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Postsocialistická transformácia
miest Slovenska

Katarína Danielová
Mestá Slovenska prešli za posledných 25 rokov významnými zmenami.
Od novembra roku 1989 sa výrazným spôsobom zmenili na Slovensku politické pomery, ktoré sa neskôr premietli do hospodárskych, ale aj sociálnodemografických pomerov slovenských miest.
Podobne, ako aj v ďalších krajinách, sú aj na Slovensku práve mestá
ťažiskové body a ohniská, odkiaľ sa zmeny šíria difúznym spôsobom do
okolitej vidieckej krajiny. Súvisí to s vysokou koncentráciou obyvateľstva,
hospodárstva, kultúry, politického a spoločenského života na malom území,
ktorá je typická pre všetky urbanizované krajiny. Významnú úlohu pritom
zohráva vzájomný vzťah mesta a jeho zázemia. V. Lauko (2001) konštatuje,
že sídla a predovšetkým mestské sídla sú svedkami histórie, sú kultúrnohistorickým a spoločenským dedičstvom. Je v nich skoncentrovaný ekonomický, sociálny i kultúrny vývoj spoločnosti.
Práve preto sa v slovenských mestách v porovnaní s vidieckymi sídlami
skôr a výraznejšie prejavili politické, hospodárske a sociálne zmeny, ktoré
súviseli s postupným prechodom Slovenska od totalitného systému k pluralitnej demokracii a od centrálne riadeného hospodárstva k trhovému.
Je zrejmé, že slovenské mestá sa menia neustále, stále podliehajú určitej transformácii. Avšak treba podotknúť, že ich postupný prirodzený vývoj, ktorý sa viac-menej zhodoval s vývojom ostatných európskych miest
(odlišnosti vyplývali predovšetkým z rozdielnej úrovne vyspelosti rôznych
miest), bol umelo prerušený obdobím 1948 – 1989, kedy bolo na Slovensku socialistické zriadenie. Podľa M. Hampla (1996) toto obdobie relatívne
deformovaného vývoja spôsobilo skôr spomalenie všeobecných vývojových
tendencií v systéme osídlenia ako ich podstatné premeny... Náhla zmena
spoločenských podmienok po roku 1989 znamenala predovšetkým návrat
do „prirodzenej vývojovej trajektórie“. Avšak aj návrat do prirodzeného vývinu priniesol so sebou zmeny, z ktorých mnohé boli zásadné a postupne sa
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stali spúšťačom ďalších. Preto sa transformácia miest po roku 1989 práve
pre prívlastok „postkomunistická, resp. postsocialistická“ stáva jedinečná
a mestá bývalých socialistických krajín bývajú označované ako postsocialistické, resp. poskomunistické alebo posttotalitné (Timár 1995, Axenov
2002). Podľa R. Matloviča (2001) a L. Sýkoru (2001) sa tieto mestá nachádzajú v akomsi vývojovom štádiu, v ktorom sa prispôsobujú novým zmeneným
podmienkam. Na rozdiel od iných miest (napr. vyspelých západných krajín)
postsocialistické mestá sú nútené prejsť od industrializmu a postindustrializmu k informatizmu a navyše od socializmu ku kapitalizmu.
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V deväťdesiatych rokoch minulého storočia, ale aj na začiatku nového
milénia sa postsocialistická transformácia odrazila aj v odbornej literatúre,
a to nielen v slovenskej. Zaoberali sa ňou mnohí autori predovšetkým z tých
krajín, ktoré podobnú spoločenskú zmenu na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov minulého storočia prekonali (centrálna, juhovýchodná a východná Európa, krajiny bývalého Sovietskeho zväzu a ďalšie). Išlo
o rôzne zamerané práce, avšak často len politického (Capíková 2005, Hrivík 2009), sociálneho (napr. Bunčák, Harmadyová 1993, Gajdoš 2001), alebo
ekonomického charakteru (Morvay 2005, Ďurďovičová 1999), ktoré z veľkej
miery sledovali chronologický, avšak nie chórický aspekt transformácie. Dôležitý je preto prínos geografických prác, ktoré sa zameriavali aj na priestorové hľadisko. Mnohé geografické práce sa zameriavali na transformáciu
len z určitého hľadiska, pričom sledovali daný jav vo vybranom regióne,
prípadne celej krajine, avšak existuje celý rad urbánne zameraných prác,
ktorá sa zaoberajú transformáciou miest, či už v rámci urbánnych systémov
alebo jednotlivo (Korcelli 1997, Danielová 2009, 2010, 2011, 2012, Križan,
Alföldiová, Lauko 2008, Lauko, Rajčáková 1996, Rudolph 2002, Cudny 2006,
Korec, Rochovská 2003, Matlovič 2000, Vaishar 2002, Dická 2007). Vzhľadom na skutočnosť, že transformácia sa vo veľkej miere šíri „zhora nadol“
a teda viaceré jej procesy najprv prebiehali v mestách vyššieho hierarchického rádu, resp. väčšina z nich sa vyskytuje v mestách na vyššej hierarchickej
úrovni, je pochopiteľné, že pozornosť geografov sa obracala hlavne na hlavné mestá krajín (Sýkora 1996, 1999, Ira 2003, Korec 2000, Grime 1999, Rudolph, Brade 2005, Hirt, Kovačev 2006, Deda, Tsenkova 2006, Tosics 2006).
Predkladaná kapitola sa zaoberá slovenskými mestami po roku 1989,
s dôrazom na zmeny v ich priestorovej štruktúre. Sledovali sme všetky sídla,
ktoré mali v čase písania kapitoly štatút mesta. Vzhľadom na dostupnosť
údajov o slovenských mestách sme sledovali obdobie 1992-2012, pričom pri
niektorých dátach sme zvolené obdobie jemne skrátili (od roku 1995) alebo
predĺžili (od roku 1991). Vychádzali sme predovšetkým z voľne dostupných
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údajov Štatistického úradu a to zo Štatistickej ročenky Slovenskej republiky
a Štatistickej ročenky regiónov Slovenska. Pri niektorých ukazovateľoch boli
použité dáta zo Sčítania ľudu, domov a bytov 1991. Keďže sledované obdobie je relatívne dlhé, pre interpretáciu viacerých zmien v mestách Slovenska
boli sledované aj dve čiastkové obdobia (1992–2002 a 20002-2012) 1 .

4.2.1 Transformácia slovenských miest a jej obraz v ich
priestorovej štruktúre.
Slovenské mestá (podobne ako mestá v iných krajinách) sa nemenia rovnako. Ich transformácia prebieha síce v rámci Slovenska obdobným spôsobom, avšak nie rovnako rýchlo a s mnohými odlišnosťami. Je to spôsobené
tým, že ich pretváranie závisí od viacerých endogénnych a exogénnych faktorov. Z endogénnych faktorov pokladáme za najdôležitejšie polohu a dostupnosť mesta, prírodný potenciál mesta, veľkosť a význam mesta ako centra, hospodársku štruktúru mesta a jej diverzitu, úroveň infraštruktúrneho
vybavenia mesta. Z exogénnych faktorov je najdôležitejší vplyv internacionalizácie a globalizácie, ktoré mnohé mestá ovplyvňuje po hospodárskej,
ale aj kultúrnej stránke. Tieto faktory môžu výrazným spôsobom transformáciu urýchliť (dobrá dopravná dostupnosť, mesto na vyššej hierarchickej
úrovni, diverzifikovaná hospodárska štruktúra), ako aj spomaliť (nedostatočná infraštruktúrna vybavenosť, nedostatočný prírodný potenciál). Určitý
vplyv môže mať z endogénnych faktorov aj ľudský kapitál – predovšetkým
veková a vzdelanostná štruktúra obyvateľstva, ako aj jeho podnikateľské
schopnosti a ambície. Z exogénnych faktorov zase mestá ovplyvňuje aj regionálna politika Slovenska, a od vstupu Slovenska do Európskej únie aj
regionálna politika tohto zoskupenia.
Transformačný proces je veľmi komplikovaný a komplexný, keďže poskytuje všetky sféry života. Transformujúce sa mestá (nielen slovenské) postupne podliehali politickým a následne hospodárskym a sociálno-demografickým zmenám. To všetko sa premietalo do ich priestorovej štruktúry , ktorá
sa u mnohých počas transformačného obdobia výrazne zmenila. V mestách
prebiehali (aj v súčasnej dobe stále prebiehajú) transformačné procesy, modifikujúce výsledný obraz mesta. Ako konštatuje L. Sýkora (2001), súčasné
postkomunistické (postsocialistické) mestá sa vyznačujú vysokou dynami-

1

Pre lepšie porovnanie sme pre daný jav v mapách zvolili jednotnú legendu pre
celé sledované obdobie, aj pre obe čiastkové obdobia.
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kou priestorovej štruktúry 2. Avšak možno povedať, že najviac procesov je
pozorovateľných v metropolách, smerom nadol v hierarchii miest procesov
ubúda.
Procesy postihujú priestorovú štruktúru miest rôzne. Niektoré sa odrážajú len v jednej z jej čiastkových štruktúr, iné postihujú celú priestorovú
štruktúru. Ďalej odlišný je aj ich odraz v jednotlivých častiach miest. Pre
lepšiu prehľadnosť ich delíme do troch skupín 3 :

2

Priestorovú štruktúru mesta v kapitole chápeme v zmysle definície Bourna
(1971) a Matloviča (2002) ako „mnohorozmernú superštruktúru, tvorenú vzájomne previazanými a podmienenými parciálnymi intraurbánnymi štruktúrami:
fyziografickou, morfologickou, funkčnou a sociálno-demografickou štruktúrou.
Fyziografická štruktúra je daná prírodnými podmienkami mesta a je najstabil-
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nejšie, preto ju sledovať nebudeme, len v prípadných vypuklých prípadoch.
Morfologická štruktúra je druhá najstabilnejšia parciálna vnútromestská štruktúra. Tvorí ju vlastne sieť ulíc a budov. Funkčná priestorová štruktúra mesta
postihuje sociálno-ekonomické aktivity viazané na určitý mestský priestor, teda
funkčné využitie jeho jednotlivých častí. Táto štruktúra sa vyznačuje už relatívne vysokou dynamikou. Poslednou, najdynamickejšou priestorovou štruktúrou mesta je sociálno-demografická štruktúra, ktorá je tvorená obyvateľstvom
mesta, jeho rozmiestnením a charakteristikami. Uvedené parciálne štruktúry sú
vzájomne previazané a úzko spolu interagujú.
3

