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1. Formulácia problémov a zadania 

1.1. Úvod do problematiky 
Vidiecke prostredie sa v posledných rokoch výrazne zmenilo. V aka globálnym 

ekonomickým vz ahom prestali by  mestá závislé na zásobovaní produkciou zo svojho 
okolia, rozširuje sa mestský spôsob života a vidiek tak stráca svoju tradi nú úlohu. Vplyvom 
živelnej suburbanizácie a vznikom urban sprawl je ve ká as  objemu výstavby realizovaná 
v krajine, mimo mesto, v obytných zónach individuálnej zástavby, v katastru malých obcí 
naviazaných na okolité mestá. Pri zameraní oboru urbanizmus na mesto je vidieku venovaná 
nedostato ná pozornos , pri om v sú asnosti práve tu zažívame masívny rozvoj. Jeho 
charakteristikou je asto ignorovanie okolitej krajiny, topografie, strata vz ahu k miestnej 
tradícii a identite, nízka sebesta nos , závislos  na meste a strata zásad, ktorými sa zástavba 
mimo mesto doposia  riadila. Tento trend je najvidite nejší na suburbiach, v skuto nosti ale 
platí pre vidiek všeobecne. 

V západných európskych krajinách si vidiek zachováva svoje regionálne rozdiely. 
Vidiecka architektúra je stále užívaná. V postsocialistických krajinách sa ale pretrhala vä šina 
prirodzených vz ahov k pôde, tradíciám i pôvodnej architektúre a proces pretvárania sa, na 
rozdiel od zahrani ia, prejavuje výraznou premenou fyzického prostredia. 

V histórií platilo nepísané pravidlo jednoty. Domy sa stavali výhradne z miestnych 
stavebných materiálov (miestne aženého kame a, dreva), dostupnou stavebnou technikou  
a pod a nadobudnutých stavebných schopnosti a zru nosti. Výsledkom bol harmonický súlad 
stavieb s krajinou, z ktorej rástli. Sú asne spolo enstva domov vytvárali jeden celok, pritom 
každý dom bol jedine ný, osobitý pod a potrieb svojho stavebníka, ale v rámci možnosti 
vymedzených použitým materiálom, technikou a dobou. Tak vznikli v skalnatej krajine 
harmonicky zasadené stredomorské kamenná mestá rovnako ako drevené chalupy na svahoch 
Beskýd a Javorníkov. Pôvodná architektúra vychádza vždy z miesta, jej podoba je utváraná 
pod a lokálnych znalosti stavite ov a je vždy kontextuálna. Pri om pokra ovanie v stavebnej 
tradícií neznamenalo kopírovanie historických stavieb, ale ich pochopenie a konfrontácia 
s momentálnou úrov ou znalostí v snahe neustále vylepšova  prototyp. „Ke  sa na stavby 
za ali používa  rovné smrekové kmene, vplyvom zosychania vznikali trhliny a deformácie. 
Aby sa tomu predišlo za ali sa trámy na spodnej strane opatrova  pozd žnou ryhou.“ [3] 

 Dnešná situácia je iná. Dostupné je nespo etne množstvo nových materiálov 
a technológii. Ich používanie vedie k strate jednoty a súvislostí. Uniformita stavebných firiem, 
normované stavebné postupy, komer né sily v stavebníctve a všeobecná legislatíva vedú
k strate pôvodných znalostí, postupov a k prehliadaniu lokality, miesta, v ktorej nová 
architektúra a prostredie vzniká. Rôznorodos  je dosahovaná kopírovaním cudzokrajný 
predobrazov (bungalov, stredomorské vily, tirolský dom...). Jednotlivé novostavby medzi 
sebou nemajú vz ah a nemôžu vytvori  jeden celok, jednu dedinu alebo štvr .  

