slovenskej krajiny, z veľkej časti hornatá, rovnako ako aj charakter predovšetkým agrárneho
hospodárenia, často na malých výmerách a v horských, či podhorských podmienkach si vynucoval, aby si tu
žijúca populácia hľadala aj doplnkové formy hospodárenia, resp. iné nájomné činnosti, nadväzujúce na
agrárne činnosti, resp. aj mimo poľnohospodárstva (v lesoch, remeslách, banských či stavebných
činnostiach), a to ešte v predindustrializačnom období. Industrializačné procesy sa síce na území Slovenska
zaznamenávajú už v 19. storočí v jej druhej polovici a začiatkom 20. storočia, ale hlavný industrializačný prúd
nastúpil do priestoru Slovenska až po 2. svetovej vojne. Preto hovoríme o oneskorenej industrializácii
a urbanizácii na Slovensku, v porovnaní s obdobnými trendami v krajinách západne Európy. Nutnosť
doplnkových foriem hospodárenia, resp. zabezpečovanie „príjmov“ do domácnosti viedol k nevyhnutnosti
rozvíjať rôznorodosť zručností, či už v rovine agrárnych činností, ale aj prác s drevom, zručností remeselných
a stavebných. Spájalo sa to aj nevyhnutnosťou prinajmenšom sezónne migrovať za prácou – sezónnou prácou
v poľnohospodárstve do južnejších krajov monarchie, sezónnych stavbárskych prác vo väčších mestách
(príklad stavebných robotníkov pri výstavbe Budapešti), oravskí plátenníci chodili až na Balkán, turčianski
olejkári mali svoje trasy do východnej Európy, podobne to boli aj kysuckí drotári, či do západnej Európy, ale
aj do zámoria a do východnej Európy cez Poľsko do cárskeho Ruska. Už v 19. storočí a v začiatkoch 20.
storočia to bola i pracovná migrácia, obvykle dlhodobejšia do zámoria (hlavne USA, Argentína) či v rámci
západnej Európy (hlavne banské a priemyselné regióny). Často to bola migrácia „návratov“, hoci nie vždy,
hlavne ak išlo o ekonomickú migráciu do vzdialenejších krajín. Nástup industrializačných procesov na
Slovensku, a to hlavne vo svojej podobe „oneskorenej“, po 2. svetovej vojne, ktorá sa spájala aj s nástupom
kolektivizácie poľnohospodárstva (vytváraním Jednotných roľníckych družstiev – JRD a Štátnych majetkov –
ŠM) viedlo k tomu, že:
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Vidiecka domácnosť, ktorá až doposiaľ vo svojej prevahe bola aj lokálne ukotvenou agrárnou
produkčnou jednotkou (bez ohľadu na rozsah takejto produkcie), tento charakter postupne
strácala. Zamestnanie a ekonomické prínosy z neho sa orientovali v čoraz väčšej miere mimo
agrárneho sektora. Inými slovami, vo vidieckej populácii postupne dominovala zamestnanosť
mimo poľnohospodárstva, čo sa spájalo s dochádzkou do zamestnania mimo miesto svojho
bydliska, do iných (často mestských) centier zamestnanosti.
 Vidiecke sídla (dediny) postupne strácali svoju rolu lokálneho centra zamestnanosti. Malo to aj iné
sociálno-spoločenské prejavy, resp. dopady na (veľko)rodinu, domácnosť, ale postupne i na
charakter vidieckeho (lokálneho) spoločenstva:
- Podstatnú časť denného času práve za prácou odchádzajúca časť ekonomicky aktívnej
populácie trávila mimo miesto svojho bydliska, vrátane vzťahov, ktoré vyplývali zo
zamestnaneckého charakteru, ale aj vzťahov, ktoré prirodzene prinášal pobyt v prostredí,
v ktorom bolo lokalizované toto zamestnanie.
- Fakt, že dochádzalo k postupnému oslabovaniu významu domácnosti ako produkčnej
jednotky, viedlo k tomu, že časť jej ekonomicky aktívnych členov v nových podmienkach sa
stávali ekonomicky nezávislými od takto chápanej domácnosti. Mohli sa voľne rozhodovať,
ako budú v ďalšom nakladať so svojim životným osudom, a do akej miery sa ešte budú striktne
viazať na dovtedajšiu domácnosť a rodinné zázemie.
 Obdobne aj lokálne ukotvenie v danom vidieckom sídle a lokálnom spoločenstve sa postupne
čoraz viac stávalo otvorenou vecou individuálnych rozhodnutí a zvažovaní možností a „zvodov“
spätých s inými lokalitami, centrami atraktivity v bližšom, ale aj vzdialenejšom zázemí
dovtedajšieho miesta bydliska.
 Naštartoval sa proces nielen pracovnej migrácie, ale aj trvalej migrácie do „atraktívnejších“
centier, pre napĺňanie vlastných životných stratégií. Dotýkalo sa to predovšetkým mladších
generácií a v konečnom dôsledku to viedlo (vedie) k procesom starnutia vidieckej populácie.
Spoločensko-politická zmena z konca 80-tych rokov 20. storočia ešte viac prehĺbila otázku existenčnej dilemy
vidieckeho osídlenia na Slovensku. Zmena hospodárskeho systému, prechod na trhovú ekonomiku,
reštrukturalizácia, zmena vlastníckych vzťahov, ale aj častý úpadok a zánik dovtedajších, či už lokálnych,
regionálnych, alebo nadregionálnych hospodárskych pilierov, na dlhé obdobie poznačil lokálne, či regionálne
rozvojové možnosti na Slovensku. Len za pochodu, bez pripravenosti sa hľadali, viac či menej úspešne, nové
koncepcie rozvoja krajiny, hospodárske impulzy a mechanizmy, ktoré by takýto reštart priniesli. Premietlo sa
to aj do problémov vidieckych sídiel, a to na lokálnej úrovni v rovine napr. reštitúcií vlastníctva hlavne pôdy
(poľnohospodárskej, či lesnej), či v podobe premien existujúcich poľnohospodárskych výrobných subjektov.
Identifikácia vlastníkov poľnohospodárskej pôdy zo začiatkov 90-tych rokov 20. storočia ukázala, že
„...prevažná väčšina právnych vlastníkov pôdy a ich dedičov nie je profesiovo a existenčne spojená
s poľnohospodárstvom...“ (Blaas, G., 1992, s. 110). Svoje staronové vlastníctvo buď naďalej ponechávalo
v nájme transformujúcich sa „socialistických poľnohospodárskych subjektov“ , ktoré sa menili na podielnické
poľnohospodárske subjekty, akciové spoločnosti, resp. ich predávali, resp. prenajímali záujemcom o pozemky
(i zahraničným), čo často nezaručovalo pokračovanie v ďalšom poľnohospodárskom využívaní. Všetky tieto
procesy, ale aj technologické premeny viedli k ďalšiemu znižovaniu zamestnanosti v tomto sektore. V roku
2017 sa poľnohospodárstvo podieľalo na celkovej zamestnanosti na Slovensku 3,0% (priemysel 24,3%,
stavebníctvo 7,1%, služby ako také 65,6%) (Morvay, K., a kol., 2018, s. 22). Vo vidieckej krajine (a aj
v katastroch obcí) zaznamenávame nové preobsadzovanie priestoru. Na jednej strane okrem priemyselných
brownfield-ov, čiže opustených a chátrajúcich priemyselných areálov, ktoré v období socializmu
reprezentovali dobové industrializačné procesy, zaznamenávame aj poľnohospodárske brownfield-y,
opustené a chátrajúce areály niekdajších poľnohospodárskych družstiev, či štátnych majetkov, tam kde došlo
k ich krachu, alebo zániku.
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Obrázok 1: Poľnohospodárske Brownfieldy – príklad región Horná Nitra