Charakteristiky jednotlivých procesov sú viac diskutované v prácach autorov
Kasalu, Danielovej, Blažíka et al (2009), Matloviča (2001), Sýkoru (2001).
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elementárne transformačné procesy – postihujú iba jednu štruktúru (morfologickú, funkčnú, sociálno-demografickú) – sem zaraďujeme procesy
• intenzifikácie
• revitalizácie
• recesie a úhorovania
• fragmentácie a funkčnej fragmentácie
• deindustrializácie a industrializácie
• demilitarizácie
• derezidencionalizácie
• poklesu ekonomického statusu
• separácie a segregácie
parciálne transformačné procesy – postihujú ktorékoľvek dve štruktúry zároveň – zaraďujeme sem procesy
●
humanizácie (predovšetkým sídlisk)
●
rozvoja prvkov dopravnej štruktúry
●
sakralizácie
●
edukacionalizácie
●
komercializácie
●
gentrifikácie
komplexné transformačné procesy – postihujú morfologickú, funkčnú aj sociálno-demografickú štruktúru – sem jednoznačne možno zaradiť proces suburbanizácie, prípadne pokračujúcej urbanizácie 4 .
Uvedené procesy možno označiť ako hlavné transformačné procesy meniace priestorovú štruktúru postsocialistických miest. Avšak treba zdôrazniť, že jednotlivé procesy sú podmienené viacerými faktormi, takže výsledný
efekt pri pôsobení jedného procesu na dve rozličné mestá môže byť značne
odlišný. To isté platí aj o časovom aspekte, kedy ten istý proces môže mať
vo viacerých mestách odlišný časový priebeh ako aj trvanie. Rovnako treba
zdôrazniť, že viacero z týchto transformačných procesov nie je typických
iba pre postsocialistické mestá, ale prebiehajú aj v mestách vyspelých krajín
(revitalizácia), naopak niektoré transformačné procesy sú typické práve pre
postsocialistické mestá (sakralizácia).

4

Viaceré procesy je však ťažké zaradiť, nakoľko v špecifických prípadoch a rôznych mestách sa môžu prejavovať ako elementárne a na inom mieste ako parciálne, prípadne parciálne a komplexné.
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4.2.1.1 Vybrané problémy politickej transformácie
slovenských miest a jej priemet do ich priestorovej
štruktúry
Pre postsocialistické mestá bol najdôležitejšou politickou zmenou proces demokratizácie spoločnosti. No pre slovenské mestá sa asi najzávažnejšou zmenou stal proces decentralizácie právomocí z celoštátnej úrovne
na úroveň lokálnu (Kallabová, 2004), teda obnovenie činností samospráv.
Z tohto pohľadu malo veľký význam uvedenie do účinnosti dvoch zákonov
(zákon č. 369/1990 Zz. a zákon č. 138/1991 Zz.), podľa ktorých môžu mestá
(ale aj vidiecke obce) samostatne rozhodovať a následne aj uskutočňovať
všetky úkony súvisiace so správou sídla a jeho majetku.
Ďalšou výraznou zmenou bol proces liberalizácie, ktorý sa prejavil
v rámci politickej sféry, ale zároveň aj hospodárskej sféry. Priamo miest sa
dotýkala deregulácia cien nehnuteľností a nájmov, ktoré následne podnietili
vznik trhu s realitami. Deregulácia bytovej výstavby zase presúvala povinnosť štátu zabezpečiť obyvateľom bývanie priamo na občana. Hromadná
bytová výstavba, ktorá prebiehala v čase socializmu, sa pozvoľna zastavila, čo sa odrazilo aj na nízkych prírastkoch bytov v slovenských mestách.
V mestách, kde nedobiehala komplexná bytová výstavba z minulého režimu
(dotovaná štátom), sa výstavba bytov na niekoľko rokov pozastavila úplne
(Slavík 1998). Ako je možné vidieť z obrázku 122, na začiatku transformačného obdobia v roku 1995 predstavoval spolu pre slovenské mestá ročný prírastok bol iba 4365 bytov. Z nich však až tretina pripadala na byty v rodinných domoch, čiže boli postavené v rámci individuálnej bytovej výstavby.
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Až do roku 2001 ročný prírastok bytov v mestách Slovenska stagnoval, mierny nárast zaznamenávame až na začiatku nového milénia. Na trh
s nehnuteľnosťami v tomto období vo väčšej miere vstupujú noví investori
a developeri, ktorí sa zaslúžili o výstavbu väčšieho počtu bytov ako v predchádzajúcom období. Tento nárast však pokračoval iba do roku 2009, kedy
sa aj v stavebníctve prejavila globálna hospodárska kríza. Prírastok bytov sa
výrazne znížil, až od roku 2011 sledujeme jeho opätovný nárast.
Výstavba v Slovenských mestách neprebiehala všade rovnako. Možno
konštatovať, že v období 1991-2012 rástli mestá na celom území Slovenska, avšak výraznejšie rástli hlavne mestá v dobre dopravne dostupných
regiónoch – v Trnavskom a Bratislavskom kraji, na strednom Považí (obr.
123). Samozrejme, že v prípade malého mesta s malým počtom bytov sa percentuálny nárast bytových jednotiek prejavil rýchlejšie (Dudince). Naopak
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Obr. 122. Prírastky bytov v slovenských mestách v období 1995-2012
Štatistická ročenka SR 1996-2005, Štatistická ročenka regiónov Slovenska
2006-2013, upravila autorka, 2014