udová tvorivos  minulosti je obdivuhodná, ceníme si ju a niekedy aj chránime 
v podobe kultúrnej pamiatky i zóny. Ako sa ale prejavuje dnešná tvorivos  na vidieku? Aké 
sú dôvody tak výraznej premeny, názorového rozchodu odbornej a laickej verejnosti 
a naopak, aké sú dôvody pre zachovanie a rešpektovanie kultúrnych tradícií minulosti 
a identity regiónu? Pod a niektorých autorov sa „vidiecke životné prostredie mení na 
komer nú spúš .“ [1] Naše tradície sme zavreli do folklórnych súborov a odsunuli do 
skanzenov. „Naša spolo nos  sa transformuje po pol storo í spolo enských deformácií, aby 
sa dopúš ala alších, ale odlišných. (...) chýba regionálny nadh ad a kultúrne oh ady.“
[Miroslav Baše, 2005] Ide o prirodzený moderný vývoj? A má vôbec zmysel tento trend 
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spolo nosti meni ? Ak áno, bude to formou vyhlášok a regulácií? To sú podstatné otázky pre 
ur enie správnej taktiky na formovanie vidieka v krajinách s prerušenou kultúrnou tradíciou. 

Záujem o autochtónnu architektúru, ktorá vy nievala zo slohovej, za al by  aktuálny 
od 19. storo ia. „Koncom 19.storo ia sa prvý krát využilo prvkov udových stavieb na 
mestskej a kúpe nej architektúre. Významnými osobnos ami boli v tomto smere najmä Dušan 
Jurkovi  a Antonín Wiehl.“ [34] Modernizmu, ktorého myšlienky boli uplat ované po as 
socializmu, tradície postavil do sféry histórie a tak vznikla na za iatku 20. storo ia potreba 
enormného etnografického výskumu vidiecka a udovej architektúru, aby sa na sklonku 20. 
storo ia zakonzervoval jej stav v múzeách v prírode. Národný záujem o kultúrne dedi stvo sa 
v tejto oblasti sústredil na areály skanzenov. Pôvodná architektúra nemala by alej 
rozvíjaná. Vidiek sa mal premeni  alebo priblíži  mestu, omu odpovedali dobové 
urbanistické zásahy. Rozvojom chalupárstva sa ale množstvo architektúry zachovalo na 
pôvodných miestach, asto je ale pozna ená sentimentálnymi a romantickými predstavami 
o ich podobe.  

V historickom vývoj urbanizmu a architektúry neustále zaznamenávame myšlienkový 
a technologický progres, ktorý ovplyv uje podobu vytváraného prostredia. Tento fakt sa nedá 
opomína  v novej výstavbe  nostalgickým kopírovaním historických prvkov a typov. Dôležité 
je preto vytipova  zásady a rôzne metódy, ktoré umožnia  novostavbám a rekonštrukciám 
zachovanie vz ahu s okolitou a pôvodnou zástavbou a krajinou. 

„Udržite né môžu by  oby ajné domy, o ktoré sme schopní sa postara . Môže to by  aj 
úplne prirodzené chovanie, nie len megalomanské projekty, ktoré sú asto s týmto pojmom 
prezentované. Obyvatelia pôvodných domov môžu ma  ove a nižšiu ekologickú stopu než 
nízkoenergetické a pasívne domy vzdialené  desiatky kilometrov od centra s pridanými 
nárokmi na infraštruktúru a dopravu.“ [Nina Bartošová, 2011] Udržate né miesto je tam kde 
chcú udia ži  dnes i v budúcnosti a chcú sa o  stara . Záleží na preferenciách a tie obsahujú 
aj estetickú zložku. Úlohou architektov a urbanistov je dba  o kvalitu prostredia a o jeho 
harmonický rozvoj k prospechu spolo nosti. Dizerta ná práca je preto zameraná na h adanie 
foriem ovplyv ovania zástavby v regióne, ktorý z ve kej asti na kvalitu rezignoval. 