Zdroj: autor.

Obrázok 2: Poľnohospodárske Brownfieldy – príklad región Horná Nitra

Zdroj: autor.

Naopak, hlavne v subregionálnom zázemí veľkých, či väčších miest, v predtým poľnohospodárskom priestore,
začali vyrastať nové priemyselno-obslužné, či logistické areály, prípadne vo vidieckej krajine fotovoltážne
„polia“.
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Obrázok 3: Fotovoltážne „polia“ – príklad z okresu Poltár

Zdroj: autor.

Obrázok 4: Fotovoltážne „polia“ – príklad z okresu Poltár

Zdroj: autor.

Síce, hlavne v prípade priemyselno-obslužných, či logistických areálov, to mohlo do istej miery riešiť otázku
zamestnanosti vidieckej populácie, ale ich lokalizácia viedla k záberu tej kvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy.
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Ako sme už spomenuli industrializačné a následne, či súbežne prebiehajúce urbanizačné procesy výrazne
zmenili základnú zamestnaneckú orientáciu vidieckej populácie, napriek tomu, aj tak vo vidieckom
spoločenstve pretrvávala tzv. „agrárna stopa“. Prejavovala sa v udržiavaní určitých, s rôznou intenzitou
vystupujúcich pestovateľských, či chovateľských aktivitách v rámci domového hospodárstva. Do popredia sa
však dostávajú nové dilemy socio-kultúrneho charakteru.