v mestách na najvyššej hierarchickej úrovni sa tento nárast neprejavil natoľko znateľne vzhľadom na ich pôvodný veľký počet bytov. Avšak ak porovnáme Bratislavu a Košice, hlavné mesto aj vďaka svojmu postaveniu, dobrej dopravnej polohe v blízkosti troch štátov a veľkého počtu pracovných
možností rástlo rýchlejšie. Úbytok bytov zaznamenal iba Liptovský Hrádok,
Kremnica, Želiezovce, Kežmarok, Štúrovo a Šurany, pričom v prípade posledných troch bol spôsobený osamostatnením mestských častí. Úbytok bytov u ostatných mohol byť spôsobeným aj premenou nepoužívaných bytov
na komerčné priestory. Toto tvrdenie môže podporiť aj pohľad na zmenu
počtu bytov na Slovensku v prvej polovici transformačného obdobia. Mestá
zaznamenávali len pomalší rast a viaceré z nich (predovšetkým na strednom Slovensku) zaznamenávali skôr úbytok bytov (obr. 123). Druhá polovica transformačného obdobia priniesla priestorovo rovnomernejší vývoj vo
výstavbe, kedy všetky mestá zaznamenali rast, pričom výraznejšie sa prejavil v oblasti Bratislavy a stredného Považia. V prípade Bratislavského kraja
veľkú úlohu zohrali suburbanizačné trendy, ktoré podnietili rozvoj sídiel
v zázemí Bratislavy.
Deregulácia cien nehnuteľností a nájmov spôsobila aj to, že sa oproti
socialistickému obdobiu zmenila hustota zaľudnenia jednotlivých častí veľkých miest. Centrá sa stali sídlami rôznych inštitúcií, úradov a hospodárskych podnikov, ktoré sú schopné a ochotné platiť za nehnuteľnosť viac ako
bežný občan, preto v nich poklesol počet bytov trvale obývaných občanmi.
Trh s nehnuteľnosťami ovplyvnil rast miest do šírky aj do výšky. Zahraničné
spoločnosti popri prenájme (alebo nákupe) kancelárskych priestorov sa pre
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Obr. 123. Zmena počtu bytov v slovenských mestách
v období 1995-2012 (pomer počtu bytov na konci a na začiatku
sledovaného obdobia)
Štatistická ročenka SR 1996-2005, Štatistická ročenka regiónov
Slovenska 2006-2013, SODB 1991, upravila autorka, 2014
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svojich členov manažmentu z domovskej krajiny snažia zabezpečiť aj bývanie (často v centre), čo vedie k postupnej gentrifikácii. Vzhľadom na veľkosť
slovenských miest je však nutné konštatovať, že k takémuto javu dochádza
iba v Bratislave a Košiciach.
Hustota zaľudnenia stúpla aj v ostatných častiach miest, pričom v poslednom období sú v mnohých prípadoch preferované okrajové časti kompaktného mesta, prípadne aglomerované vidiecke obce. Je to v súvislosti so
snahou o bývanie v zdravšom prostredí, ktorá sa premieta do silnejúcich suburbanizačných trendov . Takto vznikajú v častiach miest celé nové obytné
štvrte pozostávajúce prevažne z rodinných domov, pričom ich obyvatelia na
jednej strane využívajú výhody mesta (napr. mestskú hromadnú dopravu)
a na druhej strane aj výhody vidieckeho spôsobu života (napr. Bratislava –
Jarovce, Rusovce, Čunovo, Záhorská Bystrica; Košice – Košická Nová Ves,
Pereš; Trenčín – Opatová, Záblatie). Preto sú takéto štvrte miest často preferovanejšie oproti samostatným obciam v zázemí veľkých miest, ktoré trpia
predovšetkým komplikovanou dopravnou dostupnosťou v exponovaných
časoch. Táto preferencia však na druhej strane spôsobila rast cien v okrajových častiach miest, ktoré za posledných 10 rokov predovšetkým v Bratislave výrazne stúpli.
Zmeny v počte obyvateľov v jednotlivých častiach miest sa odrážajú
predovšetkým v sociálno-demografickej štruktúre miest, ale sú úzko previazané s morfologickou štruktúrou. V mestách je veľmi často pozorovateľný
jav intenzifikácie, kedy prebieha výstavba na dovtedy voľných plochách,
často medzi už existujúcou zástavbou. Intenzifikácia je typická pre všetky
veľkostné skupiny miest a rovnako aj pre všetky časti miest. Ako príklad
môžeme uviesť mesto Nová Dubnica, u ktorého by sa možno intenzifikácia
ani nepredpokladala. Jeho historicko-geografický vývoj bol dokonca v porovnaní s ostatnými slovenskými mestami atypický, pretože bolo založené
v roku 1953 počas socialistického obdobia na zelenej lúke a podľa plánov
s maximálnou efektivitou využitia priestoru. Avšak napriek tejto skutočnosti po roku 1989 na voľných plochách, ktoré v rámci kompaktného mesta
zostali, vznikla ďalšia zástavba – v centre mesta, ako aj v časti Miklovky (tu
však nové rodinné domy stoja v porovnaní s pôvodnými na oveľa menších
pozemkoch).
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Celkovo možno konštatovať, že v slovenských mestách vzrástla veľkosť
zastavaných plôch. Kým v roku 1995 tvorili zastavané plochy v slovenských
mestách spolu 6,01 % i ch celkovej rozlohy (Štatická ročenka Slovenskej republiky 1996), v roku 2012 to už bolo 9,97 % (Štatistická ročenka regiónov
Slovenska 2013). Napríklad v Bratislave bol v roku 1995 podiel zastavaných
plôch na celkovej rozlohe 11, 47 % v roku 2012 už dosahoval 20,48 %. Podobne to bolo v Košiciach (12,45 % a 18,91 %), Žiline (13,58 % a 20,51 %), ale
aj menších mestách ako napr. Ilave (4,44 % a 10,48 %), Leopoldove (25,13 %
a 35,03 %), Martine (9,81 % a 16,37 %), Nových Zámkoch (7,95 % a 14, 76 %),
Senci (5,86 % a 14,65 %), Vrútkach (4,61 % a 11,67 %), Michalovciach (14,20
% a 20,71 %) alebo Považskej Bystrici (6,98 % a 12,66 %). U všetkých spomínaných miest sa pritom celková rozloha mesta nemenila, čiže podiel ich
zastavaných plôch nebol ovplyvnený odčlenením časti mesta.
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Ak by sme však sledovali, ako sa menila veľkosť zastavaných plôch
v slovenských mestách na konci minulého storočia a v novom miléniu, zistili
by sme, že mestá výraznejšie rástli v období 1995-2002 v porovnaní s obdobím 2002-2012 (obr. 124). Tento jav môžeme pozorovať v rámci miest celého Slovenska. V období 1995 až 2002 najvýraznejšie rástli mestá Tisovec,
Vrútky, Dobšiná, Ilava, Gelnica, Hnúšťa, Senec, Stupava, Svätý Jur a Holíč,
kde sa veľkosť zastavanej plochy v roku 2002 oproti roku 1995 zväčšila viac
ako o 100 %. Aj keď ide o relatívne malé mestá, kde percentuálny nárast je
pozorovateľný rýchlejšie ako v prípade veľkých miest (Bratislava a Košice
tiež zaznamenali nárast zastavaných plôch , ale vzhľadom na ich veľkosť nie
tak rapídny), v prípade Stupavy, Senca a Svätého Jura naozaj tento vývoj bol
zjavný práve pre skutočnosť, že ležia v zázemí Bratislavy a bývanie (resp.
nehnuteľnosti) v nich je cenovo menej náročné. Napriek tomu, že mesto Vysoké Tatry sa v sledovanom období javilo ako rýchlo rastúce, v tomto prípade treba jeho rast zastavaných plôch a rovnako aj ich úbytok v období
2002-2012 interpretovať veľmi opatrne, pretože v transformačnom období sa
menila jeho rozloha (odčlenením niektorých jeho častí), čo sa vzápätí prejavilo aj na podiele zastavanej plochy.
Nasledujúce obdobie prinieslo podľa údajov Štatistického úradu mierne
spomalenie tempa rastu. Mestá síce rastú naďalej, avšak mierne pomalšie.
Istú rolu v tejto situácii zohráva aj cena nehnuteľností (hlavne bytov), ktorá po roku 2005 výrazne na Slovensku vzrástla a tiež aj určitá presýtenosť
na trhu s realitami. Nie nepodstatnú úlohu zohrala aj globálna hospodárska kríza, ktorá aj na Slovensku spôsobila určitý úpadok v stavebníctve, čo
možno dobre dokumentovať obrázkom č. 122. Výraznejšie rástli naďalej iba
Senec, Šamorín, Poprad, Bánovce nad Bebravou a Brezová pod Bradom, pri-
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čom všetky tieto mestá zaznamenali rast o viac ako 20 %. Bratislava bola
približne na ich úrovni so svojím nárastom o 19,51 %.
Nakoľko porovnávať tieto dve obdobia na základe percentuálneho rastu
sa môže javiť skresľujúce, pre lepšiu dokumentáciu sledovaného javu uvádzame aj absolútne čísla. Napríklad v Bratislave vzrástla do roku 2002 zastavaná plocha o 2083 ha (o 49,41 %), avšak od roku 2002 už len o 1229 ha (o 19,
51%). Ešte výraznejší rozdiel zaznamenala Žilina, kde do roku 2002 vzrástla
veľkosť zastavanej plochy o 520 ha (o 47,84 %), avšak od roku 2002 len o 34
ha (o 2,13 %), či Banská Bystrica (do roku 2002 o 424 ha ( o 46,24 %) a od
roku 2002 o 66 ha (o 4,91 %). Tento problém sa netýka len veľkých miest.
Podobne sú na tom napríklad Nové Zámky (453 ha a 41 ha), Trebišov (316 ha
a 5 ha), Michalovce (308 ha a 35 ha), ale aj Spišská Nová ves (278 ha a 43 ha),
Hlohovec (276 ha a 46 ha), Pezinok (275 ha a 55 ha), Lučenec (254 ha a 30 ha),
Čadca (248 ha a 2 ha), Prievidza (242 ha a 32 ha), Rimavská Sobota (234 ha
a 32 ha) a ďalšie mestá. Asi najvyrovnanejší prírastok zastavaných plôch si
zachovalo mesto Poprad (298 ha a 210 ha), čo môže súvisieť aj s jeho veľmi
dobrou polohou voči pohoriu Tatry a teda vysokým potenciálom z hľadiska
cestovného ruchu.
Je pochopiteľné, že veľkosť zastavaných plôch nesúvisí iba s rezidenčnou výstavbou. Svoju úlohu zohráva aj budovanie nových priemyselných
podnikov, skladov, logistických centier ako aj rôznych komerčných zariadení. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že vo väčšine slovenských miest zaberajú najväčšie plochy práve plochy bývania, rast veľkosti zastavaných plôch
ovplyvňuje práve výstavba bytov a rodinných domov.
Ďalšie významné zmeny slovenské mestá zaznamenali hlavne v súvislostí s posilnením kompetencií samospráv. Prejavilo sa to predovšetkým na
vzhľade miest, ich komunikáciách ako aj na úrovni infraštruktúrneho vybavenia. Predstavitelia miest už neboli obmedzovaní nariadeniami zhora
a mohli sa sami zaslúžiť o rozvoj miest. V transformačnom období až do
súčasnosti mestá prejavujú snahu o zlepšenie infraštruktúry, predovšetkým
napojenie na vodovodnú a kanalizačnú sieť a o plynofikáciu. Kým pôvodné
kompaktné mestá tento problém už väčšinou mali vyriešený, mnohé z aglomerovaných obcí neboli dostatočne infraštruktúrne vybavené. Avšak v súčasnosti je už na mestách samých, aby riešili hlavne tie problémy, ktoré sú
z ich pohľadu najpálčivejšie, rovnako ako majú možnosti hospodáriť s vlast-
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Obr. 124. Zmena veľkosti zastavaných plôch v slovenských
mestách v období 1995-2012 (pomer veľkosti plôch na konci a na
začiatku sledovaného obdobia)
Štatistická ročenka SR 1996-2005, Štatistická ročenka regiónov
Slovenska 2006-2013, upravila autorka, 2014