V historickom vývoji sú inovácie vidieckej architektúry, premeny vidieckych 
priestranstiev a krajiny známym javom. Oproti mestám ale prebiehali pomaly. udová 
architektúra bola formovaná udskými skúsenos ami. Sú asný ve ký rozvoj v katastru 
malých obcí v dosahu miest generuje zvýšené nároky na dopravu, zaberá ve ké plochy pôdy, 
zvyšuje sociálnu segregáciu a je tak v protiklade s aspektmi udržate ného rozvoja. O kvalite 
vä šiny novostavieb a rekonštrukcií sa dá ahko pochybova , rovnako ako o kvalite 
vytváraného životného prostredia. Fyzická premena ohrozuje kvalitu a kultúrny potenciál 
vidieckeho územia. Socializmus z nás vykorenil kultúrne tradície o viedlo k strate citu. 
Drvivá vä šina stavieb nie je realizovaná architektom. Architekt sa stal zbyto ným výdajom. 
Pôvodná zástavba je potieraná a zaniká, alebo sú preberané nevhodné vzory (obr. 15). Dediny 
sa menia pod a komer ných globaliza ných trendov v protiklade s tradi ným prostredím. 

Pri zadávaní verejných zákaziek sa neh adí na kritérium výhodnosti (pomer 
cena/kvalita) ale na kritéria najnižšej ceny prípadne termín. „Verejné priestranstva a verejné 
budovy sa za finan nej podpory európskej únie stávajú obe ou predvolebných kampaní 
starostov.“ (obr. 22, 23) Namiesto kvality, reprezentujúcej kultúrnu vyspelos  krajiny, 
prinášajú pominute ný, lacninný, skratkovitý gý  bez skuto ných estetických kvalít. Kvalitné 
detaily sú nahradzované módnou farebnos ou a dekórom. Namiesto trvalých hodnôt 
predstavujú žiarivé predvolebné billboardy v štvorro ných etapách. Tieto „hodnoty“ a metódy 
sú potom ako vzorové kopírované aj v súkromnej výstavbe. 
 Životné prostredie, prírodné aj umelé, na nás neustále vplýva. Architektúra je umenie, 
ktoré nejde vypnú  alebo odís , obklopuje nás všade. Okolie môže dlhodobo zvyšova
hodnotu stavby, rovnako ako jednotlivé stavby môžu ovplyv ova  hodnotu okolia. 
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Architektúra, ktorá sa svojim vonkajším vzh adom nemalou mierou podie a na podobe 
vidieka, vidieckych priestranstiev a je sú as ou krajinných perspektív, ustavi ne ovplyv uje 
každého jednotlivca spolo nosti. Pod a Jana Gehla, vnímame prostredie všetkými udskými 
zmyslami a to má schopnos  meni  naše chovanie. V knihách Život medzi budovami [21]
a Mestá pre udí [22] rozpráva o dôležitosti udskej mierky, detailu, rytmu, transparentnosti, 
lenení priestoru, dimenziách a o dôležitosti kvalitných verejných priestranstiev 

i architektúry. Problémy, aké zažívajú v jeho knihách mestá, rovnako zažíva aj vidiek.  
Vyhlášky a nariadenia sú nástroje tvrdej regulácie, ktorá naráža na nie vždy odborne 

kvalifikovaného úradníka. Rozhodova  ku spokojnosti odbornej i laickej verejnosti je 
nemožné, ke  sa interpretácie krásy rozchádzajú. Toto poznanie by malo vies  k h adaniu a 
uplat ovaniu mäkkých regulácii, pozitívneho ovplyv ovania a formovania výstavby 
motiváciou i vzdelávaním. 

1.2.Ciele dizerta nej práce 
Práca by mala definova  hodnoty a kvality autochtónnej a existujúcej zástavby, ako i 

pôvodného prostredia v zmysle udržate nosti, prípadne nazna i  možnosti a príklady 
uplatnenia lokálnych prvkov v súdobej tvorbe. Na referen nom príklade regiónu Kysuce, kde 
bol uskuto nený v období 2009-2012 výskum, budú popísané kvalitatívne zmeny vidieckeho 
prostredia a prezentované kvalitné aj nevhodné príklady, po roku1989.  