3

Dilema medzigeneračná a spôsobu života

Industrializačné procesy spojené s každodennou, alebo aj dlhodobejšou dochádzkou za prácou mimo miesto
svojho trvalého bydliska, sa spájala aj so zmenou životného štýlu, s premenami životných vzorov a s tým
spojených očakávaní a nárokov, rovnako v rovine každodennosti, ale aj kariérnych a životných plánov. Do
popredia začínajú vystupovať predovšetkým medzigeneračné odlišnosti a medzigeneračné dilemy. Spoločné
rodinné, či domáce hospodárstvo prestáva byť určitým tmelivom (veľko-) rodiny. Individualizácia zárobkovej
činnosti vytvára priestor pre nárast ekonomickej nezávislosti od rodinného hospodárskeho zázemia.
Prejavuje sa to aj v narastajúcich snahách mladej generácie po osamostatnení sa, pri nakladaní s vlastnými
zarobenými financiami, ale ešte výraznejšie, keď dochádza k zakladaniu vlastnej rodiny. Týka sa to
predovšetkým otázok riešenia bývania a to nielen v podobe bývať samostatne, ale neraz aj bývať inde – na
trvalo sa odsťahovať z doterajšieho miesta bydliska. Práve tá druhá predstava sa viaže na miesto práce
a možnosti bývať tam, kde sa miesto práce nachádza. Takéto narastajúce tendencie majú dosah nielen na
dovtedajšiu rodinu a domácnosť, ale neraz, keď takáto tendencia začína byť masívnejšia, zasahuje to aj do
života a socio-štrukturálnych charakteristík vidieckeho spoločenstva. Výskumy, ktoré autor realizoval
v druhej polovici 70-tych rokov a v rokoch 80-tych 20. storočia ukázali, že v otázkach bývania nastávala dilema
a medzigeneračný rozpor, v rovine uplatnenia, či zmysle výstavby viacgeneračného bývania na dedinách.
Staršia generácia, generácia rodičov, v čase prestavby a rozširovania pôvodného sedliackeho domu, resp. pri
výstavbe už nového domu, vychádzala z predstavy, že prinajmenšom niektoré z detí zostane, i po založení
vlastnej rodiny, bývať s rodičmi. Preto sa začali prestavovať, dostavovať, či stavať nové rodinné domy nielen
na inom pôdoryse (najčastejšie štvorcovom), ale aj viac podlažné, neraz z funkčno-priestorovým vybavením
samostatného bytu. Často však dochádzalo k situáciám, že predstava detí o vlastnej budúcnosti a rodinnom
živote bola iná – samostatné bývanie, neraz v meste, kde bolo zamestnanie a i možnosť uchádzať sa
podnikový byt. Na dedinách, vo veľkých rodinných domoch, zostávala dožívať staršia generácia rodičov, či
starých rodičov, ktorí boli radi, ak sa ich dom začal zapĺňať len z času na čas, ak deti so svojimi rodinami prišli
na návštevu, alebo posielali svoje deti na prázdniny k starým rodičom.
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Obrázok 5: Príklady rodinnej zástavby 70-80. roky 20. storočia z rôznych regiónov Slovenska

Zdroj: autor.

Obrázok 6: Príklady rodinnej zástavby 70-80. roky 20. storočia z rôznych regiónov Slovenska

Zdroj: autor.
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Obrázok 7: Príklady rodinnej zástavby 70-80. roky 20. storočia z rôznych regiónov Slovenska

Zdroj: autor.

Evidentne sa to prejavuje v prípade narábania s obytným priestorom.