Časť 4: Sídla a služby ako regionotvorný element
ným majetkom a financiami a získavať nové prostriedky (granty, projekty
EÚ a pod.).
Všeobecne sa asi najvýraznejšie prejavili snahy o zlepšenie predovšetkým v centrách miest. Veľa miest si uvedomuje, že centrum je miesto, kde by
sa mal sústreďovať kultúrny a spoločenský život obyvateľstva, miesto, ktoré
má výrazný potenciál z hľadiska cestovného ruchu, pretože môže pritiahnuť
návštevníkov a teda miesto, ktoré by malo mať určité „genius loci“. Preto až do súčasnosti pozorujeme v centrách miest snahy o ich revitalizáciu,
ktorá však nespočíva len v obnove budov, budovaní peších zón a výsadbe
zelene. V centrách miest sa uskutočňuje čoraz viac kultúrnych a športových
podujatí. Mnohé z týchto podujatí sú typické pre mestá všeobecne (napr.
vianočné trhy), iné sa spájajú s historickými výsadami miest (napr. Korunovačné slávnosti v Bratislave, jarmoky v Leviciach, Trnave, Novom Meste
nad Váhom, Ružomberku, Spišskej Novej Vsi a ďalších mestách), prípadne
zohľadňujú osobitosť regiónu, v ktorom sa mesto nachádza (napr. Salamandrové dni v Banskej Štiavnici, Dni zelá v Stupave, Slávnosť hliny – Keramická Modra v Modre, Vinobranie v Pezinku, festival Európske ľudové remeslo
v Kežmarku, Zemplínske slávnosti v Michalovciach) alebo pripomínajú významnú osobnosť regiónu (Dni Majstra Pavla v Levoči, Festival dychových
orchestrov Pádivého v Trenčíne), avšak ktoré v neposlednom rade priťahujú čoraz viac návštevníkov.
Pozitívne zmeny zaznamenávame aj na sídliskách, ktoré hlavne po roku
200 zažívajú humanizáciu. Vo viacerých ich častiach výrazne stúpla estetika zástavby, avšak aj priestorov medzi bytovými domami. V súčasnosti sú
v nich renovované alebo novo budované detské ihriská, oddychové zóny,
objekty občianskej vybavenosti, vysádza sa zeleň.
Možnosť samostatného hospodárenia s majetkom oceňujú aj mestá,
v ktorých sa v minulosti nachádzali vojenské posádky a ktoré po roku 1989
v súvislosti s odchodom sovietskych vojenských zložiek z nášho územia
a po roku 2006 v súvislosti s postupnou profesionalizáciou Armády Slovenskej republiky zaznamenali proces demilitarizácie. Viaceré vojenské objekty
(napr. kasárne) boli ponúknuté mestám, ktoré ich môžu v súčasnosti využívať na vlastnú potrebu (napr. ako sídla škôl, administratívy, inštitúcií; po
prebudovaní aj ako mestské nájomné byty), prípadne ich prenajímajú aj na
hospodárske účely. Príkladom sú Jegorove kasárne vo Zvolene ( v súčasnosti v nich sídli ZUŠ a viaceré hospodárske firmy), kasárne v Rimavskej
Sobote (firma Sewon ECS Slovakia), Košiciach (Kulturpark) alebo pevnostný
systém v Komárne, ktorý je v súčasnosti postupne rekonštruovaný, vzhľa-
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dom na jeho vysokú stavebno-historickú hodnotu (spolu s opevneniami na
pravej strane Dunaja v Maďarsku patril svojho času medzi najrozsiahlejšie
pevnostné systémy v Rakúsko-Uhorsku.
Medzi politické zmeny možno zaradiť aj obnovenie slobody prejavu
a vierovyznania. Obnovenie náboženskej slobody sa prejavilo v slovenských mestách procesom sakralizácie. Tento proces sa prejavil aj priestorovej štruktúre miest, pretože dovtedy profánne využívaný priestor sa začal
využívať na religiózne účely. V užšom ponímaní išlo o výstavbu nových
kostolov, modlitební, svätýň a kaplniek, v širšom o zakladanie cirkevných
škôl, pastoračných centier, centier voľného času a pod.
Slovensko je napriek viac ako 40-ročnému socialistickému obdobiu katolícka krajina. Dokazuje to aj náboženská štruktúra obyvateľstva, ktorá podľa
údajov zo SODB v roku 2011 udávala 73,65 %-ný podiel obyvateľstva katolíckeho vyznania (spolu rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho). Uvedený
údaj je za zistené obyvateľstvo. V roku 2001 malo katolícke obyvateľstvo
zastúpenie 75, 26 %-ný podiel (SODB 2001), teda do roku 2011 zaznamenalo
mierny pokles. Tento pokles nie je zapríčinený nárastom zástancov iných
vierovyznaní, skôr miernym nárastom počtu osôb bez vyznania. Natíska sa
dojem, že po počiatočnom nadšení z obnovenej slobody viery časť obyvateľstva „vytriezvela“ a priznala si skutočnú náboženskú orientáciu.
Avšak práve vzhľadom na vysoký počet obyvateľstva s katolíckym vierovyznaním, je väčšina novovzniknutých sakrálnych zariadení práve katolíckych. Obr. 125 5 zachytáva katolícke kostoly a chrámy (s výnimkou kapl-
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Obr. 125 bol spracovaný na základe údajov z webových stránok:
http://www.mariasoft.sk/knazi/far.htm
http://dcza.sk/application_data/bu/uploads/Data/Schematizmus%202013.
pdf
http://www.novyschema.bbdieceza.sk/
http://schematizmus.kapitula.sk/?display=128
http://schematizmus.rimkat.sk/wp-content/uploads/2012/04/schematizmus-2011.pdf
http://www.dokostola.sk/kostoly/
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Obr. 125. Kostoly a chrámy katolíckej cirkvi vybudované v mestách
Slovenska po roku 1990
podľa zdrojov upravila autorka, 2014
niek) vystavané v mestách Slovenska po roku 1990, obr. 126 6 zasa katolícke
školy (základné, stredné a spojené), ktoré tiež boli založené v slovenských
mestách po roku 1990.
Treba však podotknúť, že morfologickú štruktúru viac ovplyvnila výstavba kostolov a chrámov, nakoľko ide o nové stavby, ktoré boli v mestách
vystavané na zelenej lúke alebo na nevyužívaných plochách. Po roku 1990
nové kostoly, kaplnky a chrámy vznikali predovšetkým na sídliskách s veľkou koncentráciou obyvateľstva, ktoré vznikli počas socializmu a kde teda
vzhľadom na komunistickú ideológiu neboli vybudované sakrálne objekty
(napr. Bratislava – Dúbravka, Dlhé Diely, Petržalka, Nové Mesto, Kramáre;
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Obr. 126 bol spracovaný na základe údajov z webových stránok:
http://roznava.rcc.sk/schematizmus2/skola-10-sk
http://www.biskupstvo-nitra.sk/institucie/cirkevne-skoly/
http://abu-bratislava.sk/portal/system/files/ABUBA_ASU-Skoly_a_skolske_
zariadenia-od_1_1_2014.pdf
http://www.abu.sk/skolstvo/katolicke-skoly/
http://dsu.kapitula.sk/adresar.htm
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Trenčín – Juh; Topoľčany – Mravenisko; Košice – Sídlisko KVP, Ťahanovce,
Nad jazerom, Luník IX).

Obr. 126. Základné, spojené a stredné školy pod správou katolíckej cirkvi
zriadené v mestách Slovenska po roku 1990
podľa zdrojov upravila autorka, 2014
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Vyšší počet novopostavených sakrálnych objektov v ďalších mestách
zase možno odôvodniť tým, že s obnovou náboženskej slobody stúpal počet
farností a ich filiálok, pričom v mnohých z nich si obyvatelia žiadali vlastný
svätostánok. Tento jav bol vypuklejší hlavne v mestách, do ktorých boli administratívne aglomerované okolité vidiecke obce (napr. Považská Bystrica,
Prievidza, Partizánske, Čadca, Turzovka). Na východnom Slovensku zase
väčší počet nových svätostánkov súvisí aj so silnejším zastúpením obyvateľstva gréckokatolíckej viery, ktorí sa podobne ako rímskokatolícke obyvateľstvo snažili o výstavbu nových svätýň.
Nové cirkevné školy sú tiež vzhľadom na náboženskú štruktúru obyvateľstva väčšinou pod správou katolíckej cirkvi (obr. 126), avšak nájdu sa aj
školy iných cirkví (evanjelické školy v Rimavskej Sobote, Martine, Prešove,
Bratislave, Liptovskom Mikuláši a ďalších mestách; napr. Narnia – škola
Zboru cirkvi bratskej v Bratislave, Pezinku, Banskej Bystrici a ďalšie). Založenie nových cirkevných škôl však na rozdiel od svätostánkov oveľa menej
ovplyvňovali morfologickú štruktúru slovenských miest a prejavili sa skôr
vo funkčnej štruktúre. Možno to vysvetliť tým, že väčšinou školy si väčšinou
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nestavali nové vlastné budovy, ale využívali uvoľnené priestory v štátnych
školách a iných inštitúciách