Budú vytipované problémové témy k riešeniu od situovania zástavby až po  
materiálovú a farebnú koláž a vegeta né prvky. Oblas ou záujmu bude hmotné životné 
prostredie, a to predovšetkým urbanisticko-architektonické zložky vidieka, so zrete om 
na súkromnú architektúru, ktorá sa podstatne podie a na celkovom obraze vidieka.  

Vývoj a premeny životného prostredia a architektúry na Kysuciach bude porovnaný 
s vývojom na konkrétnych príkladoch architektúry a aktuálnych realizáciách verejných 
priestorov na vidieku, jednak v krajinách s podobnými charakteristikami, tak ako i  
v krajinách s neprerušenou kultúrnou tradíciou.  

Úlohou bude nájs  príklady lokálnych zákonov, regulácií alebo stratégií, zahrani ných 
alebo tuzemských, ktoré sledujú zachovanie charakteru vidieka. Práca posúdi ich 
zmysluplnos , dôsledky na kvalitu životného prostredia a možnosti ich uplatnenia v regióne 
Kysuce. Overené budú legislatívne možnosti, typy regulácií, prípadne budú h adané iné 
formy ovplyv ovania zástavby v regióne. H adané budú cesty rozvoja a foriem individuálnej 
architektúry, ktoré rešpektujú lokálne a regionálne priestorové a kultúrne dedi stvo, 
urbanistické a stavebné tradície. 

Cie om je nájs  zmysel a dôvody pre posil ovanie identity, pokra ovanie v tradícií, 
zachovanie kultúrnej kontinuity lokálnych a regionálnych rysov vidieckeho osídlenia a nájs
taktiky, ktoré by viedli k zvýšeniu stavebnej kultúry a kvality prostredia na Kysuciach. 
Následne bude diskutované o tom, i je možné tieto stratégie zovšeobecni  a aplikova  na iné 
regióny. 

1.3. Výstupy a charakter výsledkov a predpokladov  
Výstupom bude vlastná dizerta ná práca, v ktorej budú zhromaždené podklady 

vyhodnotené a na základe analýz objasnené hypotézy.

1. Analýza premeny vidieckeho prostredia v regióne Kysuce. Výsledky výskum na 
Kysuciach z obdobia 2009-2012. Objasni  kvality autochtónnej a existujúcej zástavby, 
ako i pôvodného a stávajúceho prostredia v zmysle udržate nosti a identity. Definova
o predstavuje kvalitu rurálneho prostredia pod a rôznych kritérií (sociologických, 

environmentálnych, ekonomických, z poh adu bývania, rekreácie, kompozície 
a estetiky, materiálu, farebnosti, mierky, štruktúry, proporcie, udovej empírie...) 
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v konkrétnom regióne. Zhodnoti  jednotlivé kompozi né a iné princípy dôležité pre 
krajinný ráz a obraz vidieka. Vytypovanie a analýza problémov rozvoja vidieka 
v regióne Kysuce. 

2. Analýza vývoja a stavu vidieckeho prostredia v zahrani í a analýza sú asných trendov. 
Analytický rozbor tuzemských a zahrani ných príkladov regulácií a formovania 
vidieckeho prostredia, ich zmysluplnos  a formu. Porovna  spôsoby a výsledky 
regulácie vidieckeho prostredia. 

3. Návrh formy regulácie pre región Kysuce. Vytvorenie metodiky pre rozvoj obcí 
v regióne Kysuce: súbor doporu ení a pravidiel pre bežnú rodinnú výstavbu. Ur i
najlepšiu taktiku pre daný región a jednotlivé podoblasti, alebo pre CHKO Kysuce.  

Dizerta ná práca bude podkladom pre pripravovanú knihu a putovnú výstavu: 
„Kysuce, krajina a architektúra,“ ktorá náu no-populárnou formou oboznámi širokú verejnos
s výsledkami výskumu a s alšími odbornými poznatkami. Môže tak slúži  ako osvetový 
materiál pre rozvoj vidieckych oblastí v regióne. 

