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The Transitive Image of the Town and its Intra-Urban Structures in the Era of Post-Communist Transformation and 
Globalisation. This study deals with the dynamic changes of intra-urban town structures in post-communist Central Europe, 
focusing on the situation in Slovakia. According to structuralism, the towns in post-communist countries are products of the 
changes characteristic of a transition from a socialist socio-economic formation to a capitalist socio-economic formation. It is a 
temporary phase. The conceptualisation of the post-socialist town, as a dynamic and transitory developmental stage, is based 
on the theory of the town in real socialism discussed in this study. 
 The post-socialist town can be characterised as a transitive developmental stage connected with the dynamic changes 
related to the adaptation of intra-urban structures to new conditions. Current changes in the town’s spatial structure are 
determined both by factors connected to the transformation of the social system and by globalisation. Methodologically, it is 
difficult to separate these two interfering factors to identify individual changes.  
 The study concentrates on the identification and brief characteristics of transformational processes that are displayed in 
individual intra-urban structures. Based upon their occurrence and impact in these intra-urban structures (morphological, 
functional and socio-demographic), we can define these processes as complex (e.g. suburbanisation, gentrification), partially 
complex (e.g. commertionalisation) and elementary (e.g. sacralisation, functional fragmentation, segregation, separation and 
status regression). 
 An important feature of these transformation processes is their various developments in different parts of a town. While 
respecting spatial and morphological town development, we study the effects of the transformation processes in five town zones 
– centre, inner town, villa quarters, apartment-block estates and suburbs.  
 The focus of our interest is the dynamic changes of town intra-urban structures in post-communist Central Europe, 
especially concerning Slovakia. We attempt to conceptualise the post-socialist town as a specific research phenomenon and to 
suggest methodological aspects of researching intra-urban structures through the identification of key transformational 
processes. By using concrete examples, we show the occurrence of the processes in different parts of town. We identify the 
effects produced by these processes in various intra-urban structures. 
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1. Konceptualizácia postsocialistického mesta ako modelu tranzitívneho mesta 
 
 Sociálno - geografický výskum dynamiky intraurbánnych štruktúr miest v postkomunistických krajinách 
si vyžaduje predovšetkým konceptualizovať pojem postsocialistické mesto. V tomto termíne sa implicitne 
predpokladá, že existoval jeho vývojový predchodca, ktorého možno nazvať socialistickým mestom, resp. 
mestom reálneho socializmu. V našom príspevku budeme preto pri konceptualizácii postsocialistického 
mesta vychádzať z konceptualizácie mesta reálneho socializmu.  
 
Mesto reálneho socializmu 
 

                                                

 V doterajších výskumoch sa nepodarilo zjednotiť názory na otázku existencie mesta reálneho socializmu. 
(Węcławowicz, G., 2000a) Niektorí autori nabádajú pri používaní termínov socialistické mesto (French, R. 
A. – Hamilton, I. F. E., 1976), resp. socialistická urbanizácia (Enyedi, G., 1990) k veľkej opatrnosti. 
Odôvodňujú to relatívne krátkym obdobím vývoja v epoche reálneho socializmu (najdlhšie - viac ako 70 
rokov - táto epocha trvala na podstatnej časti územia bývalého Sovietskeho zväzu) a značnými rozdielmi v 
historických, ekonomických, sociálnych a kultúrnych podmienkach v jednotlivých socialistických krajinách 
a rozdielmi medzi mestami v rámci nich. Napriek tomu, že v stredoeurópskom priestore epocha reálneho 
socializmu trvala len štyri desaťročia, iní autori považujú konceptualizáciu mesta reálneho socializmu za 
legitímnu. Opie-rajú sa pritom o štrukturalistické teoretické východiská a mesto chápu ako produkt 
spoločensko-ekonomickej formácie (napr. Häußermann, H., 1997, Liszewski, S., 2000, Sýkora, L., 2000b, 
Węcławowicz, G., 2000b). Aj Musil (in Horská, P. a kol., 2002, s. 43-44) upozorňuje na tieto dve skupiny 
autorov. Prvá skupina explicitne uznáva socialistickú urbanizáciu. Druhá skupina vychádza z predpokladu, 
že urbanizácia je súčasťou všeobecnejších procesov modernizácie, ktoré zahŕňajú aj industrializáciu. Aj títo 
autori však podľa Musila uznávajú, že tieto univerzálne procesy mali v socialistických krajinách určité 
špecifické črty (napr. Smith, D. M., 1996) a hovoria o modifikáciách, resp. deformáciách univerzálneho 
procesu urbanizácie alebo o urbanizácii v socialistických krajinách. (Horská, P. a kol., 2002) Tieto 
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deformácie boli najmä dôsledkom centrálneho plánovania, ignorovania výhod vyplývajúcich z polohového 
potenciálu miest a zámerného brzdenia rastu najväčších miest. (Musil, J. in: Horská, P. a kol., 2002, s. 252) 
 Podľa J. Musila empirické analýzy ukázali, že výraznejšie rozdiely v urbánnych procesoch medzi 
socialistickými krajinami a krajinami s trhovou ekonomikou boli na mikroregionálnej úrovni. 
Mikroregionálne zameranie nášho výskumu, v centre pozornosti ktorého sú intraurbánne štruktúry, nás teda 
bližšie priviedlo do prvej skupiny bádateľov. V tejto časti príspevku sa preto sústredíme na teoretické 
koncepcie socialistického mesta a socialistickej urbanizácie. 
 Koncepcia mesta reálneho socializmu sa v tomto zmysle formovala od 20. rokov 20. stor. v Sovietskom 
zväze. Ideologicky čerpala z diel marxistických klasikov a utopických socialistov (Ch. Fourier, W. Morris). 
V nich boli sformulované všeobecné princípy priestorovej organizácie socialistickej spoločnosti. V zmysle F. 
Engelsa išlo predovšetkým o zavrhnutie trhového mechanizmu, odstránenie rozdielov medzi mestom a 
vidiekom, presadzovanie rovnomerného rozmiestnenia priemyslu a obyvateľstva a dôraz na cieľavedomú 
priestorovú integráciu poľnohospodárstva a priemyslu. (Musil, J., 2001) V 30. rokoch 20. stor. sa 
v praktickom plánovaní uplatnili i vojensko-obranné a technicko-ekonomické princípy, najmä hľadanie 
optimálneho stupňa medzi stupňom koncentrácie a dekoncentrácie osídlenia3. 
 Hlavnou špecifickou črtou reálno-socialistickej koncepcie urbanizácie bolo zámerné usmerňovanie 
urbanizačných procesov s cieľom vytvoriť mesto bez triednych a kultúrnych rozdielov, bez protikladov 
medzi jeho centrálnymi a okrajovými časťami. Vzhľadom na ústrednú pozíciu robotníckej triedy 
v socialistickej spoločnosti sa rozvoj socialistického mesta opieral o proces industrializácie. Riešenie 
rozmiestnenia priemyslu, bývania a iných funkcií v priestore socialistického mesta bolo ovplyvnené 
urbanistickými koncepciami plánovitej segregácie funkcií na mestskom teritóriu - napr. teóriou pásmového 
mesta N. A. Miljutina (1930)4 a ideou funkcionalistického mesta, ktorá našla výraz v Aténskej charte5. 
Rozvoj obytných štruktúr ovplyvnila koncepcia kolektívnych domov a koncepcia mikrorajónov6. Myšlienky 
uvedených koncepcií ovplyvnili urbanistickú tvorbu autorov z iných európskych krajín7. Nové teoretické 
koncepcie socialistickej urbanizácie však nebolo jednoduché v plnej miere realizovať v praxi. Likvidácia 
všetkých miest z predchádzajúceho obdobia a výstavba úplne nových miest sa vzhľadom na finančnú 
náročnosť ukázali ako utopická predstava. Napriek tomu sa v bývalom Sovietskom zväze a neskôr aj 
v ostatných jeho satelitoch postavilo niekoľko desiatok nových miest. (Pirveli, M., 2000) Podstatne väčší 
vplyv na formovanie priestorovej štruktúry miest mali spomínané koncepcie prostredníctvom zásad 
urbanistickej tvorby a normatívnych dokumentov územného plánovania, ktoré sa uplatňovali 
v socialistických krajinách. Na druhej strane však možno upozorniť na odchýlky a chyby, ktoré sa vyskytli 
pri prijímaní lokalizačných rozhodnutí. Boli determinované podcenením dôkladného prieskumu celého 
komplexu faktorov (často sa nedoceňovali environmentálne dôsledky), ako aj byrokratickým a 
klientelistickým spôsobom prijímania rozhodnutí. 
 Z týchto dôvodov zanechalo socialistické obdobie aj napriek svojmu pomerne krátkemu trvaniu vo vývoji 
intraurbánnych štruktúr výrazné stopy. Pod pojmom mesto reálneho socializmu budeme v našom príspevku 
chápať mesto, ktoré sa buď ako celok alebo len časťou svojho územia (v podobe mestských štvrtí) formovalo 
podľa princípov platných v období reálneho socializmu. Tieto mestá alebo ich časti predstavujú teda 
materializovanú skúsenosť s aplikáciou týchto princípov. V súčasnom stredoeurópskom priestore ide teda už 
o historickú formu mesta viazanú výlučne na územia, ktoré sa v určitej etape svojho vývoja ocitli vo sfére 