4.2.1.2 Vybrané problémy hospodárskej transformácie
slovenských miest a jej priemet do ich priestorovej
štruktúry
Transformácia hospodárskej sféry predstavuje prechod „od plánu
k trhu“ – zmenu centrálne plánovaného hospodárstva na decentralizovaný
atomicky rozdelený systém trhového hospodárstva (Fassman 1997), ktorý je
tesne spätý s prechodom od totalitného politického režimu k pluralitnému
demokratickému. J. Mládek (1995) pritom rozlišuje tri fázy ekonomickej
transformácie – deštrukčnú, stabilizačnú a kompenzačnú.
V praxi a v slovenskom prostredí prvá fáza znamenala zánik alebo
úpadok mnohých socialistických hospodárskych podnikov a ich vzájomných vzťahov. Rozpadol sa vtedajší existujúci trh (predovšetkým v rámci
krajín RVHP), narušili sa dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Deštrukčnú
fázu posilnilo aj rozhodnutie o konverzii zbrojárskej výroby z roku 1991,
ktoré významným spôsobom ovplyvnilo úpadok hospodárstva na hornom
a strednom Považí (Dubnica nad Váhom, Považská Bystrica, Martin). Veľký
význam zohrávalo aj to, že slovenský priemysel bol výrazne orientovaný na
ťažké odvetvia, chýbala spotrebná výroba. Situáciu navyše skomplikoval aj
vznik samostatnej Slovenskej republiky 1. 1. 1993, pretože rozdelenie dovtedy jednotnej ekonomiky spôsobilo ďalšie spomalenie transformačného
procesu. Slovensko bolo v porovnaní s Českou republikou vždy viac poľnohospodársky orientované a priemyselne od nej záviselo.
Úpadok hospodárstva sa prejavil a vznikom nezamestnanosti, ktorá
v socializme, kedy mal každý nielen právo, ale aj povinnosť pracovať, neexistovala. Deštrukčnú fázu zároveň sprevádzal proces privatizácie a reštitúcie (niektorí autori ju označujú ako reprivatizáciu – napr. Kulla 2002),
kedy podniky slovenského hospodárstva postupne prechádzali zo štátneho,
prípadne družstevného vlastníctva, do súkromného vlastníctva. V slovenských podmienkach sa delila na veľkú a malú privatizáciu, kedy v rámci veľkej boli privatizované zásadné podniky slovenského hospodárstva a v rámci
malej malé podniky a predovšetkým maloobchodné zariadenia a zariadenia služieb. Tým sa uskutočnila vlastnícka reštrukturalizácia slovenského
hospodárstva, úzko spojená aj s veľkostnou a postupnou odvetvovou reštrukturalizáciou. Začala sa utvárať podnikateľská sféra a podniky s novými majiteľmi ako aj vznikajúce nové hospodárske subjekty postupne začínali
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pôsobiť na slovenskej hospodárskej scéne, prípadne sa snažili pokračovať
v pôvodnej výrobe. Deštrukčná fáza transformačného procesu tak postupne
prechádzala do stabilizačnej, a kompenzačnej. Vytvoril sa trh pracovných
síl, obchod, ceny ako aj dodávateľsko-odberateľské vzťahy sa liberalizovali. To podmienilo vznik konkurenčného prostredia, ktoré na jednej strane
prinášalo pre šikovné, flexibilné hospodárske subjekty obrovské možnosti,
no na druhej strane výrazne sťažilo situáciu v mamutích socialistických hospodárskych gigantoch. Tie často nedokázali reagovať na požiadavky trhu,
v mnohých prípadoch nastal rozklad, postupná alebo celková likvidácia
priemyselných závodov a štruktúr, ktoré nekorešpondovali s celkom novými geopolitickými a geoekonomickými podmienkami, keďže tieto štruktúry
vznikli a prežívali v podmienkach umelého (len centrálne riadeného) trhu
(Poláčková, Potomová 2011).
Slovenské obce a hlavne mestá zažívali proces deindustrializácie, ktorý postihol viaceré priemyselné odvetvia. Silná strojárska báza slovenského priemyslu sa spočiatku negatívne prejavila v takmer všetkých okresoch.
Utrpel aj ťažobný, hutnícky a chemický priemysel , no aj ľahšie odvetvia.
Jedným z najvýraznejšie zasiahnutých regiónov bolo vďaka výraznej zbrojárskej tradícii Považie (s centrami ZŤS Dubnica nad Váhom, Považská Bystrica, ZŤS Martin), ale aj Podpoľanie (PPS Detva, ZŤS Hriňová). Ťažobný
priemysel tiež utrpel straty, avšak hlavne z dôvodu nerentability ťažby, prípadne vyťaženia ložísk (Železnorudné bane v Rožňave, Baňa Dolina Veľký
Krtíš). Z odvetví ľahšieho priemyslu boli výraznejšie postihnuté hlavne odvetvia textilné a obuvnícke, čo však súviselo s rastúcou internacionalizáciou
a globalizáciou trhov (Merina a Ozeta Trenčín, JAS Bardejov, Závody 29.
augusta v Partizánskom) a recesiou textilného priemyslu.
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Upadajúce hospodárske giganty, ktoré v mestách často zaberali veľkú
časť priemyselných plôch, postupne zaznamenávali procesy recesie a úhorovania. Spočiatku dochádzalo k obmedzovaniu výroby, neskôr niektoré
prevádzky úplne zastavili. Hoci bola snaha o ich opätovné využitie (náhradné výrobné programy, lokalizácia iných hospodárskych činností, prenajímanie), nie všetky takéto areály sú v súčasnosti plne využívané, prípadne
nie sú využívané vôbec. Veľké zmeny zaznamenalo aj poľnohospodárstvo,
ktoré ovplyvnila vlastnícka reštrukturalizácia jeho podnikov, ale po roku
2004 aj poľnohospodárska politika Európskej únie, čo malo tiež za následok
zmenšenie využitia jeho zastavaných areálov. V neposlednom rade treba
spomenúť rozostavané socialistické projekty, na dokončenie ktorých sa po
roku 1989 nenašli prostriedky. Typickým príkladom je projekt bratislavskej
nemocnice Rázsochy, ktorá sa mala stať špičkovým zdravotníckym zariade-
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ním. Na Slovensku tak vzniklo množstvo brownfieldov, ktoré do súčasnosti
chátrajú. Agentúra SARIO uskutočnila v rokoch 2008-2009 anketový prieskum, kedy oslovila predstaviteľov miest a vidieckych obcí za účelom zmapovania brownfieldov. Z výsledkov výskumu vyplynulo, že ku koncu roku
2009 sa na Slovensku nachádzalo 682 brownfieldov (Kyseľová 2009), pričom
najviac sa ich nachádzalo v Žilinskom, avšak najväčšie plochy zaberali v Košickom kraji. Približne 20,4 % plôch pripadlo na poľnohospodárske areály,
avšak až 44,4 % na priemysel a 16 % na nedokončené objekty občianskej
vybavenosti. Zo štruktúry nevyužívaných plôch je zrejmé, že sa nachádzajú
väčšinou v mestách. Príkladom sú plochy Matadoru, Technického skla, Istrochemu, Steinu v Bratislave, Meriny a Ozety v Trenčíne, Levitexu v Leviciach, Chemka v Strážskom, Chemlonu v Humennom, Slovenského hodvábu
v Senici, Sloveny v Žiline, Slovenky v Banskej Bystrici, Solivaru v Prešove,
Odevných závodov Nálepku v Košiciach a ďalšie. Ich revitalizácia nie je
lacnou záležitosťou, preto sa každý investor skôr snaží stavať na zelenej
lúke pred prispôsobením sa svojho projektu starému už existujúcemu areálu
(Hajaš et al 2008).
S nástupom kompenzačnej fázy hospodárskej transformácie sa postupne
rozširovali podniky, ktoré sa dokázali prispôsobiť zmeneným podmienkam
a vznikali nové. Tie zakladali domáci, no v neposlednom rade aj zahraniční
investori. Vzhľadom na ich vyššie uvedenú neochotu (z technologických,
ale predovšetkým finančných dôvodov), nové podniky vznikali na zelenej
lúke, spravidla po obvode už existujúcich miest. Slovenské mestá tak zaznamenali a stále zaznamenávajú novú vlnu industrializácie, pričom asi
najväčší rozmach zaznamenal elektrotechnický a automobilový priemysel
spolu s nadväznosťou na jeho subdodávateľov. Veľké priemyselné plochy
zaberajú nové podniky napr. v Bratislave (Volswagen), Trnave (PSA Peugeot Citroën), Trenčíne, Ilave (Leoni Autokabel Slovakia), Galante (Samsung
Electronics Slovakia), Nitre (Sony, neskôr Foxconn), ale industrializáciu zaznamenali aj menšie mestá (Nová Dubnica – NES, Dubnica nad Váhom –
Delta, Martin – Volswagen, Johnson Controls a Ecco, Krupina – Lind Mobler,
Vráble – Matador Automotiv a ďalšie). Nové podniky sú lokalizované predovšetkým na okrajoch miest, prípadne sú sústreďované do priemyselných
parkov (na západnom Slovensku napr. vo Vrábloch, Myjave, Malackách, Trnave, Hlohovci, Senici, Galante, Hurbanove, na strednom v Detve, Lučenci
a Hnúšti a na východnom Poprade, Lipanoch, Snine, Trebišove, Strážskom,
Humennom a ďalších).
Výraznú stopu na slovenských mestách zanechala v súvislosti s transformáciou hospodárstva aj komercializácia. Tá sa premietla prakticky do
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všetkých častí miest, avšak asi najvýraznejšie je ju možné badať v centrách
miest a pozdĺž komunikačných osí miest. Po prebehnutí vlny malej privatizácie nastala vlastnícka reštrukturalizácia aj v oblasti a služieb, kde boli
podniky dostupnejšie pre širšiu verejnosť. Veľkú úlohu zohrali aj liberalizácia trhu a cien, decentralizácia a demonopolizácia maloobchodu (Pražská et
al 2000, Krásný 1992 in Križan, Lauko, 2014). Na začiatku transformačného
obdobia práve maloobchodné jednotky a zariadenia služieb zažili „búrlivé
obdobie“, pretože sa často menili nielen ich majitelia, ale aj zameranie a tovarová, príp. službová skladba. Tento proces často viedol až k atomizácii
maloobchodnej siete charakterizovanej vznikom samostatných predajných
jednotiek bez akejkoľvek vertikálnej alebo i horizontálnej kooperácie (až na
výnimky)(Trembošová, Dubcová 2013).
Požiadavky trhu a vznikajúce konkurenčné prostredie však postupne
usmernili nových majiteľov komerčných prevádzok a donútili ich reagovať
na dopyt, čo následne viedlo aj k zvýšeniu ponúkaných tovarov a služieb.
Transformácia maloobchodnej siete v období atomizácie prebiehala takmer
výlučne bez účasti zahraničných maloobchodných reťazcov (Križan, Lauko
2014).
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Zmeny nastali aj v ich lokalizácii. Nové drobné komerčné zariadenia
vznikali ako „garážové prevádzky“ v rodinných domoch, na sídliskách
v miestnostiach pôvodne určených na uskladnenie kočíkov, bicyklov a motocyklov. Hlboké zmeny zaznamenali centrá miest. Nové maloobchodné