1.4. Hypotézy  
Oproti minulosti v regióne Kysuce výrazne poklesla stavebná kultúra, kvalita 

priestranstiev a architektúry. Rozvoj vidieckych sídiel a premena obrazu vidieka sa u nás 
výrazne odlišuje od krajín s neprerušenou kultúrnou tradíciou.  

Formovanie vidieka obmedzené na funk né zónovanie územným plánom a všeobecne 
uplat ovanie stavebného zákonu a noriem nezaru uje kvalitný rozvoj týchto oblastí, naopak, 
lokálne architektonické a urbanistické regulácie v zahrani í vedú k zachovaniu a rozvíjaniu 
tradi ného obrazu vidieka. 

Súdobá tvorba erpajúca z pôvodnej tradi nej zástavby na vidieku predstavuje rovnako 
kvalitné príklady architektúry a urbanizmu ako moderná internacionálna i individualistická 
architektúra. 

2. Kritické zhodnotenie stavu poznania v oblasti témy 
dizerta nej práce  

2.1. Pavel Hron, Domov - kolébka lidskosti 
Dvojkniha autora žijúceho v Nemecku, bola reakciou na jeho návrat do rodného kraja 

po dlhšej dobe, kde v oblasti Jesenícka pozoroval a popísal výraznú premenu pôvodnej 
zástavby, vyšla už v roku 1999. Satiricky popisuje negatívne po iny na konkrétnych stavbách 
a vyzdvihuje krásu tradi nej zástavby. Zaoberá sa typológiou obytných stavieb, konštrukciou 
a ich historickým vývojom, ale i rekrea nými objektmi a detailmi rurálneho prostredia. Pod a 
autora sú základnými dôvodmi pre pokra ovanie v tradi nom stavaní zachovanie pôvodnej 
architektúry a identity v oblasti dôležitej pre cestovný ruch, ktorý je k ú ový pre udržanie 
rozvoja na vidieku v podhorských oblastiach. Ako riešenie pre uchránenie miestneho 
krajinného rázu sa ponúka usmer ovanie výstavby verejnou správou, ale i všeobecná osveta 
v podobe svojej publikácie. Niektoré autorove argumenty sú jasne orientované proti súdobej 
modernej a modernistickej architektúre, pri om jej slepo odopiera niektoré kvality. 

2.2. Bohuslav Blažek, Venkovy 
Autor odsudzuje historické snahy pomešti  vidiek a zdôraz uje rozdiely mesta a 

vidieka. o je pre autora najpodstatnejšie je, že vidiek stráca sedliacky rozum: spôsob 
myslenia, spätos  obyvate ov k miestu a vz ah ku krajine, pôde a po asiu. Budúcnos  vidiek 
nie sú romantické kulisy, ale miesto sebarealizácie. Namiesto kritizovania nepodarených 
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domov, vedúcich k nervozite, by sa kritika mala sústredi  na stav verejných priestorov 
a podporova  špecifické miesta spolo enského života na vidieku. Objas uje javy, ktoré 
objavil pri pobývaní v regiónoch na severe, v strede a juhu iech. Popisuje asto zabudnuté 
historické, náboženské a sociálne dôvody a významy vidieckej reality.  

„Vzh ad vidieka nemožno regulova  vyhláškami i normami, napriek tomu by sa mal 
spôsob života a stavania opiera  o isté zásady, ku ktorým sme dospeli my sami a za ktoré teda 
my sami nesieme zodpovednos . Regulácie túto zodpovednos  odoberajú, zárove  aj vnímanie 
a premýš anie udí, ich porušenie pôsobí ako ví azstvo nad úradom.“ [2] 