                                                 
3 Išlo tu predovšetkým o diskusie medzi stúpencami koncepcií urbanizmu (Sabsovičove koncepcie decentralizácie priemyslu a koncentrácie poľnohospodárstva, mesta-
komúny a agromesta) a dezurbanizmu (decentralizačná koncepcia sídelných pásov Baršča, Ginzburga, Ochitoviča, Vladimirova a iných), ktoré boli odmietnuté v r. 1931 
ako ideologicky neprijateľné. (Veselovskij, B. B., 1953) Namiesto nich sa v r. 1931-1954 presadila v ZSSR zásada kompaktného mesta. (Goldzamt, E., 1971) Po druhej 
svetovej vojne, najmä od 60. rokov 20. stor. sa začala presadzovať v ZSSR koncepcia skupinového systému osídlenia (v Poľsku to bola podobná koncepcia polycentrickej 
koncentrácie), ktorá predpokladala prechod od kompaktného mesta k racionálne usporiadanému urbanizovanému regiónu, v ktorom by sa postupne zotrela dichotómia 
mesto-vidiek. (Bližšie sa o tom zmieňuje Goldzamt, E., 1971) 
4 Miljutin vo svojej koncepcii Socgorodu predpokladal, že mestské spoločenstvo môže byť celkom zmenené v súlade s ideologickými požiadavkami. Jeho plán továrne na 
výrobu traktorov v Stalingrade sa stal teoretickým modelom územného plánovania priemyselných miest v Sovietskom zväze. (Węcławowicz, G., 2000b) Miljutinov model 
predpokladal pásmovú priestorovú organizáciu mesta do zón bývania, práce a odpočinku. Priemyselná a obytná zóna mali byť tak priestorovo vymedzené, aby umožňovali 
formovanie pre obe zóny spoločných stredísk spolužitia a sociálnych väzieb a mali byť oddelené pásom zelene širokým 500 m. Táto predstava sa viazala s modelom 
blízkej lokalizácie miest práce vo vzťahu k miestam bývania. (Goldzamt, E., 1971) 
5 Aténska charta bola prijatá v r. 1933 na IV. kongrese CIAM na lodi Patris II. Vychádzala z kritiky chaotického rozvoja kapitalistického mesta a postulovala 
usmerňovanie priestorového rozvoja funkcií na území mesta do jednotlivých funkčných zón. Hoci charta postulovala minimalizáciu vzdialeností medzi miestami práce a 
miestami bývania, na rozdiel od Miljutinovej koncepcie sa nezaoberala sociálnymi väzbami medzi obytnými a priemyselnými štvrťami. (Goldzamt, E., 1971) 
6 Koncepcia kolektívnych domov bola v najextrémnejšej podobe vyjadrená v práci I. N. Kuzmina z r. 1930, ktorý predpokladal zospoločenštenie bývania a všetkých 
životných procesov. Obyvatelia boli rozdelení do vekových kategórií a pre každú z nich bol detailne prepočítaný denný režim. Podľa tohto režimu bol projektovaný dom – 
komúna. (Hrůza, J., 1965) Koncepcia mikrorajónov S. G. Strumilina (1961) počítala s výstavbou menších obytných okrskov s nocľahárňami, rekreačnými areálmi, 
školami, obchodmi a inou vybavenosťou a službami, ktoré by boli určené na bývanie zamestnancov jedného priemyselného podniku alebo iného dôležitého zariadenia. 
(French, R. A. – Hamilton, I. F. E., 1976) 
7 Viaceré prístupy uvedených teórií využili napr. poľskí urbanisti J. Chmielewski a Š. Syrkus vo funkcionálnej koncepcii Varšavy z r. 1934, francúzsky urbanista Le 
Corbusier vo svojich koncepciách žiariaceho mesta - La Ville Radieuse zo zač. 30. rokov 20. stor. a lineárneho priemyselného mesta Cite lineaire industrielle zo 40. rokov 
20. stor., resp. českí urbanisti z Ľavého frontu (Bückling, Gillar, Mülerová, Špalek) pri návrhu kolektivizovaného obytného okresu na Pankráci v Prahe. (Goldzamt, E., 
1971, Hrůza 1965) 
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budovania reálneho socializmu. Vzhľadom na to, že jednotlivé regióny strednej Európy začali socialistickú 
transformáciu v rozdielnych fázach svojho ekonomického a sídelného vývoja a až následne došlo k procesu 
ich politickej a ekonomickej homogenizácie (Musil, J., 2001), je možné identifikovať viaceré typy miest 
reálneho socializmu. Touto otázkou sa zaoberal napr. D. Rugg (1972, s. 252-256), ktorý rozlíšil na jednej 
strane nové mestá založené v ére reálneho socializmu a na strane druhej čiastočne zmenené mestá založené 
v predsocialistických obdobiach. Mestá reálneho socializmu sa teda vzájomne líšia tým, do akej miery je ich 
priestorová štruktúra ovplyvnená uplatňovaním princípov socialistickej urbanizácie: 
a) Rýdzo socialistické mestá - ide o mestá, ktoré vznikli na ”zelenej lúke” alebo na báze "mestského úhoru" 

v období reálneho socializmu a nenachádzame v nich staršie vrstvy sídelnej stratigrafie - napr. Havířov 
(Česko), Nová Dubnica (Slovensko), Tychy (Poľsko), Dunaújváros (Maďarsko), Eisenhüttenstadt 
(Nemecko). V drvivej väčšine ide o mestá vybudované pri veľkých priemyselných závodoch. Niektoré 
z nich splynuli so susednými mestskými strediskami ako ich satelity: Nowa Huta s Krakovom v Poľsku, 
Poruba s Ostravou v Česku, Schwerin-Süd, Neubranderburg-Ost, Halle-Neustadt v Nemecku, Šaca s 
Košicami na Slovensku. Tieto mestá, resp. satelity predstavujú ideálne modelové územia na skúmanie 
premien v etape postkomunistickej sociálno-systémovej transformácie. 

b) Mestá s dominujúcou socialistickou sídelnou vrstvou - ide jednak o pôvodne malé alebo stredne veľké 
mestá, ktoré sa vďaka intenzívnej socialistickej industrializácii dynamicky rozvíjali. Zmenila sa ich 
pôvodne dominantne obslužná funkcia na priemyselnú funkciu a pôvodné sídelné vrstvy a 
predsocialistické jadrá podľahli veľkým premenám (napr. Płock, Bełchatów, Konin v Poľsku, Považská 
Bystrica, Žiar nad Hronom, Dubnica nad Váhom na Slovensku, Most a Třinec v Česku, Salgótarján, 
Veszprém v Maďarsku, Piatra Neamt v Rumunsku). Iným typom sú mestá a často aj veľkomestá, ktoré 
boli výrazne poškodené počas II. svetovej vojny a obnovené už boli v novej socialistickej podobe a to 
buď so snahou o revitalizáciu aspoň časti pôvodnej urbánnej štruktúry - napr. východný Berlín, Drážďany 
a Magdeburg (Nemecko), Varšava a Wroclav (Poľsko) alebo so zachovaním len niektorých solitérnych 
objektov - napr. Elbląg, Nysa a Kołobrzeg (Poľsko). 

c) Mestá so zreteľnou socialistickou sídelnou vrstvou a zachovaným predsocialistickým jadrom - ide o 
mestá, ktoré zaznamenali počas socialistickej epochy intenzívny rozvoj a socialistické štvrte v nich tvoria 
výrazný prstenec, obklopujúci staršie sídelné vrstvy vo vnútornom meste, ktoré tvorí len určitú časť 
intravilánu. Patrí tu väčšina miest v súčasnej postkomunistickej strednej Európe, vrátane najväčších (napr. 
Rostock, Erfurt, Praha, Brno, Olomouc, Budapešť, Debrecín, Krakov, Łódź, Lublin, Bratislava, Košice, 
Prešov, Banská Bystrica, Žilina, Nitra). Vo všeobecnosti platí, že plošný podiel socialistických vrstiev je 
väčší v mestách ležiacich v pôvodne málo industrializovaných a urbanizovaných regiónoch 
stredoeurópskeho priestoru (Slovensko, východ Maďarska, východ Poľska), kým mestá, ktoré boli pri 
vstupe do socialistického obdobia vyspelými strediskami v oblastiach starej urbanizácie, s vybudovanými 
priemyselnými základňami a prípadne inými funkciami a súčasne neboli poškodené počas vojnových 
udalostí, majú väčší podiel predsocialistických sídelných vrstiev - reprezentovaných kompaktnou 
zástavbou vnútorného mesta, vilovými štvrťami a historickým jadrom (východné Nemecko, Česko, 
Slovinsko, západné Maďarsko a západné Poľsko). 