a službové zariadenia boli lokalizované v nevyužívaných bytoch alebo celých domoch. Prudko tak dochádzalo k zníženiu veľkosti obytných plôch
a ich premene na komerčné. V súvislosti s dereguláciou nájomného možno spájať komercializáciu aj s derezidencionalizáciou. Išlo o prípady, keď
obyvatelia bytov, ktoré mali len v prenájme, si museli hľadať nové bývanie, keďže majitelia bytov uprednostňovali komerčné využitie a teda aj vyššie finančne ohodnotenie bytov. Komercializácia bola nezriedka spojená aj
s funkčnou fragmentáciou, kedy boli na komerčné účely postupne využívané budovy bývalých straníckych orgánov, rôznych inštitúcií, prípadne nevyužívané priemyselné areály (napr. ako sklady).
Proces komercializácie bol dobre znateľný aj blízkosti hlavných komunikačných osí miest, ktoré sú dobre dopravne dostupné. Na rozdiel od centier
sem však bývali lokalizované predovšetkým predajne s nepotravinovým to-
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varom, na okrajoch miest napríklad predajne automobilov (v súvislosti s ich
väčším nárokom na predajnú plochu).
Výrazný obrat nastal po vstupe veľkých obchodných reťazcov na slovenský trh, čo sa prejavilo hlavne od roku 1996 – nástupom K-marktu, ktorý
neskôr predal svoje obchodné domy Tescu, a ďalších reťazcov ako Carrefour, Billa, Hypernova, Kaufland a iných. Zámerom uvedených spoločností
bolo vybudovanie veľkých hypermarketov a supermarketov s veľkým sortimentom potravinárskeho a spotrebného tovaru, ktoré by sa stali cieľom
veľkých, keď už nie denných, tak aspoň týždenných nákupov čo najväčšieho
počtu obyvateľov (Danielová 2008). Kým do tohto obdobia prebiehala komercializácia v podstate len bodovo, od príchodu uvedených spoločností
môžeme hovoriť o plošnej komercializácii. Výstavba nových hypermarketov a supermarketov bola náročná na záber plôch, nakoľko okrem predajní
v ich okolí boli budované aj parkoviská. Existujú aj príklady, kedy obyvatelia uprednostnili výstavbu supermarketu pred iným využitím plôch (prípad
Karlovej Vsi v Bratislave, kde sa jej obyvatelia priklonili k výstavbe predajne
reťazca Lidl miesto plánovaného mestského parčíku).
Vznik nových veľkých predajní mal však aj ďalších efekt – bol priam likvidačný pre množstvo drobných prevádzok, ktoré do tohto obdobia v mestách (predovšetkým v obytných zónach) pôsobili. Najväčší prepad zaznamenali predajne s potravinovým a zmiešaným sortimentom, ktoré obchodným
reťazcom nedokázali konkurovať cenami, skladbou a veľkosťou ponuky
a ani predajným časom.
Ďalšia vlna komercializácie začala prebiehať po roku 2000, kedy sa v slovenských mestách začali postupne budovať zábavno-nákupné centrá ako
Polus a Aupark v Bratislave. Komerčné zoskupenia tohto typu boli spočiatku doménou najväčších miest, neskôr pribudli aj do menších (napr. Aupark
Bratislava, Košice, Žilina; ZOC MAX Nitra, Prešov, Žilina, Trenčín, Poprad,
Dunajská Streda, Skalica; Big Box Trenčín, Nové Zámky a ďalšie).
O komercializácii môžeme hovoriť aj v súvislosti so suburbanizáciou
– vznikom veľkým nákupných zón na okraji miest. Typickým príkladom je
Avion Shoping Park v Bratislave (ale aj vznikajúce Bory), Laugarício v Trenčíne, Aquario v Nových Zámkoch, Tatry v Poprade, RGB Liptov v Liptovskom Mikuláši, Zemplín v Michalovciach.
Obrázok č. 127 zachytáva zmenu počtu maloobchodných zariadení
v slovenských mestách v období 1995-2012. Všeobecne možno aj v súlade
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Obr. 127. Zmena počtu maloobchodných zariadení
v slovenských mestách v období 1995-2012 (pomer počtu
maloobchodných zariadení na konci a na začiatku sledovaného
obdobia)
Štatistická ročenka SR 1996-2005, Štatistická ročenka regiónov
Slovenska 2006-2013, upravila autorka, 2014
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s predošlými konštatovaniami povedať, že počet maloobchodných zariadení
oproti socialistickému obdobiu výrazne stúpol. Najvýraznejšie zmeny však
nezaznamenali hierarchicky najvyššie postavené mestá ako Bratislava a Košice. V nich bol počet maloobchodných jednotiek vysoký a tovarová skladba
pestrejšia už aj v období socializmu, čo je pochopiteľné vzhľadom na ich
polohu a hierarchickú úroveň.
Oveľa väčšie zmeny však prebehli v menších mestách, ktoré sú ale regionálnymi centrami (Topoľčany, Komárno, Krupina, Stará Ľubovňa, Kysucké
Nové Mesto, Veľké Kapušany, a Veľký Meder). Podľa údajov zo Štatistického úradu vo všetkých z nich stúpol počet maloobchodných zariadení viac
ako o 200 %. Špecifický je aj prípad Brezna, v ktorom napriek blízkosti Banskej Bystrice vzrástol počet maloobchodných zariadení dokonca o viac ako
300 %. Veľký nárast maloobchodných zariadení zaznamenali aj Námestovo,
Sabinov, Stupava, Myjava, Trenčín, Nováky, Púchov, Nové Zámky a ďalšie.
Istú úlohu tu mohla zohrať aj skutočnosť, že v roku 1996 sa zmenilo
administratívne členenie Slovenska, kedy sa viac ako polovica slovenských
miest stala okresnými mestami. To posilnilo ich úlohu centra v regióne, ktorá sa mohla odraziť aj na zvýšení počtu maloobchodných prevádzok.
Ak porovnáme obdobie do roku 2002 s obdobím po roku 2002, vidíme tu
zmeny vo vývoji. Kým v prvom období väčšina miest zaznamenala rast počtu
maloobchodných prevádzok, po roku 2002 viacero z nich zaznamenáva pokles. Práve tu sa prejavili už spomínané globalizačné trendy v maloobchode,
pretože v tomto období už na Slovensku vo väčšej miere prebiehala výstavba hypermarketov vo väčších mestách a smerom do súčasnosti aj výstavba
supermarketov vo väčších, ale aj menších mestách. V takýchto prípadoch
sa mesto, kde nebol market lokalizovaný, automaticky ocitlo v nevýhode.
Najvýraznejšie zmeny v negatívnom zmysle zaznamenali mestá Považská
Bystrica, Stará Turá, Trenčianske Teplice, Šahy, Čierna nad Tisou, Gelnica,
Gbely, Modrý Kameň, Nemšová a Tlmače, keďže vo všetkých z nich pokles
maloobchodných zariadení poklesol o viac ako 30 %, v prípade Považskej
Bystrice a Starej Turej dokonca viac ako 40 %. Vo viacerých z nich sa mohla
na poklese počtu predajní podieľať práve blízkosť ďalšieho mesta s už lokalizovanou predajňou obchodného reťazca (Nemšová v blízkosti Dubnice
nad Váhom, Stará Turá v blízkosti Myjavy).
Špecifickým prípadom je kúpeľné mesto Trenčianske Teplice. Tam určitú úlohu zohralo rozmiestnenie obyvateľstva v rámci mesta (už počas socializmu bolo obyvateľstvo postupne presťahované na sídlisko, kým predajne
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boli zostali lokalizované predovšetkým v kúpeľnej časti), blízkosť Trenčína
s hypermarketom Tesco a viacerými zábavno-nákupnými centrami (ZOC
MAX, Laugarício, Južanka, Masaryčky, Stop Shop) ako aj skutočnosť, že
návštevnosť kúpeľov v súvislosti s reštrikčnými opatreniami zdravotníctva
poklesla.
Počet predajní ovplyvňuje aj slabá kúpyschopnosť obyvateľstva, čo sa
odrázilo hlavne na chudobnejších regiónoch (Gelnica, Modrý Kameň. Čierna
nad Tisou.), ktoré zaznamenali výraznejší prepad v počte maloobchodných
zariadení. Preto práve obdobie 2002-2012 lepšie interpretuje vyspelosť regiónov Slovenska a kúpyschopnosť ich obyvateľstva, nakoľko prevažná väčšina miest, ktoré naďalej zaznamenávali rast počtu maloobchodných predajní,
sa nachádza práve na západe Slovenska.
Hospodárska transformácia miest sa prejavila aj v iných oblastiach. Čoraz viac miest si uvedomuje potenciál cestovného ruchu, takže sa snažia na
jednej strane zvýšiť svoju atraktivitu pamiatkami a kultúrnymi a športovými
podujatiami, na druhej strane aj ubytovacími možnosťami. Dôkazom toho je
fakt, že ešte v roku 1995 slovenské mestá disponovali spolu 32753 lôžkami
hotelového typu (ŠÚ SR 1996), no v roku 2002 to bolo 34742 (ŠÚ SR 2002)
a v roku 2012 už 45566 lôžok (ŠÚ SR 2013). Najväčší nárast zaznamenala Bratislava, Piešťany, Bardejov a Vysoké Tatry, čo sú tradične významné mestá
z hľadiska cestovného ruchu. V ostatných mestách nie je tento jav natoľko
pozorovateľný. Vo väčšine miest pribudli skôr ubytovania typu penzión,
ktoré sú z pohľadu zriaďovateľa ako aj užívateľa menej finančne náročné,
avšak v súvislosti s konkurenčným prostredím ponúkajú služby porovnateľné s hotelovými.
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Veľké zmeny zaznamenala aj dopravná infraštruktúra slovenských
miest. Jej transformácia, presnejšie rozvoj jej prvkov je jedným z výrazných
procesov, ktoré prebiehajú v slovenských mestách. Slovensko a predovšetkým jeho mestá zaznamenali v transformačnom období rapídny nárast počtu
automobilov, na ktorý pôvodné socialistické komunikácie neboli projektované. Tento rast je spôsobený hospodárskym rozmachom, väčšou cenovou
dostupnosťou automobilov pre široké vrstvy obyvateľstva, zmenou tokov
obyvateľstva (hlavne v súvislosti s komerčnou a rezidenčnou suburbanizáciou) ako aj nárastom počtu zamestnaní, ktoré sa vyznačujú vysokou mobilitou pracovníkov počas pracovného dňa (manažéri, obchodní reprezentanti,
špedičné služby a pod.). Vzhľadom na množiace sa dopravné zápchy v exponovaných časoch, ale aj požiadavky na dopravné státia sú mestá nútené
prikročiť aj k rozvoju dopravnej infraštruktúry. Plošne najrozsiahlejšie ob-
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lasti sú okolia nákupných centier, ktoré sú náročné na veľkosť parkovacích
plôch. Problémové križovatky sú riešené výstavbou kruhových objazdov
(tento jav je v súčasnosti veľmi dobre pozorovateľný napríklad v Bratislave
medzi jej časťami Lamač a Devínska Nová Ves, kde vzniklo v súvislosti s nákupným centrom Bory a hypermarketmi Hornbach a Metro hneď niekoľko
kruhových objazdov). Vo veľkých mestách sú lokalizované aj viacúrovňové
križovatky (napr. Bratislava, Žilina), pôvodné komunikácie sa rozširujú.