4

Dilema narábania s obytným priestorom

Vzhľadom na to, že industrializačno-urbanizačné premeny na Slovensku prebiehali oneskorene, a prakticky
až po 2.svetovej vojne, tak aj stavebná kultúra, architektonicko-urbanistický vzhľad slovenskej dediny si stále
zachovával vzhľad podmienený, nielen predchádzajúcim historickým vývojom a agrárnou tradíciou, ale aj
schopnosťami a možnosťami vysporiadať sa s novými civilizačnými impulzmi. Tradičná vidiecka zástavba
obvykle mala svoju obytnú časť a časť hospodársku, ktorej veľkosť a riešenia boli závislé od zámožnosti rodiny
(domácnosti). Obvykle stavebné riešenie bolo kompaktné, alebo čiastočne kompaktné a čiastočne riešené
sólo objektmi v rámci obytného priestoru. V niektorých regiónoch Slovenska časť hospodárskych objektoch
bola vysúvaná do okrajových priestorov vidieckeho sídla (pivnice na skladovanie časti úrody), prípadne aj
mimo intravilánu obce (napr. gemerské kolešne, obdobné objekty na Hornom Spiši – Zamagurí, kde sa v lete
prebývalo pri pasení dobytka, senníky na Liptove, atď.). Hoci napriek postupujúcej industrializácii
a kolektivizácii poľnohospodárstva koncom 40-tych a s nástupom 50-tych rokov 20. storočia dochádzalo
k redukcii hospodárskej funkcie vidieckych domácností a prežívalo skôr drobnochovateľstvo a pestovateľstvo
predovšetkým samozásobiteľského charakteru, v značnej časti hospodárske objekty strácali svoju pôvodnú
funkciu. Ak neboli redukované, tak spĺňali obvykle skladovaciu funkciu, či už pre produkty zo
samozásobiteľských aktivít, priestory pre tuhé palivo, prípade do ich priestorov sa presúvali kurníky, či
zajačince, atď. Stávali sa často aj priestormi pre garážovanie (s postupom automobilizácie). Niekdajšie
komory pre skladovane obilnín sa neraz premieňali na ďalší obytný priestor.
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Obrázok č. 8: Príklady starej vidieckej zástavby z druhej polovice 19. storočia a prvej polovice 20. storočia z rôznych
regiónov Slovenska

Zdroj: autor.

Obrázok č. 9: Príklady starej vidieckej zástavby z druhej polovice 19. storočia a prvej polovice 20. storočia z rôznych
regiónov Slovenska

Zdroj: autor.
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Obrázok č. 10: Príklady starej vidieckej zástavby z druhej polovice 19. storočia a prvej polovice 20. storočia z rôznych
regiónov Slovenska

Zdroj: autor.

Obrázok č. 11: Príklady starej vidieckej zástavby z druhej polovice 19. storočia a prvej polovice 20. storočia z rôznych
regiónov Slovenska

Zdroj: autor.

Pri prestavbách pôvodných objektov, ich obytných častí sa začali meniť tradičné pôdorysy. Začal sa
presadzovať štvorcový pôdorys s viac izbovým vnútorným členením a so zabudovávaním nových kultúrno97

civilizačných vymožeností v podobe hygienických priestorov (kúpeľne, či splachovacie WC). Na slovenskom
vidieku sa takéto vymoženosti začínali masovejšie presadzovať od 60-tych rokov 20. storočia, k čomu sa v 70tych rokov 20. storočia, keď sa čoraz masovejšie začali realizovať obecné vodovody, pridávali aj riešenia
individuálnej kanalizácie (žumpa-jímka) (Falťan, Ľ., 2009, s. 13) a neskôr sa začala riešiť aj obecná kanalizácia
a napájanie hlavne väčších vidieckych obcí na čističky odpadových vôd. Prestavby obytných priestorov, ale aj
nová výstavba prinášala aj stret kultúr pri využívaní nových priestorovo-funkčných možností. Opäť rolu tu
zohrával generačný faktor. Pre staršie generácie, napriek zmeneným funkčno-priestorovým podmienkam
bývania, dominantným priestorom zostala kuchyňa – priestor nielen na prípravu stravy, ale aj priestor
spoločenský v rámci rodiny, ale aj na bežné krátke susedské návštevy. Preto sa tu nachádzalo tak rádio, ako
aj televízny prijímač , telefón, atď., ale aj pohovka na krátky oddych pre staršiu generáciu. Obývacia izba, ako
určité nóvum voči pôvodnému tradičnému bývaniu, dlho zostávala vnímaná ako predná parádna izba. Jej
využitie nebolo každodenné, ale len pri vzácnejších príležitostiach, či rodinných, alebo vzácnejších
návštevách. Až mladšie generácie začali viac využívať funkčnú špecializáciu nových priestorov (spálňa rodičov,
detská izba, detské izby, jedáleň, obývacia izba, hosťovská izba, prípadne pracovňa – v závislosti od pracovnej
orientácie majiteľov, atď.). Faktom je, že vo vidieckom prostredí, kde stále pretrvávala tradícia určitých
zručností, prípadne významnú rolu v domácnosti zohrávala tzv. agrárna stopa, súčasťou obytného priestoru
boli aj v prípade novej výstavby, priestory pre dielničku, odkladanie domáceho náradia, skladovacie priestory,
či priestory drobnochovu. Aj tu sa vytvoril priestor pre stret kultúr v závislosti akým spôsobom vývoj
a premeny vidieckych sídiel zasiahol vstup externalít do tohto priestoru.