2.3. Ji í Langer, Lidové stavby v Evrop   
Kniha objas uje rozdielne chápanie udovej architektúry v Európe. Podrobne popisuje 

vývoj jednotlivých typov autochtónnej architektúry do 20. stor. Tradi ná architektúra sa 
menila rôznymi inova nými procesmi. „Rímska kolonizácia ovplyv ovala miestne 
stavite stvo, ktoré preberalo mediteránne prvky.“ [3] Napríklad vo Švaj iarsku sú tak 
kamenné domy so strechami s malým spádom a korýtkovou krytinou. alšie premeny vidieka 
predstavuje kolonizácia, inovácia regula nými zásahmi, napríklad za ú elom ochrany lesa pre 
rozvoja hutníctva vo Švaj iarsku, alebo regulácie na základe Jutského práva. Objekty sa alej 
menili vplyvom protipožiarnych opatrení, ale tiež uplat ovaním mestských vzorov. „Náves 
predstavovala námestie a po obvode bola zastavané sedliackymi dvormi.“ [3] Dôležitým 
poznatkom je nariadenie, ktoré v roku 1767 vyšlo pre celú Habsburskú monarchiu. 
Zakazovalo stava  mimo vymedzený intravilán obce o malo na podobu vidieka zásadný 
dopad. Docielilo sa tým zhus ovanie sídiel a ochrana krajiny. alšie, mestské a sociálne 
inovácie sa uplat ovali najviac po 30.-ro . vojne v odlesnených územiach, kde sa za ali 
stava  hlinené domy. Výrazné zmeny nastali až zánikom po nohospodárstva v priemyselnej 
dobe, kedy ve ké rodiny prestali by  závislé na obžive z pôdy a vznikali menšie individuálne 
rodiny. Industrializácia od 2.pol. 20. stor. priniesla okrem zmeny spolo nosti aj nové typové 
murované domy, ktoré sa stavali po celom eskoslovensku, bez rozdielu regiónov.

2.4. Peter Suske, Ekologická architektura ve stínu moderny  
Ekologickú architektúru premenováva na trvale udržate nú a teda založenú na 

rozumovej úvahe, úprave životného štýlu, obmedzovaniu a zbavovania sa zbyto ností. Mylne 
sa za u považujú len domy, obývané „zvláštnymi“ u mi, z prírodných alebo recyklovaných 
materiálov, zdravé domy, zelená architektúra alebo domy pasívne s využitím nových 
technológií a obnovite nej energie. Toto je len zjednodušenie problematiky obmedzené na 
technické pojmy. Architekt do ekológie zah a i architektonický koncept a aspekty kultúrne, 
sociálne i psychologické ako: skromnos  a pokora, prispôsobenie sa kultúrno-sociálnej klíme 
a finan nú nenáro nos . Udržate nou tak môže by  aj autochtónna architektúra. 
„Architektúra, musí bra  oh ad nielen na majite a ale i na ostatných udí (susedov) ktorým 
dotvára životné prostredie emisiami, odpadmi ale i vonkajším vzh ad: objem, mierka 
a estetika.“ [4] Autor negatívne hodnotí ochranárske opatrenia niektorých dedín v Rakúsku, 
Švaj iarsku, Belgicku, kde snaha o typický charakter tradi nej architektúry vedie k produkcií 
gý u, falošnému napodobovaniu ru nej práce modernými bezprácnymi technológiami. 
Oh adom udržate nosti stoja tiež za zamyslenie príklady „stavieb ekologických, štátom 
dotovaných domov na suburbií s nutnos ou jazdi  autom.“ [4] Dôležitejšia otázka, než ako 
stava , je kde stava . Kritizuje urbanizmus založený len na dopravnom napojení a regulácii 
trhom. Trh reaguje na problémy až po haváriách, kríze, navyše je deformovaný politikou. 
Ekonomické pravidla platia odjakživ,a ale vyžadujú aj kultúrne a morálne hodnoty. 
„Ekonomika sú asnosti je zameraná len na rast, nie na trvalú udržate nos . Trh potrebuje 
etické pravidlá, je totiž až príliš mocný na to aby sa riadil sám.“ [4] 
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V knihe je tiež popísaný autorov hodnotový prístup k ekologickej architektúre: 1. 
individualizmus osobnosti 2. Tolerancia a oh aduplnos : „Individualizmus musí kon i  tam, 
kde ob ažuje okolie.“ [4]  3. globálne ekologický rešpekt. 4. klimaticko-geografický kontext 
„ovplyv uje formu a umiestnenie domu.“ [4] 5. kultúrny a sociálny kontext 6. umelecká 
hodnota. Tieto hodnoty, by ale mala spl ova  nielen ekologická architektúra, ale stavanie 
všeobecne. 