 
Tabuľka č. 1: Základné črty mesta reálneho socializmu 
 
všeobecné podmienky 
fungovania 

• absencia trhového mechanizmu a ignorácia pozemkovej renty 
• znárodnenie súkromného vlastníctva 
• centrálno-byrokratický systém riadenia, absencia lokálnej samosprávy a 

závislosť lokálnej správy od centrálnej vlády 
• mocensko-politický monopol komunistickej strany 
• prevaha ideologických a politických kritérií nad ekonomickými 

kritériami pri alokácii obyvateľstva a sociálno-ekonomických aktivít, 
ktorej cieľom bolo egalitárske mesto bez sociálnych a priestorových 
rozdielov  

• nedocenenie (makro) polohovej atraktivity 
• egalitárska bytová politika minimálne zohľadňujúca lokalizačné 

preferencie obyvateľov 
• normatívna funkcionalizácia využitia územia prostredníctvom územného 

plánovania 
• industriálny charakter urbanizácie priorizujúci rozvoj ťažkého priemyslu 
• technologicky a industriálne orientovaný rozvoj obytnej zástavby s 

dôrazom na hromadnosť zástavby a sériovosť, typizáciu a štandardizáciu 
stavebných prvkov a celých budov  

• intenzívna imigrácia obyvateľstva z vidieka 
• nedocenenie, resp. oneskorenie rozvoja sektoru služieb 
• nedocenenie environmentálnych problémov 
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morfologická intraurbánna  
štruktúra 

• fyzický úpadok centrálnej časti mesta 
• hojný výskyt mestského úhoru v lukratívnych častiach mesta (výhodná 

poloha a vybavenosť technickou infraštruktúrou) 
• rozvoj hypertrofických obytných súborov s monotónnou architektúrou 

blokovej zástavby na voľných priestranstvách s málo čitateľným 
pôdorysom 

• po krátkom období historizujúceho a dekorativistického chápania 
architektúry sa presadila vulgarizovaná podoba moderného urbanizmu a 
Aténskej charty s veľmi nízkym stupňom diverzity 

funkčná intraurbánna štruktúra • prednostný rozvoj sídliskových obytných štruktúr 
• menej výrazný rozvoj individuálnej bytovej zástavby 
• dynamický rozvoj priemyselných areálov 
• extenzívny rozvoj funkčných štruktúr 

sociálno-demografická 
intraurbánna štruktúra 

• unifikačné tendencie sociálno-ekonomickej diferenciácie mestského 
priestoru 

• premiešané a náhodné zoskupenia obyvateľstva z hľadiska sociálno-
ekonomického statusu a celkove málo výrazná sociálna segregácia 
obyvateľstva 

• prípadné sociálne nerovnosti v mestskom priestore sú výsledkom 
administratívneho prideľovania bytov 

• výrazná priestorová diferenciácia mesta z hľadiska rodinného statusu 
• dvojgeneračná štruktúra obyvateľstva sídlisk 
• ruralizácia mesta v dôsledku intenzívnej imigrácie vidieckeho 

obyvateľstva 
• nízky výskyt spoločensky marginalizovaných skupín obyvateľstva 

 
d) Mestá s nevýraznými prejavmi socialistickej urbanizácie - ide zväčša o malé mestá, ktoré počas 

socialistického obdobia ekonomicky a demograficky stagnovali a toto obdobie v nich zanechalo len 
menej výrazné stopy (najčastejšie v podobe upadajúcich historických jadier a solitérnych zásahov do 
priestorovej štruktúry) - napr. Skalica, Levoča, Banská Štiavnica (Slovensko), Český Krumlov, Kroměříž 
(Česko), Sopron, Esztergom (Maďarsko), Zakopane, Zamość (Poľsko). 

 Celkove by bolo možné mesto reálneho socializmu a jeho priestorovú štruktúru charakterizovať 
prostredníctvom veľkého počtu znakov. (Bližšie Szelényi, I., 1996, Liszewski, S., 2000, Węcławowicz, G., 
2002) (tab. 1): 
 Uvedené črty mesta reálneho socializmu predstavujú generalizovaný pohľad, pretože v priebehu 
socialistického vývoja dochádzalo k určitým posunom vývinových tendencií. (Węcławowicz, G., 2000b) 
Poukázať možno napríklad na nedôslednú egalitarizáciu miest z hľadiska sociálno-ekonomického statusu a 
byto-vého štandardu8. Musil (in Horská, P. a kol., 2002, s. 44) poukazuje na postupné zbližovanie 
vývojových trajektórií socialistickej urbanizácie a urbanizácie v krajinách s trhovou ekonomikou po 10-15 
rokoch od prevzatia moci komunistickými stranami. K záverom o pretrvávajúcich nerovnostiach v mestách 
reálneho socializmu dospeli aj I. E. Hamilton (1976) a D. Smith (1996). 
 
Postsocialistické mesto - model tranzitívneho mesta 
 
 Postsocialistické (niektorí autori uprednostňujú termín postkomunistické) mesto je v zmysle 
štrukturalistických teoretických východísk produktom prechodnej etapy sociálno-systémových zmien 
socialistickej spoločensko-ekonomickej formácie na kapitalistickú spoločenskoekonomickú formáciu. Ide 
teda o dočasné vývojové štádium, v ktorom sa nachádzajú mestá postkomunistických krajín. Možno ho 
charakterizovať ako etapu dynamických premien súvisiach s prispôsobovaním sa intraurbánnych štruktúr 
novým podmienkam. (Sýkora, L., 2001) Hlavné zmeny sa týkajú tých území mesta, ktoré z funkčného, 
morfologického, resp. sociálno-demografického aspektu nie sú v súlade s týmito novými podmienkami. M. 
Hampl (1996) v tejto súvislosti hovorí o návrate týchto miest na prirodzenú vývojovú trajektóriu a o 
nápravných transformačných procesoch. Kľúčovými črtami týchto nových podmienok podľa Musila (in 
Horská, P. a kol., 2002) a Sýkoru (2001) sú: 
a)  zmena centrálno-byrokratického ekonomického m