5

Dilema vstupu externalít

Charakteristickým znakom oneskorenej industrializácie Slovenska, kolektivizácie poľnohospodárstva
a urýchlenej urbanizácie v jej rovine ekonomickej, ktorá zasiahla aj vidiecku populáciu – orientácia na prácu
mimo poľnohospodárstva - bolo, že často nové priemyselné investície sa lokalizovali tam, kde sa
koncentrovala uvoľnená pracovná sila. Inými slovami, nie vždy sa industrializácia spájala s mestami ako
centrami zamestnanosti, ale ich lokalizácia bola vo vidieckom nemestskom priestore. Táto „externalita“
stabilizovala rozdrobenosť sídelnej siete Slovenska a limitovala (nie zamedzovala) výrazný nárast nosných
mestských centier (centier zamestnanosti, kultúry a spoločenského života a bývania). Takejto stabilizácii
napomáhali aj technologické premeny, včítane rozvoj dopravných sietí a infraštruktúry, v podobe
individuálnej automobilizácie, rozvoj a masová dostupnosť informačných technológií, s dopadom na meniaci
sa charakter pracovno-zamestnaneckých činností, čo už je trend modernej súčasnosti. (Falťan, Ľ., 2019, s. 97101) Ako sa tieto nové externé faktory premietali do vidieckeho priestoru a života vidieckych spoločenstiev?

5.1

BÝVANIE A ARCHITEKTONICKÝ VZHĽAD VIDIECKYCH SÍDIEL

Bývanie a architektonický vzhľad vidieckych sídiel tradičnej dediny bola významne závislá od prírodných
podmienok a z nich vyplývajúcich daností ovplyvňujúcich stavebné možnosti pre zabezpečenie bývania. Na
území Slovenska z tohto hľadiska aj podnes môžeme registrovať v zásade tri základné oblasti z hľadiska
tradičných stavebných materiálov, používaných pri zabezpečovaní bývania vo vidieckom priestore: drevo,
hlina a kameň, z ktorých sa ťahali steny objektov. Nové stavebné materiály však postupne už v minulosti
prenikali na vidiek. Do určitej miery to záviselo nie len od tempa hospodárskych premien v krajine, ale aj od
znižovania uzatvorenosti vidieka a vidieckeho spoločenstva. To prinášali migračné pohyby a vďaka tomu
preberanie určitých nových vzorov aj v oblasti stavebných materiálov, stavebných techník, ale aj preberania
dispozičných riešení objektov (napr. liptovskí murári a ich stavebné aktivity mimo územia Slovenska
a uplatňovanie získaných zručností doma, fenomén „amerikánov“ a ich stavebných aktivít po návratoch
domov). Inými slovami, externality už v minulosti zohrávali dôležitú rolu pri formovaní stavebného, či
architektonického vzhľadu vidieckych sídiel. Dôležitú rolu v tomto zohrával rozvoj zručností – v tom
i stavebných, či remeselných – predovšetkým pôvodnej domácej populácie. V stavebnom rozvoji vidieckych
sídiel bola dôležitá skutočnosť, že tak prestavby, ako aj nová výstavba – v období intenzívnych stavebných
premien v 20. storočí – prebiehali za spoluúčasti budúcich užívateľov, ktorí si to „šili“ na svoju mieru,
vychádzajúc z vlastných možností a predstáv o bývaní. Situácia sa začala meniť zhruba od 70-tych rokov 20.
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storočia. Keď sa začali presadzovať katalógové projekty rodinných domov, ktoré však reprezentovali, resp.
vychádzali s mestského štýlu života. Tieto nepočítali s tým, že na vidieku podstatná časť jeho obyvateľov,
napriek meniacemu sa spôsobu života, si stále zachováva aj časť aktivít pestovateľsko-chovateľských
(samozásobiteľských), čo takéto projekty nebrali do úvahy. Dochádzalo preto k tomu, že v realite sa
spontánne realizovali rôzne hospodárske dostavby či prístavby, a to rôznej kvality, podľa vkusu a schopností
užívateľov.
Charakter oneskorenej industrializácie na Slovensku, lokalizácia priemyselných firiem vo vidieckom priestore,
spôsobil, že v celom rade vidieckych obcí prebehla výstavba bytových domov ( Falťan, Ľ., 2019, s.102-103).
Bytové domy boli často riešením nie len pre zabezpečovanie bytov pre priemyselné podniky, ale „bytovky“
sa stavali aj pre učiteľov lokálnych škôl, či zamestnancov JRD (Jednotných roľníckych družstiev) či ŠM
(štátnych majetkov), prípadne pre zamestnancov štátnych lesov. Problém bol v tom, že sa v takomto prípade
realizovali často typizované projekty, necitlivo osadzované do krajiny, nerešpektujúce okolitú zástavbu, či
krajinné (prírodné) prostredie. Aj v tomto prípade, hlavne v prvých obdobiach výstavby tohto typu, sa neraz
prejavovala tzv. agrárna stopa charakterizujúca ich obyvateľov. Premietalo sa to do „obrastania“ takýchto
obytných objektov spontánne vznikajúcimi zeleninovými záhradkami, či rôznorodými objektmi pre úžitkový
drobnochov hlavne hydiny, ale niekedy aj prasiat, kôz, či oviec. Aj v tomto prípade dochádzalo k stretu
a konfrontácii pretrvávajúcich (kultúrnych) zvyklostí a vzorov, s do vidieckeho priestoru implantovaných
prvkov mestskej architektúry (bez ohľadu na to ako hodnotíme jej kvalitu).
Obrázok 12: Bytové domy vo vidieckych obciach