4.2.2 Vybrané problémy sociálno-demografickej
transformácie slovenských miest a jej priemet do
priestorovej štruktúry
Sociálno-demografická štruktúra mesta je najdynamickejšou intraurbánnou štruktúrou. Veľmi rýchlo a flexibilne reaguje na zmeny v ostatných
parciálnych štruktúrach a naopak mnohé z nich podmieňuje, preto sa v nej
transformácia sociálnej sféry slovenských miest najrýchlejšie prejavili.
Politické a hospodárske zmeny, ktoré v slovenských mestách postupne
odohrávali po roku 1989, sa vo veľkej miere odrazili aj na správaní obyvateľstva. V prvom rade sa to premietlo na spomalení rastu počtu obyvateľov
miest (obr. 128). Z celoslovenského pohľadu možno konštatovať, že kontinuálne rastú mestá na východe krajiny, čo je však z veľkej miere ovplyvnené národnostnou štruktúrou obyvateľstva, resp. výrazne vyšším percentom
obyvateľstva rómskej národnosti. V prvej polovici sledovaného obdobia ešte
väčšina miest zaznamenávala rast. V druhej polovici sledovaného obdobia
(od roku 2002) rástli počty obyvateľov miest už len v zázemí Bratislavy, čo
súviselo so suburbanizačnými trendami, v niektorých mestách Banskobystrického kraja a na východe Slovenska. Tento jav by mohol byť ovplyvnený
miernym odchodom obyvateľstva miest na vidiek, keďže 2002-2012 spolu
vzrástol počet obyvateľov slovenských vidieckych obcí o 4,43 % a počet obyvateľov slovenských miest poklesol o 2,52 %.
Na mestá na východe krajiny mal vplyv už spomínaný vyšší podiel rómskeho obyvateľstva, ktoré sa vo viacerých ohľadoch (aj v demografických)
správa odlišne v porovnaní s majoritným obyvateľstvom Slovenska.
Spomalenie rastu počtu obyvateľov spôsobilo viacero faktorov, z ktorých najvýznamnejšími boli deregulácia bytovej výstavby, zmena sociálnej
politiky, ako aj vytvorenie trhu pracovných síl. Byt sa stal relatívne najdrahším spotrebným predmetom (Kallabová 2004), v súvislosti s hospodárskou transformáciou sa vynoril problém nezamestnanosti, čo sa odrazilo aj
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Obr. 128. Zmena počtu obyvateľov v slovenských mestách
v období 1991-2012 (pomer počtu obyvateľov na konci a na
začiatku sledovaného obdobia)
Štatistická ročenka SR 1996-2005, Štatistická ročenka regiónov
Slovenska 2006-2013, SODB 1991, upravila autorka, 2014
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Obr. 129. Priemerná natalita v slovenských mestách v období
1992-2001 a 2002-2012
Štatistická ročenka SR 1996-2005, Štatistická ročenka regiónov
Slovenska 2006-2013, upravila autorka, 2014
v poklese natality (obr. 129). Mladí ľudia si v súčasnosti neskôr zakladajú
rodiny, pretože po skončení štúdia sa snažia si najprv zabezpečiť adekvátne zamestnanie a bývanie. Tiež klesá počet detí v rodinách, vzrastá počet
jednodetných a dvojdetných rodín. Mierne odlišná situácia je na vidieku,
pretože ten stále mestá jemne natalitou prevyšuje (v roku 1992 dosahovala
natalita vidieckych obcí úroveň 14,72 ‰ a mestských 13,59 ‰, v roku 2002
to boli hodnoty 10,35 ‰ pre vidiecke obce a 8,73 ‰ pre mestá a v roku 2012
hodnoty 10,66 ‰ pre vidiecke obce a 9,93 ‰ pre mestá). Avšak aj z tohto
pohľadu zaznamenávame klesajúcu tendenciu pôrodnosti.
Vysoká priemerná natalita v období 1991-2001 bola typická pre mestá severného a východného Slovenska, pričom najvyššiu dosahovali mestá Dobšiná a Námestovo (viac ako 18 ‰), ďalej Stará Ľubovňa a Podolínec
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Obr. 130. Zmena počtu materských škôl v slovenských mestách
v období 1995-2012 (rozdiel počtu materských škôl na konci a na
začiatku sledovaného obdobia)
Štatistická ročenka SR 1996-2005, Štatistická ročenka regiónov
Slovenska 2006-2013, SODB 1991, upravila autorka, 2014
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(viac ako 16 ‰), ako aj Lipany, Bardejov, Hanušovce nad Topľou, Levoča
a Giraltovce (viac ako 15 ‰).
V období 2002-2012 však natalita výrazne poklesla a vo väčšej miere
je pozorovateľná len na východe Slovenska. Mestá spomínané v predošlom období si zachovali svoju pozíciu z hľadiska výšky natality, avšak aj
ony zaznamenali jej pokles. Naopak najnižšiu mieru pôrodnosti dosahovali
v sledovanom období mestá Dudince, Štúrovo a Vysoké Tatry (menej ako 7
živonarodených detí na 1000 obyvateľov), Bojnice, Liptovský Hrádok, Stará
Turá, Trenčianske Teplice a Nová Dubnica (menej ako 8 živonarodených detí
na 1000 obyvateľov).
Posledné mesto z menovaných je určitým paradoxom. Nová Dubnica je
postihnutá svojou krátkou históriou (bola založená v roku 1953 a štatút mesta získala v roku 1957) a plánovanou výstavbou. Mesto nemalo od svojich
počiatkov prirodzenú vekovú štruktúru. Vzhľadom na to, že sem prichádzali bývať zamestnanci v ZŤS Dubnica nad Váhom z rôznych kútov Slovenska, v 50.-80. rokoch v ňom dominovali rodiny s mladými deťmi a prakticky
chýbalo obyvateľstvo v poproduktívnom veku. V súčasnosti je obyvateľstvo
prestarnuté a výrazne sa znížil podiel obyvateľstva v predproduktívnom
veku ( k 31.12. 2012 to bolo len 11,2 % (MOŠ ŠÚ SR, 2012) oproti roku 2001,
kedy dosahoval 16,2 % (SODB 2001) a 22,2 % v roku 1991 (SODB 1991)).
V súčasnosti trpí výrazným nedostatkom bytov pre mladé rodiny (historický
dôsledok plánovitej výstavby), ktoré sú nútené odchádzať do iných sídiel.
Pokles natality a spomalenie rastu počtu obyvateľov v mestách mali aj
ďalší následný efekt, ktorý sa prejavil predovšetkým vo funkčnej štruktúre slovenských miest. Vzhľadom na nižší počet detí v predškolskom veku
v transformačnom období, dochádza k úbytku predškolských zariadení (obr.
130). Kým v roku 1995 v mestách Slovenska pôsobilo 1208 materských škôlok, v roku 2002 ich bolo 1127 a v roku 2012 dokonca len 897 (ŠÚ SR 1996,
2003, 2013). Určitý vplyv mal aj nedostatok financií v školstve, preto viaceré
mestá zatvárali materské škôlky, respektíve ich využívali na iné účely, prípadne prenajali hospodárskym subjektom.
Kým do roku 2002 sa vo väčšine miest počet materských škôlok nemenil,
obdobie po roku 2002 zaznamenáva pokles ich počtu vo väčšine slovenských
miest. Interpretáciu údajov skresľuje však skutočnosť, že pre lepšie riešenie
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Obr. 131. Zmena počtu stredných škôl v slovenských mestách
v období 1995-2012 (rozdiel počtu stredných škôl na konci a na
začiatku sledovaného obdobia)
Štatistická ročenka SR 1996-2005, Štatistická ročenka regiónov
Slovenska 2006-2013, SODB 1991, upravila autorka, 2014
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ekonomických problémov sa niektoré predškolské zariadenia spájajú, takže
fungujú ako jeden právny subjekt.
Nemožno však tvrdiť, že by pokles počtu materských škôlok bol spôsobený vznikom nových súkromných zariadení tohto typu. Súkromné materské škôlky sú spravidla veľmi drahé a neporovnateľne finančne náročnejšie
v porovnaní so štátnymi škôlkami, takže si ich prevažná väčšina obyvateľstva nemôže dovoliť.
Podobnú situáciu zaznamenávajú aj základné školy, ktoré tiež pozorujú
pokles počtu žiakov, avšak vzhľadom na povinnú školskú dochádzku dochádzalo k rušeniu základných škôl len výnimočne (najviac trpeli malotriedky vo vidieckych obciach). Úbytok štátnych škôl bol spočiatku kompenzovaný vznikom cirkevných škôl a v menšej miere aj súkromných škôl (podľa
Lauka, Gurňáka a Križana 2010). V roku 1995 pôsobilo v slovenských mestách 745 škôl, avšak v roku 2012 v súvislosti s úbytkom žiakov už len 657
základných škôl.
Naopak opačný trend zaznamenali stredné a vysoké školy, čo možno
odôvodniť s rastúcou vzdelanosťou obyvateľstva. Vytvorený trh práce kladie čoraz vyššie požiadavky na uchádzačov o zamestnanie, preto na Slovensku v transformačnom období výrazne stúpol záujem o ukončené stredoškolské vzdelanie, ako aj o vysokoškolské vzdelanie. To sa následne pretavilo
do fenoménu, ktorý je príznačný pre transformačné obdobie. V mnohých
slovenských mestách pozorujeme proces edukacionalizácie, kedy dochádza
s rozširovaním plôch školstva na úkor iných plôch.
Priestorovo výraznejší bol rast počtu stredných škôl, čo je pochopiteľné
v súvislosti s vyšším počtom záujemcov o stredoškolské ako o vysokoškolské
vzdelanie. Kým v roku 1995 bolo na Slovensku 536 stredných škôl rôzneho
typu a zamerania, do roku 2012 ich počet stúpol na 700. Obr. 131 dokumentuje transformáciu siete stredoškolských zariadení v slovenských mestách
počas transformačného obdobia. Až v 78 mestách Slovenska po roku 1995
vznikla minimálne jedna stredná škola, pričom úbytok stredných škôl nastal
len v prípade 14 miest. Najviac stredných škôl vzniklo v sledovanom období
v Bratislave (23), Košiciach, Prešove (po 13), Žiline (10) a ďalej v Trenčíne,
Poprade, Nitre (po 6), Topoľčanoch, Trnave a Dunajskej Strede (po 5). Išlo
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teda o krajské mestá, ktoré aj v minulosti boli centrami vzdelávania a teda
len nadviazali na tradíciu, alebo regionálne silné centrá.
Pri porovnaní oboch čiastkových období môžeme konštatovať, že častejší
bol vznik stredných škôl v období 2002-2012. Možno to odôvodniť názorom,
že školstvo patrilo medzi sféry, kde nedochádzalo k transformácii hneď na
začiatku transformačného obdobia, ale malo určité oneskorenie (s výnimkou vzniku cirkevných škôl). Preto do roku 2002 vznikli nové stredné školy
v menšom počte miest ako po roku 2002.
Požiadavky trhu viedli aj k odvetvovej transformácii školstva, kedy
mnohé odbory zanikali (predovšetkým remeselné), iné sa naopak rozširovali (ekonomické). V súčasnosti v súvislosti s presýtenosťou pracovného trhu
uchádzačmi o zamestnanie s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 1. a 2.
stupňa a nedostatkom remeselníkov, ale aj dorastaním populačne slabších
ročníkov do stredoškolského veku je možné predpokladať, že školy budú
musieť opätovne prikročiť k reorganizácii.
Proces edukacionalizácie možno na rozdiel od predošlých procesov
v rámci sociálno-demografickej štruktúry chápať ako pozitívny proces. Rozporuplné názory sú však na zmenené správanie mladého obyvateľstva v súčasnosti. V súvislosti so zmenami v hospodárstve a následne aj osobnom
živote dochádza aj k zmenám v ich rebríčku hodnôt. Hlavne v mestách stúpa počet rozvodov (v roku 1992 na 100 sobášov pripadalo 34,6 rozvodov,
v roku 2002 až 54,2 a v roku 2012 45,5 rozvodov), situácia na vidieku je
znateľne lepšia (10,8 rozvodov na 100 sobášov v roku 1992; 29,7 v roku 2002
a 37,5 rozvodov v roku 2012), ale aj tu badáme zhoršenie. Horšiu situáciu
v mestách možno odôvodniť viac hektickým štýlom života v porovnaní s vidiekom.
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Stúpa podiel detí narodených mimo manželstva. Kým v roku 1992 sa
v mestách do manželstva narodilo 89,7 % detí, v roku 2002 to bolo 77,6 %
a v roku 2012 iba 64, 0 % detí Štatistické ročenky 1996, 2003, 2013). Tento
jav však netreba chápať výsostne negatívne, pretože veľa párov, ktoré spolu
žijú, po narodení dieťaťa často manželstvo uzavrú. Ide skôr len o časový
posun sobáša, avšak nemusí to byť pravidlom.
Avšak v mestách vzhľadom na ich vysokú koncentráciu obyvateľstva na
malom priestore možno konštatovať aj nárast sociálno-patogénnych javov.
Jedným z najvypuklejších je pokles ekonomického statusu, alebo sociálna
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regresia určitých vrstiev obyvateľstva, ktorej krajným dôsledkom je napríklad bezdomovectvo pozorovateľné predovšetkým vo veľkých mestách.
Pokles ekonomického statusu je spojený aj s rastom počtu závislostí
a prostitúcie, ktoré sa vo väčšej miere na Slovensku rozmohli až po roku
1989. Ďalším negatívnym javom je nárast kriminality, predovšetkým násilných stredných činov. Kým počas socialistického obdobia bola častá politická kriminalita (predovšetkým v súvislosti s obmedzenou slobodou prejavu),
príživníctvo (ak niekto nesplnil svoju povinnosť pracovať) a rozkrádanie
socialistického majetku, po roku 1989 stúpol počet majetkových (predovšetkým krádeží) a násilných trestných činov. V poslednom období sa situácia
mierne zlepšuje snáď aj v súvislosti s nižšou aktivitou mafiánskych skupín,
ktoré dominovali v podsvetí v 90. rokoch.
Posledné spomínané sociálno-patologické javy sa nedajú vždy v priestorovej štruktúre miest presne lokalizovať miest a abstraktne sa v nej odrážajú
predovšetkým ako „zóny strachu“, teda ako lokality, prípadne zóny, kde
je predpoklad ich vyššej koncentrácie a zníženej bezpečnosti pre ostatných
obyvateľov. Často ide o spustnuté areály bývalých priemyselných podnikov,
časti miest, ktoré sú riedko zaľudnené, prípadne s izolovaným prestarnutým
obyvateľstvom alebo naopak niektoré časti sídlisk veľkých miest spravidla
so zanedbanou a neprehľadnou morfologickou štruktúrou.
Oveľa lepšie je v priestore pozorovateľný proces segregácie, ktorý je
v našich podmienkach spájaný najčastejšie s obyvateľstvom rómskej národnosti. Najtypickejším príkladom je košické sídlisko Luník IX. V jeho prípade
však treba konštatovať, že jeho súčasný stav nie je ani tak dôsledkom vývoja
v transformačnom období, ale má korene už v socialistickom období, kedy sa
mesto Košice rozhodlo z centra mesta presídliť rómske obyvateľstvo. Problém rómskej segregácie až ghettoizácie však nie je problémom iba Košíc. Je
vypuklý vo viacerých mestách ale aj vidieckych obciach predovšetkým na
východe Slovenska. Rómske usadlosti sú výrazne odlišné od ostatných častí
sídiel a to hlavne v negatívnom zmysle, vyznačujú sa veľmi zlým stavom
budov a neporiadkom (Krompachy, Dobšiná, Sabinov, Hanušovce nad Topľou a ďalšie).