                                                

echanizmu na trhový ekonomický mechanizmus,  

 
8 Už v 1. pol. 50. rokov 20. stor. sa tendencie monumentalizmu v architektúre prejavili formovaním dvoch obytných štandardov. V monumentálnych obytných súboroch 
v centrálnych častiach miest (najmä v mestách poškodených počas druhej svetovej vojny) vznikali byty s vyšším štandardom ako v masových sídliskách budovaných na 
periférii mesta. (Goldzamt, E., 1971) Napríklad v Moskve to boli byty pre stranícku elitu v prestížnej štvrti v centre mesta pri Arbate. Szelényi (1983) taktiež upozornil na 
sociálne nerovnosti v mestách reálneho socializmu, pričom ich nepovažoval za dôsledok inercie starých štruktúr, korupcie, nesprávneho plánovania, ale za výsledok 
pôsobenia byrokratického mechanizmu alokácie bývania. O etapizácii plánovania a usmerňovania vývoja miest reálneho socializmu sa zmieňuje aj J. Musil (2001). 
Spomína napríklad prejavy sociálno-ekonomickej priestorovej diferenciácie obyvateľstva v dôsledku zavedenia zmiešanej socialistickej bytovej výstavby od 60. rokov 20. 
stor. V dôsledku povolenia individuálnej motorizácie a individuálnej bytovej výstavby sa začali formovať štvrte s vyšším sociálno-ekonomickým statusom. Na vnútornú 
diferenciáciu socialistických miest z hľadiska sociálno-profesionálneho statusu poukázali štúdie P. Matějů (1980), A. Bezáka (1987) a G. Węcławowicza (1988). V Poľsku 
sa v 80. rokoch 20. stor. objavili viaceré živelné procesy, ktoré sa vymanili spod kontroly byrokratického plánovania (napr. nelegálny pouličný obchod, živelné záhradky, 
objavovanie sa antikomunistických a náboženských symbolov na verejnosti). 
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b)  reštitúcia významu súkromného vlastníctva a pôsobenia pozemkovej renty, 
c)  fungovanie mestskej samosprávy s pluralitným politickým systémom, 
d)  návrat k hodnotovému synkretizmu a hodnotovej pluralite v politickej a ideologickej sfére. 
 Premeny priestorovej štruktúry mesta pritom reagujú na uvedené sociálno-ekonomické a politické 
systémové zmeny s určitým časovým oneskorením, ktoré je dané určitou zotrvačnosťou intraurbánnych 
štruktúr. Transformáciu priestorovej štruktúry mesta, najmä jej morfologickej a funkčnej zložky je teda 
možné považovať za potvrdenie uvedených sociálno-systémových zmien. 
 Dynamická premena intraurbánnych štruktúr je popri determinante sociálno-systémovej transformácii, 
iniciovanej po páde komunistických režimov na prelome 80. a 90. rokov 20. stor., podmienená aj inými 
zmenami. Intraurbánne štruktúry súčasných miest sú vlastne priestorovým výrazom procesov akumulácie 
kapitálu a kompetencie medzi jednotlivými formami kapitálu, kde sa novým prvkom stáva dôraz na 
medzinárodnú deľbu práce. Preto čoraz väčší význam majú globalizačné procesy (Musil, J., 2003, s. 157), čo 
súvisí aj so zmenami vlastného kapitalistického systému. S. Lash a J. Urry (1987) v tejto súvislosti hovoria 
o prechode z éry organizovaného do éry dezorganizovaného kapitalizmu, čomu v kultúre zodpovedá prechod 
od modernizmu k postmodernizmu. (Matlovič, R., 1999c) Dezorganizovaný kapitalizmus charakterizujú 
súčasne prebiehajúce protirečivé trendy globalizácie a fragmentácie. 
 Tieto tendencie sa objavili v 80. rokoch 20. stor. a sú nimi v rozličnej miere ovplyvnené mestá vo 
všetkých častiach sveta (Marcuse, P. - van Kempen, R., 2000), teda aj mestá v postkomunistických 
krajinách. Súčasné premeny miest vyvolané globalizáciou ovplyvňujú najmä tieto trendy (Lash, S. - Urry, J., 
1987, Sýkora, L., 2000c, Zborowski, A., 2000): 
a)  internacionalizácia z hľadiska kapitálu a pracovných síl,  
b)  deregulácia vplyvu verejného sektora, 
c)  ekonomická reštrukturalizácia sprevádzaná deindustrializáciou, nástupom postfordizmu a rozvojom 

výrobných služieb, 
d)  technologické zmeny - najmä informatizácia a internetizácia,  
e)  štrukturálne zmeny v príslušnosti ekonomicky aktívnych k odvetviam hospodárstva - napr. pokles počtu 

manuálne pracujúcich v priemysle a výrobných odvetviach, nárast počtu zamestnancov v službách a 
administratíve (tzv. bielych golierov), 

f)  sociálna polarizácia až dualizácia, 
g)  presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja,  
h)  postmoderný spôsob mestského života - nárast kultúrnej fragmentácie a pluralizmu. 
 Globalizácia spôsobuje špecifické formovanie väzieb medzi globálnymi a lokálnymi faktormi. Prejavuje 
sa to napríklad pri rozhodovaní o investíciách a výbere lokalít na ich umiestnenie v podmienkach zostrujúcej 
sa konkurencie medzi mestami. Decízie o umiestnení investícií sa často prijímajú vo vzdialených sídlach 
veľkých firiem, ktoré len v malej miere dbajú na miestne účinky týchto rozhodnutí. Keďže každé mesto sa 
snaží prilákať čo najväčší počet investorov, často zľavuje z požiadaviek na elimináciu dopadov na životné 
prostredie, alebo ignoruje preferencie domáceho obyvateľstva. To sa môže ukázať ako krátkozraká stratégia, 
ktorá môže viesť k nárastu nespokojnosti občanov, prípadne k zhoršeniu kvality životného prostredia a 
kvality života, ktorá je však často komparatívnou výhodou v kontexte medzinárodnej konkurencie. (Gajdoš, 
P., 2002, s. 240) 
 Vplyv faktora 

                                                

sociálno-systémovej transformácie a faktora globalizácie sa v postsocialistických mestách 
prelína a mnohokrát je ťažké identifikovať, ktorý z týchto faktorov determinoval konkrétnu zmenu 
intraurbánnych štruktúr. (Matlovič, R., 2001) Súvisí to aj s faktom, že globalizácia sa vyznačuje 
regionálnymi zvláštnosťami, pričom je možné identifikovať viaceré typy miest v rámci svetovej i európskej 
siete miest. (Taylor, P. J. – Hoyler, M., 2000, Derudder, B. et all. 2003) Pri posudzovaní dynamiky 
intraurbánnych štruktúr miest v postkomunistických krajinách si navyše musíme uvedomiť pôsobenie 
ďalších faktorov, ktoré do určitej miery súvisia so spomínanými determinantmi. Môžeme tu uviesť výrazné 
spomalenie, až zastavenie rastu miest, ba v mnohých prípadoch zaznamenaný pokles počtu obyvateľov 
miest9. Populačný úbytok je spôsobený poklesom prirodzeného prírastku (resp. prechod na prirodzený 
úbytok) a výraznou zmenou smeru migračných tokov (namiesto migrácie z vidieka do miest sa stretávame 
s migráciou z miest do suburbánnej zóny). Na zmenu migračných tokov vplýva aj pribrdzenie tempa bytovej 
výstavby a vysoká cena nových bytov a prenájmov bytov, ako aj zmena hodnotovej orientácie vyšších a 
vyšších stredných vrstiev spoločnosti vo vzťahu k bývaniu. K pribrdzeniu bytovej výstavby prispelo aj 
oneskorenie deregulácie nájomného, čo spôsobovalo výrazné obmedzenie dynamiky trhu s bytmi. Avšak 

 
9 Spomedzi 11 najväčších slovenských miest (s počtom obyvateľov nad 50 tis.) zaznamenalo v r. 1997-2002 celkový úbytok obyvateľstva až 10 z nich (všetky okrem 
Prešova). Táto skupina ako celok vykazuje permanentne sa zvyšujúci úbytok obyvateľstva od r. 1998. V r. 2002 už všetky mestá z tejto skupiny zaznamenali celkový 
úbytok obyvateľstva. 
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hoci nedošlo k zmene populačnej veľkosti miest, dochádza k výraznému nárastu ich ekonomickej a riadiacej 
úlohy a celkového ich významového vplyvu. Tento posun možno pozorovať najmä u hlavných a 
metropolitných miest, ktoré sa v etape reálneho socializmu rozvíjali pomalšie ako mestá strednej veľkosti. 
(Hampl, M., 2001) Všetky tieto skutočnosti spôsobujú, že mestské samosprávy musia výrazne 
prehodnocovať svoje rozvojové koncepcie a územno-plánovacie dokumenty, ktorými usmerňujú svoj 
priestorový rozvoj a formovanie intraurbánnych štruktúr10.  