Zdroj: autor.
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Obrázok 13: Bytové domy vo vidieckych obciach

Zdroj: autor.

Po roku 1989, so zmenou spoločensko-politickej a sociálno-ekonomickej orientácie krajiny, postupne
dochádza k novým procesom ovplyvňujúcim predovšetkým regionálne premeny. Narastajúca sociálnopriestorová diferenciácia a diverzifikácia nachádza svoje prejavy v rôznej dynamike regresných, či
rozvojových procesov, ktoré sa prejavovali tak v rovine hospodárskej, ako aj v rovine sociálnej – výrazná
sociálno-ekonomická diferenciácia, migračné pohyby so svojimi dôsledkami, socio-demografické deformácie,
atď. Postupne sa vo výraznejšej miere prejavujú aj suburbanizačné procesy, a to hlavne v dynamickejšie sa
rozvíjajúcich regiónoch a v zázemí väčších a veľkých miest Slovenska.

5.2

SUBURBANIZÁCIA

Prvé náznaky modernej suburbanizácie zaznamenávame na Slovensku, na príklade Bratislavy a jej zázemia
v 80-tych rokoch. Dotýkala sa suburbanizačných procesov, ktoré sa začali prejavovať v okrajových vidieckych
častiach Bratislavy. V 70-tych rokov boli k Bratislave administratívnymi rozhodnutiami pričleňované
niekdajšie samostatné vidiecke obce, ktoré následne tvorili nové mestské časti Bratislavy. Svojim
charakterom – tak stavebno-architektonickým, ako aj z pohľadu sociálnych vzťahov a väzieb v rámci
spoločenstva – síce už boli výraze dotknuté urbanizačnými procesmi a výraznou závislosťou na Bratislave,
začali byť atraktívnym priestorom pre bývanie pôvodne obyvateľov jadrovej Bratislavy. V danom období
tento priestor predstavoval lacnejšie stavebné pozemky, resp. lacnejšie pôvodné obytné objekty, ktoré boli
vo väčšej či menšej miere prestavované, či rekonštrukčnými zásahmi modernizované. Inými prejavom boli
nastupujúce tendencie premien dovtedajších objektov záhradkárskych osád na okraji mesta (miest) na trvale
obývané objekty, do ktorých sa postupne premiestňovala staršia generácia, aby uvoľňovala svoje
„panelákové“ bývanie pre niektorého zo svojich dospelých a rodinu zakladajúcich detí. Tento trend sa
následne presúval do vidieckeho, či malomestského zázemia Bratislavy a s časom a postupne, do zázemia
iných väčších či veľkých slovenských miest. V rámci tohto narastajúceho procesu, hlavne od konca 90-tych
rokov 20. storočia, sa prejavovali dva trendy:


Pôvodne mestské obyvateľstvo pri vylepšovaní svojich bytových podmienok z mestských bytových
domov (neraz panelákových sídlisk) hľadalo riešenie novej bytovej situácie vo vidieckom prostredí
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v zázemí väčších či veľkých miest, v ktorých doposiaľ bývali. Jadrové mesto akoby sa „vylievalo“ do
svojho vidieckeho zázemia.
Druhý trend sa spájal s hľadaním nových pracovných a životných kariér v rozvinutejších regiónoch
Slovenska, v nadväznosti na príležitosti, ktoré poskytovali väčšie, či veľké mestské centrá. Bytové
riešenia však nelokalizovali do týchto miest, kde ceny pozemkov, bytov, či rodinných domov,
vzhľadom na atraktivitu miesta, začali prudko rásť, ale do subregionálneho zázemia týchto miest.