Autor popisuje odlišný názor laickej a odbornej verejnosti na vä šinu zástavby: 
potreba dekóru v aka globalizácií neobmedzeného na tradi né prvky. Pod a neho je ale 
dôležitejšia než kritika podnikate ského baroka, kritika verejných stavieb, ktorá je rovnako 
úpadková. Verejná stavby by mali by  vzorom hodným napredovania. 

„Historické slohy inovovali tvorbu s udržaním tradície. Až modernizmus postavil 
tradície do sféry histórie a zákazu o predvádza i sú asná pamiatková ochrana.“[4] Toto 
zavrhnutie tradícií sa najlepšie ujalo v období socializmu. Plytvanie je pod a neho spojené so 
sociálne slabšou klientelou. „Neúctu a ne-pokora sprevádza rýchleho zbohatlíka, dedi a 
kultúrnych hodnôt, ktorý chce ve a muziky za málo pe azí.“ [4] 

Tradície neznamenajú rigidnú tradi nú formu ale h adanie kore ov a súvislostí. 
Cie om nemá by  skanzen ani skratkový gý . V architektúre rešpektujúcej tradície ide 
o formu a výraz, reflektujúci sú asný stav techniky a životného štýlu. „Trvanie na 
archetipoch je hlúpos , pokrok sa vždy prepisuje do formy architektúry.“ [4] Snahou 
regionalizmu je zachova  rozmanitos  krajiny, ktorá je pozna ená cestovaním, internetom 
a globalizáciou. Za jeden z ukážkových dôvodov pre zachovanie tradícií, rovnako ako Pavel 
Hron, považuje dôvody k cestovaniu a udržanie turizmu.  

„Ekologická architektúra má rešpektova  kultúrny a sociálny kontext regiónu a na nim 
závislý kontext klimatický. Nejde o zakonzervovanie starého životného štýlu, ale o prístup 
zrozumite ný a rešpektujúci tradície. Taká architektúra prispieva k duševnej pohode svojich 
obyvate ov, pretože im poskytuje pocit spolupatri nosti a zrozumite nosti.“ [4]

Mnohé názory autora korešpondujú s teoretickým dielom architekta Léona Kryera. 
Publikácia je ale ur ená širokej verejnosti a prináša mnoho súdobých a domácich príkladov 
k danej téme. Významné je tiež odôvodnenie potreby ekologickej architektúry erpa
z lokálnych stavebných tradícií. 

2.5. Gra yna Ruszczyk, Drevené kostoly v Po sku 1918-1939  
Po ská histori ka architektúry Gra yna Ruszczyk, v knihe venujúcej sa prevažne 

sakrálnej architektúre okrem iného h adala dôvody pre o je inde v zahrani í vidiecka 
architektúra tak zachovaná a užívaná. Pod a jej záverov napríklad etnicky tak rozmanité 
Švaj iarsko h adalo svoju národnú spolupatri nos  v jednotnom štýle, nazývanom alpský štýl, 
ktorého prvky sa používali vo výstavbe. Rakúsko a Bavorsko používalo tirolský štýl a 
v Škandinávií sa uplat oval dra í štýl z nórskych kostolov, podobne ako tomu je v oblasti 
po ského Zakopaného, kde bol užívaný zakopanský štýl. Tieto regionálne štýly vznikli 
v období romantizmu a boli prezentované na národných výstavách ím sa stali symbolmi 
hrdosti. Ich prvky tak boli a sú asto používané pri rozvoj turizmu. 