 
2. Prístupy k výskumu tranzitívnej podoby postsocialistických miest 
 
 Pri geografickej analýze premenlivého fenoménu, akým je postsocialistické mesto, má veľký význam 
štúdium transformačných procesov intraurbánnych štruktúr. Nestačí tu len registrovať a opisovať priebežné 
vývinové stavy priestorovej štruktúry mesta. Dôraz je potrebné položiť na identifikáciu procesov, ktoré 
menia priestorovú štruktúru mesta a jej parciálne intraurbánne štruktúry. Podľa L. Sýkoru (2000b, 2001) 
geografický model postkomunistického mesta musí obsahovať nielen opis zmien v priestorovej štruktúre, t.j. 
výsledkov transformácií, ale súčasne aj rozbor procesov, ktorými sa tieto zmeny realizovali. 
 Transformačné procesy intraurbánnych štruktúr sa vyznačujú diferencovaným stupňom komplexnosti 
svojho účinku. Pri štúdiu zmien priestorovej štruktúry miest je preto potrebné študovať efekty jednotlivých 
transformačných procesov v rámci parciálnych intraurbánnych štruktúr - morfologickej, funkčnej a sociálno-
demografickej11. Uvedené parciálne štruktúry a ich zmeny sú vzájomne previazané, hoci ich vývojová 
temporalita je odlišná. Ako upozorňujeme v inej práci (Matlovič, R., 2002), najvyššou dynamikou sa 
vyznačuje sociálno-demografická intraurbánna štruktúra, naopak najvyššou rezistenciou na zmeny sa 
vyznačuje morfologická intraurbánna štruktúra, pričom zmeny sociálno-demografickej intraurbánnej 
štruktúry sa následne premietajú do zmien funkčnej i morfologickej intraurbánnej štruktúry. Aby sme vniesli 
do zaužívanej terminológie určitý poriadok, prikročíme ku klasifikácii transformačných procesov podľa ich 
účinku vo vzťahu k uvedeným intraurbánnym štruktúram. Rozlišujeme komplexné transfomačné procesy 
(meniace všetky tri parciálne intraurbánne štruktúry), čiastočne komplexné transformačné procesy (meniace 
dve parciálne intraurbánne štruktúry) a elementárne transformačné procesy (meniace jednu intraurbánnu 
štruktúru). Uvedené procesy (najmä elementárne a čiastočne komplexné) sa môžu vzájomne podmieňovať. 
(Matlovič, R., 2001) 
 Inou dôležitou črtou transformačných procesov je ich diferencovaný priebeh v jednotlivých častiach 
mesta. Z tohto hľadiska sa ukazuje potreba vyčleniť na území skúmaného mesta menšie observačné zóny, 
slúžiace na štúdium efektov transformačných procesov. Pri rešpektovaní priestorového a morfologického 
vývoja miest je možné vyčleniť päť základných zón: A centrum (staré mesto), B vnútorné mesto, C vilové 
štvrte, D sídliská, E periférnu zónu. Centrum je reprezentované stredovekým jadrom mestského organizmu a 
jeho najbližším okolím. Vnútorné mesto reprezentuje kompaktná zástavba, viažuca sa najmä na industriálnu 
fázu urbanizácie v 19. a zač. 20. storočia, ktorá obyčajne obklopuje historické jadro mesta. Vilové štvrte 
reprezentujú obytné areály s dominaciou rodinných domov a víl, vzniknuté v priebehu 20. storočia. Sídliská 
sú rozsiahle súbory bytových domov, ktoré vznikli v období socialistickej urbanizácie (50. - 80. roky 20. 
storočia). Periférnu zónu reprezentujú okrajové časti mesta s menej kompaktnou zástavbou, tvorené zväčša 
areálmi aglomerovaných vidieckych sídiel a funkčne heterogénnymi areálmi (priemysel, sklady, technická 
infraštruktúra, poľnohospodárstvo a rekreácia).  
 
3. Charakteristika transformačných procesov a ich efektov v intraurbánnych štruktúrach 
postsocialistických miest 
 

                                                

 V doterajších prácach zaoberajúcich sa transformáciou priestorovej štruktúry postsocialistických miest 
boli pomerne solídne inventarizované jednotlivé transformačné procesy. Ako upozorňuje L. Sýkora (2001), 
koncepty a definície jednotlivých procesov sa dosť líšia, čo závisí od predmetu výskumu a jeho 
epistemologického a metodologického kontextu. Vedie to k značnej terminologickej nejednotnosti, ktorá 
problematizuje celý vedecký diskurz na túto tému. V našom prehľade sa pokúsime upresniť vymedzenie 
základných pojmov, charakterizovať niektoré pozorované procesy a naznačiť ich vzájomné väzby, väzby na 
parciálne intraurbánne štruktúry, ako aj väzby na jednotlivé zóny mesta. 

 
10 Napríklad mesto Prešov bolo nútené v r. 2001 prehodnotiť územný plán mesta prijatý začiatkom r. 1995, predpokladajúci nárast počtu obyvateľov do r. 2015 na 117 
000. Podľa korigovanej populačnej projekcie, zohľadňujúcej vývoj populačných procesov v 90. rokoch 20. stor., sa očakával nárast počtu obyvateľov Prešova do r. 2015 
le na úroveň 96 000. n 
11 V príspevku chápeme priestorovú štruktúru mesta ako superštruktúru vzájomne podmienených a previazaných parciálnych intraurbánnych štruktúr - morfologickej, 
funkčnej a sociálno-demografickej. Bližšie sa uvedenej problematike venujeme v iných prácach. (Matlovič, R., 1998,1999a, 2002) 
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Tabuľka č. 2: Najčastejšie identifikované transformačné procesy a ich priemet do parciálnych 
intraurbánnych štruktúr a jednotlivých zón mesta 
 
Intraurbánna 
štruktúra 

Morfologická Funkčná Sociálno-

Transformačný 
proces 

suburbanizácia (E) 

revitalizácia (A, B, C, D, E) 
recesia a úhorovanie (B, D, E) 

suburbanizácia (E) 

deindustrializácia (B) 

sakralizácia (A, B, C, D, E) 
 E) 

suburbanizácia (E) 

segregácia (B, D, E) 

statusová regresia (D) 

demografická 

gentrifikácia (B, A) komercionalizácia (A, E, B, D, C) gentrifikácia (B, A) 

demilitarizácia (B) separácia (A, B, E) 

funkčná fragmentácia (A, B,
 
Zóny: A - centrum, B - vnútorné mesto, C - vilové štvrte, D - sídliská, E - periférna zóna 
 
Suburbanizácia je proces, ktorý sa prejavuje na úrovni všetkých troch parciálnych intraurbánnych štruktúr. 
Patrí teda ku komplexným transformačným procesom. Jeho vymedzenie súvisí s priestorom, kde sa 
prejavuje, teda so suburbánnou (prímestskou) zónou (E). Suburbanizácia je spojená s rozvojom nových 
sídelných štruktúr v prímestskej zóne mesta. Nové rozvojové plochy môžu byť koncentrované po obvode 
existujúceho kompaktného mesta, alebo môžu byť rozptýlené do mnohých malých lokalít v širšom okolí 
mesta. V súvislosti s druhým prípadom sa často používa termín rozvoľňovanie sa mesta (urban sprawl). 
Z funkčného hľadiska rozlišujeme rezidenčnú a komerčnú suburbanizáciu. Ide teda o rozvoj obytných a 
komerčných areálov na úkor poľnohospodárskej, resp. nevyužitej pôdy (greenfields). Dôležitým 
stimulačným faktorom rozvoja suburbanizácie sú nižšie ceny pozemkov a z pohľadu developerov menej 
náročný spôsob schvaľovania rozvojových projektov v orgánoch miestnej samosprávy. (Sýkora, L., 2001b) 
Veľmi dôležitými podmieňujúcimi faktormi suburbanizácie sú zmena v hodnotovej orientácii týkajúcej sa 
miesta bývania u vyšších a vyšších stredných vrstiev obyvateľstva, ako aj rozvoj indivuálnej motorizácie. 
 Efektom rezidenčnej suburbanizácie je vznik nových obytných okrskov. Tie môžu ležať v kontakte 
s kompaktným mestom alebo kompaktnými areálmi vidieckych sídiel situovaných v prímestskej zóne. Často 
sa však stretávame so vznikom obytných suburbií uprostred poľnohospodárskej krajiny. Z morfologického 
hľadiska je teda suburbanizácia spojená s procesom selektívnej až skokovitej horizontálnej adície (leap-frog 
development). Zriedkavejšie je rezidenčná suburbanizácia spojená s revitalizáciou. V tomto prípade 
dochádza k obnove starých sídelných štruktúr vidieckych sídiel - rekonštrukciou pôvodných usadlostí alebo 
výstavbou na voľných parcelách. Rezidenčná suburbanizácia vedie k významným zmenám sociálno-
demografickej intraurbánnej štruktúry. Do prímestskej zóny prichádza obyvateľstvo s vyšším sociálno-
ekonomickým statusom a iným spôsobom života, ako možno vidieť u autochtónneho obyvateľstva. 
 Komerčná suburbanizácia vedie k vzniku komerčných areálov pozostávajúcich z hypermarketov, veľkých 
nákupných centier a galérií, industriálnych zón s výrobnými halami, skladmi a distribučnými strediskami. Na 
rozdiel od rezidenčnej suburbanizácie je komerčná suburbanizácia výraznejšie koncentrovaná a výlučne 
viazaná na morfologický proces plynulej horizontálnej adície (ribbon development). Komerčné areály 
vznikajú pozdĺž diaľnic a rýchlostných komunikácií, pri významných dopravných uzloch (najmä v blízkosti 
priesečníkov radiálnych a koncentricky usporiadaných obvodových komunikačných línií, v blízkosti letísk, 
resp. pri konečných zastávkach metra či iných liniek mestskej verejnej dopravy)12. 