Dôležitým faktorom tohto procesu bolo, že sa v tomto procese významným spôsobom začala meniť relácia
a vzťah medzi adeptom a predpokladaným užívateľom nového miesta bydliska – nového obytného priestoru.
Perspektívny užívateľ už nie je spolutvorcom v spolupráci s architektom a realizátorom prestavby, či novej
výstavby. Do suburbanizačných procesov v rovine bývania, vstupuje developér a sprostredkujúce realitné
kancelárie. Developérske firmy vyhodnocujú s predstihom možné z pohľadu bývania atraktívne rozvojové
územia, ktoré následne vykupujú. Následne sa stávajú aktívnymi hráčmi územno-plánovacieho procesu
(neraz bezohľadnými pri hľadaní spôsobov na dosiahnutie svojho zámeru), investujú do prípravy inžinierskych
sietí, do projektovej prípravy a následne do výstavby obytných objektov – komerčného tovaru, s ktorým
prichádzajú na trh, kde zákazník si vyberá podľa svojich finančných možností a druhu ponuky. Vzhľadom na
to, že zisk prináša zastavané územie, stavebné parcely a na nich stojace obytné objekty sú neraz veľmi
limitované, rovnako ako verejné priestory, ktoré sú síce nevyhnutné, ale neprinášajú zisk. V tomto procese si
pozornosť zasluhuje rola miestnej samosprávy, ako dôležitého (ale neraz slabého) hráča v tomto procese.
V celom rade prípadov sa začal presadzovať developerský arogantný urbanizmus.
Obrázok 14: Príprava a realizácia masovej suburbanizačnej rodinnej zástavby v regionálnom zázemí Bratislavy

Zdroj: autor.
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Obrázok 15: Príprava a realizácia masovej suburbanizačnej rodinnej zástavby v regionálnom zázemí Bratislavy

Zdroj: autor.

6

Individualizácia a izolacionizmus ako nový vzor bývania v suburbanizovanom priestore

Intenzívne formy suburbanizačnej invázie do vidieckeho zázemia väčších, či veľkých miest prinášajú aj nové
formy sociálnej štrukturalizácie vidieckeho spoločenstva a vzájomného spolužitia v rámci vidieckeho sídla.
Formujú sa aj nové kultúrne vzory spôsobu života, v mnohom odlišné, od pôvodných vzorov spoločenstva
autochtónneho. Vzájomná adaptácia nového obyvateľstva a autochtónneho obyvateľstva má obvykle odlišný
priebeh, keď príchod „nových“ je sporadickým a individuálnym javom, ako keď sa jedná o masový prílev
nového obyvateľstva v relatívne krátkom čase. Suburbanizačné procesy vo vidieckom zázemí väčších
a veľkých miest na Slovensku, hlavne po roku 2000 mali veľmi často masový charakter. Takýto masový
charakter významným spôsobom menil nie len demografickú skladbu dotknutých vidieckych sídiel, ale na
novo začal formovať aj vnútroobecné sociálne vzťahy v takýchto obciach. Formovala sa nová deľba
spoločenstva na „my“ a „oni“, ktorá bola pri masovom prílive a intenzifikácii novej bytovej výstavby aj
priestorovo vymedzovaná. To delenie na „my“ a „oni“, je do určitej miery znásobované aj skutočnosťou, že
práve v suburbanizovanom zázemí veľkých miest dochádza k javu, že podstatná časť nových obyvateľov
v dotknutých vidieckych sídlach býva a žije (aj so svojimi nárokmi) de facto, ale de jure sú stále obyvateľmi
sídiel, z ktorých sa prisťahovali, a kde sú stále prihlásení k trvalému pobytu. Takáto realita ochudobňuje
vidiecke obce ich nového bývania o podielové dane, ktoré idú stále do obcí (mestských, či vidieckych),
v ktorých už de facto nebývajú.
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Obrázok 16: Príklady suburbanizačnej zástavby v regionálnom zázemí Bratislavy

Zdroj: autor.

Obrázok 17: Príklady suburbanizačnej zástavby v regionálnom zázemí Bratislavy

Zdroj: autor.