4.2.3 Záver
Slovenské mestá po roku 1989 zaznamenali výrazné zmeny, čo sa prejavilo aj v ich priestorovej štruktúre. V porovnaní s mestami vyspelých krajín
podobne ako ďalšie mestá bývalého východného bloku prechádzajú oveľa
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komplikovanejším procesom, pretože pri ceste od industrializmu až postindustrializmu musia prekonať aj cestu od socializmu ku kapitalizmu. Zmenené politické a hospodárske podmienky v spoločnosti v zmysle prechodu
od totalitnej spoločnosti k demokratickej a od centrálne plánovaného hospodárstva k trhovému podmienili transformáciu ich politickej, následne hospodárskej a sociálno-demografickej sféry.
Dynamika transformácie je závislá od viacerých faktorov. Z endogénnych faktorov sa najvýznamnejšími javia najdôležitejšie poloha a dostupnosť mesta (hlavne na začiatku transformačného obdobia rýchlejšie reagovali mestá na západe Slovenska), prírodný potenciál mesta (hlavne v oblasti
cestovného ruchu), veľkosť a význam mesta ako centra (rýchlejšie sa transformovali hierarchicky vyššie postavené mestá – Bratislava a krajské mestá), hospodárska štruktúra mesta a jej diverzita (napr. mestá Trenčín vs.
Dubnica nad Váhom, kde prvé s diverzifikovanejšou hospodárskou bázou
bolo schopné rýchlejšie prekonať deštrukčnú fázu transformácie, kým druhé
jednoodvetvové trpí dôsledkami historickej zameranosti dodnes), a úroveň
infraštruktúrneho vybavenia mesta (chýbajúca infraštruktúra v niektorých
mestách sa stala bariérou, prípadne inhibítorom ich rozvoja). Z exogénnych
faktorov najväčší význam mala globalizácia, ktorá sa hlavne v prípade globálnej ekonomickej krízy a recesie textilného priemyslu podpísala napríklad
na spomalení výstavby v období 2009-2012 a tiež na problémoch v slovenských textilkách (Trenčín, Levice, Banská Bystrica a pod.)
Transformačné zmeny sa prejavili na veľkosti (horizontálnej aj vertikálnej) miest, funkčnom využití ich jednotlivých častí, charaktere zástavby, ale
aj na rozmiestnení obyvateľstva a jeho (nielen demografickom) správaní.
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Kým zmena bytovej politiky, deregulácia cien nehnuteľností, ako aj
vznik trhu s realitami mali za následok spomalenie rastu miest v porovnaní
so socialistickým obdobím, posilnenie kompetencií samospráv prinieslo pozitívny efekt na rozvoj miest – v priestorovej štruktúre miest sú pozorovateľné procesy revitalizácie centier a humanizácie sídlisk. Obnovenie náboženskej slobody zase spustilo proces sakralizácie v slovenských a to v užšom
aj širšom ponímaní.
Hospodárska transformácia Slovenska spustila celý rad ďalších procesov. V rámci priestorovej štruktúry miest sú najlepšie identifikovateľné
procesy komercializácie (v centrách, na komunikačných osiach a okrajoch
miest), intenzifikácie (vo všetkých častiach miest), industrializácie (predovšetkým na okrajoch miest) a procesy rozvoja prvkov dopravnej infraštruk-
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túry (predovšetkým na hlavných komunikačných osiach, v okrajových časti
miest s novými industriálnymi zónami a nákupnými centrami).
Uvedené procesy pretvárajú hlavne morfologickú a funkčnú priestorovú
štruktúru miest, zmeny však zaznamenala aj sociálno-demografická priestorová štruktúra. Vplyvom zmenených spoločenských a hospodárskych podmienok dochádza k redistribúcii obyvateľstva medzi jednotlivými časťami
mesta (pokles počtu obyvateľov v centrách miest, rast hustoty obyvateľstva
v periférnych častiach), zmenám v jeho prirodzenom pohybe (spomalenie
rastu), vekovej a vzdelanostnej skladbe (zhoršujúca sa veková a naopak
zlepšujúca sa vzdelanostná štruktúra obyvateľstva), ale aj k zmenám v hodnotovom systéme obyvateľstva (ústup rodiny a manželstva do pozadia).
Mestá mení množstvo transformačných procesov, z ktorých vybrať tie
najdôležitejšie je veľmi komplikované, nakoľko každé mesto podlieha transformácii inak. Je zrejmé, že proces postsocialistickej transformácie ešte nie
je ukončený, mnohé z problémov pretrvávajú dodnes. V súčasnosti však samotné mestá môžu výrazne ovplyvniť svoj ďalší vývoj a zaslúžiť sa o svoj
rast.
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