                                                

 Suburbanizácia je proces, ktorý je závislý od veľkosti mesta a jeho pozície v hierarchickej štruktúre 
sídelného systému. Najvýraznejšie sa prejavuje v okolí veľkomiest a veľkých miest. V okolí menších miest 
sú jej prejavy menej výrazné.  
Gentrifikácia je podobne ako suburbanizácia proces viazaný na konkrétny priestor mesta. Ide o migráciu 
mladšieho obyvateľstva s vyšším sociálno-ekonomickým statusom do starších štvrtí vnútorného mesta, ktorej 
dôsledkom je nahradenie pôvodného, staršieho obyvateľstva s nízkym sociálnym statusom, zmena 
vlastníckych pomerov nehnuteľností, obnova a modernizácia existujúceho zanedbaného domového fondu. 
(Sýkora, L., 2001a) Gentrifikácia má teda priamu väzbu na sociálno-demografickú a sekundárne na 
morfologickú intraurbánnu štruktúru. Menší je jej vplyv na funkčnú intraurbánnu štruktúru, pretože 
dominantná obytná funkcia tu zostáva zachovaná. V menšej miere gentrifikácia môže viesť k rozvoju 
kancelárskych priestorov (komercionalizácia). Z priestorového hľadiska má gentrifikácia úzky vzťah k zóne 
vnútorného mesta (B), prípadne k centrálnej zóne (A). Gentrifikácia sa prejavuje najmä v metropolách 
postsocialistických krajín (Budapešť, Praha-Vinohrady).  

 
12 Príkladom lokalizácie komerčných objektov pozdĺž diaľnice sú Průhonice - Modletice pri Prahe alebo nákupné centrum Janki pri Varšave. Príkladom lokalizácie v 
blízkosti dopravného uzla je nákupné centrum Optima v Košiciach. Príkladom lokalizácie na konci trás metra sú nákupné centrá Zličín a Černý most v Prahe. Príkladom 
nákupného centra pri letisku môže byť bratislavský Shopping Park na Ivánskej ceste. 
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Komercionalizácia je proces, ktorý sa prejavuje predovšetkým v rámci funkčnej intraurbánnej štruktúry. L. 
Sýkora (1999) ju charakterizuje ako proces zvyšovania podielu plôch komerčných aktivít (obchod, služby, 
komerčné kancelárie a pod.) na úkor iných, nekomerčných a ekonomicky menej výnosných aktivít (bývanie, 
kultúra, školstvo a pod.). Komercionalizácia následne vyvoláva zmeny v morfologickej intraurbánnej 
štruktúre (revitalizácia, intenzifikácia, adícia). Komercionalizácia často vystupuje spolu s funkčnou 
fragmentáciou. Jej priamym dôsledkom je často ústup obytnej funkcie. V oblasti vlastníckych pomerov je 
spojená s nástupom nových užívateľov priestoru, resp. nových vlastníkov priestoru. Podľa druhu možno 
rozlíšiť rezidenčnú, službovú a industriálnu komercionalizáciu. K hlavným efektom rezidenčnej 
komercionalizácie možno zaradiť výstavbu nových kondomínií, k efektom službovej komercionalizácie 
patria nové nákupné centrá s komplexami hypermarketov, nákupných galérií, zábavných a stravovacích 
zariadení. K efektom industriálnej komercionalizácie patria nové industriálne zóny, najmä priemyselné 
parky.  
 Pre prvú fázu komercionalizácie bola príznačná hlavne aktivita domácich investorov, ktorá bola v 
poslednej štvrtine 90. rokov 20. stor. vystriedaná prevažne zahraničnými investormi. Veľmi dobre sa to dá 
dokumentovať postupným prenikaním obchodných reťazcov13, čím je zároveň možné ilustrovať 
komercionalizáciu ako proces, kde dochádza k interferencii vplyvov sociálno-systémovej transformácie a 
globalizácie.  

Komercionalizácia sa najvýraznejšie prejavuje v zónach A, B a E. Je procesom, ktorého intenzita je 
podmienená veľkosťou a významom mesta. Jej výskyt je možné zaznamenať na všetkých veľkostných a 
hierarchických úrovniach miest. Vo veľkomestách a metropolách sú jej prejavy v zóne E výraznejšie 
(komerčná suburbanizácia) ako v menších a hierarchicky menej významných mestách. Tu sa často viaže na 
okrajové územie kompaktného mesta. Napríklad vo významných slovenských veľkomestách a veľkých 
mestách sa výstavba hypermarketov, komerčných centier a nákupných parkov orientuje na okrajovú zónu 
alebo prieluky v rámci kompaktného mesta, v dôsledku čoho je komerčná suburbanizácia v týchto mestách 
pomerne nevýrazná. Je to dané extenzívnym rozvojom miest v minulom období a hojným výskytom voľných 
plôch v rámci morfologického mesta14. 
Revitalizácia je proces, ktorý sa prejavuje na úrovni morfologickej intraurbánnej štruktúry. Patrí 
k elementárnym transformačným procesom. Ide o postupnú adaptáciu, rekonštrukciu a rozširovanie 
(horizontálna a vertikálna adícia) existujúcich stavebných objektov, prípadne výmenu starých stavebných 
objektov za nové (substitúcia). Súčasťou revitalizácie je tiež rekonštrukcia dopravných trás, výstavba peších 
zón, úprava a výstavba drobnej architektúry, najmä v historických jadrách miest. Revitalizácia je 
podmienená procesmi, ktoré prebiehajú na úrovni sociálno-demografickej (gentrifikácia) a funkčnej 
intraurbánnej štruktúry (komercionalizácia, funkčná fragmentácia). Spravidla ju iniciujú zmeny vlastníckych 
alebo užívateľských pomerov. Revitalizácia je proces, ktorý sa môže vyskytovať vo všetkých zónach mesta. 
Najvýraznejší je však v centrálnej zóne (A)15. 

                                                

Recesia a úhorovanie je proces prejavujúci sa na úrovni morfologickej intraurbánnej štruktúry. Prejavuje sa 
degradáciou existujúcej zástavby, postupným zhoršovaním technického a estetického stavu stavebných 
objektov a ulíc. V extrémnom prípade dochádza k úplnému opusteniu stavebných objektov a k ich 
spontánnej alebo usmernenej likvidácii (úhorovanie), čím dochádza k znižovaniu zastavanosti priestoru. 
Recesia môže byť podmienená mnohými procesmi na úrovni funkčnej (deindustrializácia, demilitarizácia) 
alebo sociálno-demografickej (segregácia, getoizácia) intraurbánnej štruktúry. K recesii môžu viesť tiež 
neujasnené vlastnícke pomery alebo s tým súvisiace vleklé súdne spory. Ak má recesia usmernený charakter, 
môže byť chápaná ako krátkodobé priebežné vývojové štádium morfologických procesov, ktoré predchádza 