Noví obyvatelia vidieckych obcí v suburbanizovaných zázemiach miest, ktorí reprezentujú mladšie generácie,
svoje predstavy o bývaní spájajú oveľa výraznejšie so vzormi urbánno-ekologického modelu bývania. Rodinný
dom a záhradná plocha na oddych, prípade blízky dosah na prírodné prostredie, ale súčasne aj blízkosť mesta
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s jeho nielen pracovnými príležitosťami, ale aj voľnočasovou ponukou. Pritom, pri developérskej forme
realizácie rezidenčnej suburbanizácie, jednoducho forma intenzívnej zástavby nevytvára priestory pre
akékoľvek samozásobiteľské aktivity pre novopríchodzích obyvateľov (aj keď mnohí z nich prichádzajú
z vidieckych obcí). Charakter zástavby je nositeľom aj iného sociálneho fenoménu, vstupujúceho do
vidieckeho priestoru. Metaforicky by sme to mohli charakterizovať vyjadrením „Môj dom, môj hrad“.
Prejavuje sa to v uzatváraním sa pred susedmi. Aj v tradičnej vidieckej zástavbe súčasťou vymedzenia
obytných domov včítane ich hospodárskych častí boli ploty. Tieto symbolicky vymedzovali hranice
vlastneného pozemku. Súčasne však tieto ploty umožňovali prinajmenšom vizuálny, ak nie komunikačný
kontakt tak s verejným priestorom, ako aj so susedmi. Keďže tradičnú dedinu na Slovensku charakterizovala
aj uzavretá uličná zástavba, takýto kontakt však umožňovali časti záhradné, za hospodárskym dvorom. Takúto
kontaktnú „zónu“ predstavovali aj priedomia, neraz s lavičkami. Intenzívna rezidenčná zástavba
v suburbanizovaných vidieckych obciach však často takúto sociálnu funkciu rovnako ako k verejným
priestorom, tak v rámci súkromným priestorom zrušila.
Obrázok 18: Verejný priestor a uzatváranie sa za múry

Zdroj: autor.

104

Obrázok 19: Verejný priestor a uzatváranie sa za múry

Zdroj: autor.

Niekedy sa však aj v takejto forme zástavby objavujú improvizované formy nostalgie za kontaktom s verejným
priestorom.
Obrázok 20: Že by nostalgia?

Zdroj: autor.

Nie len v súčasných mestách, ale aj vo vidieckych obciach ich suburbanizovaného zázemia, sa objavujú
uzavreté ulice, kde ulica stratila charakter priestoru verejného a stala sa priestorom uzavretým – súkromným,
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či poloverejným? – do ktorých vstupujú okrem obyvateľov uzavretého priestoru, len výberovo selektovaní
návštevníci. Slúžia k tomu elektronicky ovládané brány.
Obrázok 21: Uzatváranie sa do „súkromných“ ulíc

Zdroj: autor.

Obrázok 22: Uzatváranie sa do „súkromných“ ulíc

Zdroj: autor.
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7

Záver

Niektoré z vyššie uvedených nových vzorov, či modelov života vo vidieckom priestore, včítane ich
architektonicko-urbanistických prejavov, ktoré sa v súčasnosti stávajú typickými pre suburbanizované
zázemia väčších a veľkých miest na Slovensku, sa postupne - zatiaľ skôr v individuálnej podobe – začínajú
objavovať aj vo vidieckych obciach mimo suburbanizačných pásov. Ak budeme vychádzať z predpokladu, že
architektonicko-urbanizačný výraz vidieckych sídiel určitým spôsobom vo svojej hmotnej podobe odráža
niektoré – a pritom podstatné – sociálne znaky vidieckeho spoločenstva a ich premeny, tak sa do popredia
dostávajú signály, že:






Súčasné vidiecke spoločenstvá sú čoraz významnejšie viacdimenzionálne fragmentarizované –
v rovine práce a zamestnanosti, v rovine fyzickej dostupnosti a dosažiteľnosti práce, ktorá je
prevažne mimo miesta bydliska, v rovine rodinno-príbuzenských väzieb, ktoré už nie sú viazané na
miesto bydliska, v rovine miestnych spoločensko-kultúrnych subjektov, ktoré už nemusia byť
a neraz nie sú výlučne lokálne ukotvené, v rovine individuálnych foriem priateľských vzťahov
a trávenia voľného času, ktoré vďaka súčasných informačných technológií vytvárajú nové podoby
a možnosti ich realizácie nezávisle na mieste bydliska (lokálnu ukotvenosť), atď.
Aj vo vidieckom priestore sa postupne presadzujú nové podoby individualizácie sociálnych vzťahov
a súčasne dochádza aj k formovaniu určitých prejavov izolacionizmu a uzatvárania sa, či
výberovosti, v rámci nového typu rezidenčného spoločenstva, ktoré nemusí byť lokálne ukotvené.
Súčasne aj vidiecke spoločenstvo v čoraz väčšej miere – v dobe výrazných mediálno-informačných
vplyvov - je náchylné preberať a implementovať do svojho života určité dobové trendy z externého
prostredia, ktoré môžu, ale i nemusia zvýrazniť jeho individualitu.

Autori Müller a Reichmann konštatujú, že „...prostredníctvom architektúry je spoločnosť so svojimi
inštitúciami a sociálnymi hierarchiami doslova vyrezaná do kameňa...“ (Müller, A.-L., Reichmann, W., 2015,
p. 220), preto pri rôznorodosti premien vidieckych sídiel na Slovensku stojíme pred výzvou a otázkou, ako sa
bude „vyrezávať do kameňa“ slovenská dedina v budúcich dekádach?
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