 
13 Po nesmelých domácich pokusoch (v r. 1992 supermarket Verimex na sídlisku Podbreziny v Liptovskom Mikuláši, v r. 1993 supermarket Hruška v Prešove a v r. 1995 
supermarket Mila na sídlisku Ťahanovce v Košiciach) sa výstavba veľkých nákupných centier pod vplyvom globalizácie stala doménou zahraničných reťazcov. Na 
Slovensku bolo v r. 1999-2003 vybudovaných 49 hypermarketov (s predajnou plochou nad 3 000 m2). Prvý hypermarket na Slovensku (Tesco) bol otvorený v júni 1999 v 
Nitre. Do novembra r. 2003 bolo otvorených celkove 18 hypermarketov Tesco (Bratislava-Petržalka, Bratislava-Zlaté Piesky (vôbec najväčší s predajnou plochou 11 460 
m2), Trnava, Šaľa, Piešťany, Nitra, Nové Zámky, Levice, Trenčín, Dubnica nad Váhom, Prievidza, Žilina, Martin, Banská Bystrica, Poprad, Prešov, Košice a Michalovce. 
V r. 2004 Tesco pripravuje otvorenie hypermarketov v Bratislave-Lamači, Pezinku, Topoľčanoch a Považskej Bystrici. Ďalší obchodný reťazec Carrefour otvoril prvý 
hypermarket v júli 2000 v Bratislave-Petržalke. V súčasnosti sú v prevádzke ďalšie tri hypermarkety tohto reťazca (Bratislava-Polus City Center, Žilina, Košice). Reťazec 
Ahold otvoril od konca r. 2001 už 15 hypermarketov (Hypernova), z toho 2 veľké s plochou 10 tis. m2 (Bratislava-Shoping Park Avion, Košice-Optima) a 13 menších s 
predajnou plochou 3 tis. m2 (Považská Bystrica, Michalovce, Zvolen, Lučenec, Prievidza, Levice, Humenné, Dunajská Streda, Spišská Nová Ves, Ružomberok, Bardejov, 
Komárno, Liptovský Mikuláš). Reťazec Kaufland otvoril v r. 2000 svoje prvé tri hypermarkety (Prešov, Trnava a Poprad). Do konca r. 2002 bolo otvorených už 15 
hypermarketov Kaufland (Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Piešťany, Trnava, Trenčín, Prievidza, Žilina, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Zvolen, Spišská Nová 
Ves, Poprad, Prešov a Košice). Veľkoobchodné predajne Metro Cash&Carry sú v Ivanke pri Bratislave, Nitre, Zvolene, Žiline a Košiciach. V nástupe vlny výstavby 
hypermarketov sa pritom Slovensko oneskorilo oproti Česku, Poľsku a Maďarsku o tri až štyri roky. Napríklad kým v r. 1999 sa na Slovensku objavili len prvé 
hypermarkety zahraničných reťazcov, v Českej republike bolo už 123 hypermarketov a hobbymarketov (Szczyrba 2000). Podľa Pulpitlovej (2003) sa podiel hypermarketov 
na maloobchodnom obrate SR zvýšil z 2,9% v r. 2000 na 12%  v r. 2002.  
14 Napríklad nákupné centrá Aupark a Polus City Center v Bratislave, hypermarkety Tesco v Žiline, Nitre, Košiciach a Prešove, hypermarkety Kaufland v Ružomberku, 
Poprade a Prešove. 
15 Poukázať tu možno na príklady veľkorysých stavebných úprav centrálnych častí slovenských miest, pre ktoré je charak-teristická výstavba peších zón (bratislavské 
korzo, Košice, Banská Bystrica, Prešov, Trnava, Žilina, Martin). Ojedinelým projektom bola výstavba nového námestia (Nádvorie Európy) v Komárne so zástavbou 
domov v architektonickom štýle jednotlivých európskych krajín. 
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rozvojovej fáze. Recesia sa môže vyskytovať vo všetkých zónach mesta, častejšie sa s ňou stretávame 
v zónach B, D a E.  
Funkčná fragmentácia je proces prejavujúci sa na úrovni funkčnej intraurbánnej štruktúry. Súvisí s 
postmodernistickým trendom, ktorý na rozdiel od modernizmu preferuje polyfunkčnosť a funkčnú 
zmiešanosť mestských areálov pred striktným priestorovým oddeľovaním funkcií. Proces sa prejavuje 
postupným rozčleňovaním pôvodne monofunkčných objektov a areálov na menšie časti, ktoré sa postupne 
v dôsledku odlišnej organizačnej, užívateľskej alebo vlastníckej príslušnosti profilujú na plnenie odlišných 
funkcií. Funkčná fragmentácia sa najvýraznejšie prejavuje v zónach A a B (tu ide najmä o fragmentáciu 
plôch administratívy - osobitne typickú pre malé a stredne veľké mestá) a v zóne E (fragmentácia 
priemyselných areálov, plôch skladového hospodárstva a trvalých zariadení poľnohospodárskej výroby). 
Funkčnú fragmentáciu podmieňuje komercionalizácia16. 
Deindustrializácia je proces prejavujúci sa na úrovni funkčnej intraurbánnej štruktúry. Ide o znižovanie 
podielu plôch priemyslu, skladového hospodárstva a technickej infraštruktúry (napr. nefunkčných prístavov) 
v prospech iných funkcií, resp. v prospech nevyužitých plôch. Tento proces je podmienený transformáciou 
priemyselnej výroby, s jej prechodom na postfordovský model a so zmenami lokalizačných faktorov 
priemyslu. Môže byť taktiež výsledkom rešpektovania environmentálnych faktorov s cieľom eliminovať 
negatívny vplyv nevhodne lokalizovaného priemyslu na kvalitu životného prostredia17. Deindustrializácia 
zasahuje predovšetkým priemyselné areály situované vo vnútornom meste (zóna B). Dôsledkom 
deindustrializácie môže byť často recesia až úhorovanie na úrovni morfologickej intraurbánnej štruktúry. 
Vznikajú zdevastované a kontaminované areály (brownfields), ktoré sa len ťažko darí revitalizovať. Lepšie 
šance na revitalizáciu majú brownfields s atraktívnou polohou v blízkosti mestských centier, pri riekach 
alebo na pobreží morí či jazier. (Sýkora, L., 2000c) V malom počte prípadov o bývalé priemyselné plochy 
prejavili záujem zahraniční investori s cieľom obnoviť ich priemyselnú funkciu, hoci často v inom odvetví 
priemyselnej výroby. 
Demilitarizácia je podobným procesom prejavujúcim sa na úrovni funkčnej intraurbánnej štruktúry. Ide o 
znižovanie podielu plôch slúžiacich vojenským účelom z celkovej rozlohy plôch. Demilitarizácia do značnej 
miery súvisí so zmenami vojensko-politickej situácie a vojenskej doktríny po skončení studenej vojny a 
s odchodom okupačnej Sovietskej armády z viacerých európskych postkomunistických krajín. 
Demilitarizácia má podobné dôsledky ako deindustrializácia. Dotkla sa predovšetkým vojenských areálov 
v rámci vnútorného mesta (zóna B), ktoré sa len v malej miere darí revitalizovať18. 
Sakralizácia je procesom prejavujúcim sa na úrovni funkčnej intraurbánnej štruktúry. V užšom slova zmysle 
ide o rozširovanie sakrálneho priestoru na úkor profánneho priestoru, pričom pod sakrálnym priestorom tu 
možno rozumieť priestor výlučne vyhradený na bohoslužobné a kultové účely. V širšom slova zmysle 
sakralizácia označuje rozširovanie priestoru, ktorý je určený na plnenie religióznych funkcií. V tomto 
prípade tu zahŕňame kostoly, modlitebne, kláštory, administratívne budovy cirkví, cirkevné školy, predajne 
náboženských potrieb a iné účelové zariadenia cirkví. Sakralizácia bola podmienená obnovením náboženskej 
slobody v postkomunistických krajinách. Je ovplyvnená mierou religiozity obyvateľstva (napr. intenzívnejšie 
sa vyskytuje v poľských a slovenských mestách ako v českých a nemeckých)19. 

                                                

Sakralizácia má vplyv na 
morfologickú intraurbánnu štruktúru (revitalizácia, horizontálna adícia). Vyskytuje sa vo všetkých zónach 
mesta. 
Separácia je proces prejavujúci sa na úrovni sociálno-demografickej intraurbánnej štruktúry. Ide o 
priestorové oddeľovanie určitej skupiny obyvateľstva od ostatnej väčšiny obyvateľstva na základe sociálno-
ekonomických charakteristík, pričom ide o aktívne a dobrovoľné oddeľovanie na báze vlastných preferencií. 
Zvyčajne ide teda o proces, ktorého sa zúčastňuje obyvateľstvo s vysokým sociálno-ekonomickým statusom, 
čiže reprezentanti novej elity. V dôsledku separácie vznikajú uzavreté, izolované a často strážené rezidenčné 
areály, niekedy kombinované s komerčným využitím. V literatúre sa na označenie týchto areálov ujíma 
pojem citadely. (Marcuse, P. - van Kempen, R., 2000) Proces separácie sa spája s formovaním tzv. duálneho 
mesta, ktoré je výsledkom sociálno-priestorovej polarizácie až dualizácie. Ide o proces rastu počtu bohatých 
a chudobných obyvateľov a úbytok príslušníkov strednej vrstvy obyvateľstva. Príčinou dualizácie sú dopady 
ekonomickej reštrukturalizácie na trh práce. Reštrukturalizácia vedie k zvyšovaniu počtu dobre platených 
manažérskych a odborných pracovných pozícií, k znižovaniu podielu pracovných miest s priemernými 

 
16 Dobrým príkladom funkčnej fragmentácie je vývoj mnohých priemyselných objektov nachádzajúcich sa v centrálnej časti poľského mesta Łódź, ktoré sa premenili z 
textilných a odevných tovární na priestory malobchodu, stravovacích a zábavných služieb a kancelárske priestory. 
17 Napríklad zrušenie magnezitových závodov v košickej mestskej časti Ťahanovce, postupné sťahovanie priemyslu z bratislav-ského nábrežia Dunaja. 
18 Pozitívne príklady revitalizácie postmilitárnych areálov je možné uviesť z Olomouca, kde došlo predovšetkým k rozvoju univerzitnej infraštruktúry (univerzitná 
knižnica, internáty, nové priestory pre fakulty). 
19 Napríklad v r. 1989-2003 pribudlo v Prešove, ležiacom v regióne východného Slovenska s vysokou mierou religiozity, 21 nových kostolov, kaplniek alebo modlitební 
rozličných cirkví a náboženských spoločností. Tento prírastok predstavoval až 57,6% celkového počtu týchto zariadení religióznej infraštruktúry mesta v r. 1989. 
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mzdami a k nárastu počtu slabo platených miest, občasných miest, miest na čiastkové úväzky. Narastá počet 
nezamestnaných. Dualizácia prináša územnú koncentráciu dvoch krajných sociálnych skupín v mestskom 
priestore tesne vedľa seba (procesy separácie a segregácie), pričom sú často od seba oddelené i morfologicky 
(obrannými múrmi). Nové citadely vznikajú tak v zóne centra (A) a vnútorného mesta (B) (gentrifikované 
komplexy a nové rezidenčné komplexy kondomínií), ako aj v periférnej zóne (E), kde vznikajú uzavreté 
rezidenčné suburbiá (gated communities). (Sýkora,L., 2000c) Separácia má teda priamu väzbu na procesy 
suburbanizácie, gentrifikácie, revitalizácie a adície. 
Segregácia je proces prejavujúci sa na úrovni sociálno-demografickej intraurbánnej štruktúry. Má podobné 
príčiny ako separácia a súvisí so sociálnou polarizáciou a dualizáciou. Ide o priestorové oddeľovanie 
obyvateľstva na báze jeho nízkeho sociálno-ekonomického statusu alebo etnických, rasových a religióznych 
čŕt. Segregácia však nevyplýva z realizácie vlastných preferencií obyvateľstva, ale z jeho otvorenej alebo 
latentnej diskriminácie väčšinovým obyvateľstvom. Ide teda o vynútenú priestorovú separáciu. Extrémnym 
dôsledkom segregácie je getoizácia. Geto je možné charakterizovať ako oblasť, ktorá si vytvára negatívne 
väzby k svojmu okoliu a má svoju vlastnú organizáciu, štruktúru a ekonomiku. Špecifickým prípadom geta 
je vylúčené geto. Ide o oblasť, v ktorej sa koncentrujú príslušníci rasových, etnických, religióznych a 
sociálno-ekonomických skupín. Tieto sú dlhodobo vylúčené z ekonomického života ostatnej spoločnosti, 
ktorá nemá žiadny úžitok z ich existencie. (Marcuse, P. - van Kempen, R., 2000) Getá vznikajú najmä 
v devastovaných a zanedbaných častiach mesta, čím možno postrehnúť silnú väzbu segregácie na procesy 
recesie na úrovni morfologickej intraurbánnej štruktúry. Segregácia sa prejavuje najmä v zónach B,D a E. 
Lokálne samosprávy niekedy realizujú projekty výstavby obytných súborov pre sociálne slabších a 
neprispôsobivých občanov, ktoré môžu mať segregačné dôsledky20. 

                                                

Statusová regresia je proces prejavujúci sa na úrovni sociálno-demografickej intraurbánnej štruktúry. Ide o 
pozvoľný pokles sociálno-ekonomického statusu obyvateľstva bez toho, aby došlo k priestorovým presunom 
tohto obyvateľstva v rámci mestského organizmu. Tento proces súvisí so špecifikami formovania sociálno-
demografickej intraurbánnej štruktúry miest v komunistickom období, ktorého cieľom bolo vybudovať 
egalitárske mesto. Bytová politika viedla k formovaniu rozsiahlych obytných súborov s rovnakými obytnými 
podmienkami, ktoré boli osídľované príslušníkmi jednotlivých sociálno-profesionálnych skupín. To prispelo 
k stieraniu rozdielov v sociálno-ekonomickom statuse medzi jednotlivými obytnými súbormi. Viaceré štúdie 
na túto tému (napr. Bezák, A., 1987) ukázali, že mestá v komunistických krajinách boli preto vnútorne 
diferencované najmä z hľadiska rodinného statusu čiže demografických ukazovateľov. Aj štúdie z faktorovej 
ekológie poľských miest popri dominujúcej dimenzii sociálno-priestorového statusu identifikovali dimenzie 
zodpovedajúce dimenzii rodinného statusu. (Węcławowicz, G., 1988) Výsledkom tohto vývoja bola 
existencia obytných areálov v rozličnom štádiu životného cyklu (rodín i budov). To považujeme za kľúčový 
faktor procesu regresie sociálno-ekonomického statusu. Táto nastáva predovšetkým v obytných areáloch, 
ktorého obyvateľstvo sa dostalo do pokročilého štádia životného cyklu. S prechodom na starobný dôchodok 
súvisí pokles príjmov, podielu na moci a spoločenskej prestíže a teda celková pauperizácia obyvateľstva a 
celých mestských štvrtí. K statusovej regresii môže dôjsť aj u príslušníkov v inom štádiu životného cyklu (v 
súvislosti s rastúcou nezamestnanosťou), avšak zriedkavo nadobúda taký odraz v mestskom priestore ako 
regresia podmienená prechodom do pokročilého štádia životného cyklu. V mestskom priestore sa statusová 
regresia viaže najmä na staršie sídliská z 50. a 1. pol. 60. rokov 20. storočia (zóna D). Extrémnym prejavom 
straty prestíže sídlisk sú procesy ich úplného vyľudňovania, ako to možno pozorovať vo východnej časti 
Berlína alebo v iných východonemeckých mestách. 
 
Záver 
 
 Postsocialistické mesto chápeme v súlade so štrukturalistickými teoretickými východiskami ako produkt 
prechodnej etapy zmien socialistickej spoločensko-ekonomickej formácie na kapitalistickú 
spoločenskoekonomickú formáciu. Ide teda o dočasné vývojové štádium, v ktorom sa nachádzajú mestá 
postko-munistických krajín. Možno ho charakterizovať ako etapu dynamických premien súvisiach s 
prispôsobovaním sa intraurbánnych štruktúr novým podmienkam. Pri konceptualizácii postsocialistického 
mesta ako dynamického a prechodného vývinového štádia ho považujeme preto za kľúčovú identifikáciu a 
charakteristiku transformačných procesov, prejavujúcich sa v jednotlivých intraurbánnych štruktúrach. 
Z hľadiska výskytu a dosahu týchto procesov na jednotlivé intraurbánne štruktúry rozlišujeme procesy 
komplexné, čiastočne komplexné a elementárne. Dôležitou črtou transformačných procesov je ich 
diferencovaný priebeh v jednotlivých častiach mesta. Rešpektujúc priestorový a morfologický vývoj miest, 

 
20 Príkladom môže byť nový súbor pre sociálne slabé rodiny v areáli bývalej prešovskej tehelne. Potenciálnymi getami sú Luník IX v Košiciach alebo sídlisko na 
Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote. 
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je možné efekty transformačných procesov sledovať v piatich zónach mesta: centrum, vnútorné mesto, 
vilové štvrte, sídliská a periférna zóna.  
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