2.6. Radim Perlín, Venkov, typologie venkovského prostoru  
Autor sa venuje rozvoju vidieckych sídiel v eskom prostredí od ich vzniku až po 

sú asnos . Zameraná je na sociálno-ekonomické aspekty. „Vidiek stráca svoju dominantnú 
po nohospodársku funkciu už od priemyselnej revolúcie v 19. storo í. S nárastom obyvate ov 
museli mnohí dochádza  za prácou do miest.“ [12] Uvádza že do II. svetovej vojny bol náš 
vidiek zrovnate ný so zahrani ím, prevládala po nohospodárska výroba s alšími 
ekonomickými innos ami. Pre vidiek bola charakteristická spolupatri nos  a silný vz ah 
k pôde, ktorá bola meradlom bohatstva. Najvä šiu ranu do vidieckeho spôsobu života 
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priniesla politická idea kolektivizácie a združstev ovania, ktoré spôsobili nevratný 
ekonomický zásah do stabilného vidieckeho života so spolo enskými, ekologickými 
a kultúrnymi dopadmi. Z ekonomických h adísk bola kolektivizácia úspešná. Rýchla 
industrializácia vidieka bola tla ená s politickým heslom: „Priblíženie vidieka mestu.“ Toto 
priniesla na vidiek celú radu nevhodných spôsobov chovania: „nevhodné architektonické 
vzory a nevhodné stavebné alebo architektonické a urbanistické postupy.“ [12]Táto heslo sa 
presadzovalo až do 90. rokov. „Jeho dôsledky sú v postupnom odklonu od tradi ného 
vidieckeho domu k mestskej vile s balkónom, výstavba panelových bytoviek“ [12] apod.
Okrem koncentrovania po nohospodárstva a živo íšnej výroby sú koncentrované aj obchody 
a služby do nákupných stredísk. Systém strediskových obcí podporoval rozvoj vä ších obcí 
s masívnymi investíciami, naopak rozvoj v malých obciach bol umelo potla ovaný. Zmizli 
drobné prevádzky obchodov a reštaurácii a tým dochádza k alšej strate ekonomického, ale 
hlavne sociálneho významu menších obcí. Zmenou spolo nosti vznikla potreba rekreácie a s 

ou i nový fenomén chalupár enia a chatárstva. Práve chalupári tak zachránili množstvo 
pôvodných stavieb. 

Po roku 1989 sme o akávali, že sa všetko vráti do normálnych ko ají a priblížime sa 
západu. Súkromné hospodárstva a vznik rodinných fariem sa nepresadili. Vrátená pôda je 
prenajímaná družstvám. Pôda s nižšou bonitou sa prestala využíva  a tým poklesla aj 
po nohospodárska výroba. V okolí miest sa prejavujú silnejšie tlaky na po nohospodársku 
pôdu, kde je živelne realizovaná suburbánna výstavba rodinných domov, podnikate ských 
areálov, skladov a supermarketov. „V niektorých lokalitách dochádza i k špekuláciám s 
po nohospodárskou pôdou a snahám ovplyvni  jej využitie napr. v podobe ú elovo 
spracovaných územných plánov tak, aby vyhovovali jednej investorskej skupine.“ [12] 
Zhoršuje sa dostupnos  verejnej dopravy, zvyšuje sa podiel individuálnej dopravy, o má 
ve ký sociálny dopad na niektoré skupiny obyvate stva, napríklad deti v školskom veku 
a seniorov. Obmedzenie po tu spojov výrazne obmedzuje mobilitu tejto sociálnej skupiny. 
Vracajú sa malé obchody s nízkymi nákladmi na prevádzky ktoré sú tak schopné konkurova
ve kým obchodným re azcom: najmä pohostinstvá, potraviny, cukrárne, reštaurácie a 
ubytovanie. „ eský vidiek si zaslúži by  sledovaný a rozvíjaný ako špecifický priestor v rámci 
zložitejšie diferencovanej sídelnej sústavy pri zachovaní jeho špecifických vlastnosti.“ [12] 
Som presved ený, že tento výrok je aplikovate ný aj na Slovenský vidiek. 

2.7. Leon Krier, Architektura - vo ba alebo osud 
Kniha má zásadný dopad na vnímanie tradi nej architektúry najmä v pasážach, ktoré 

vysvet uje vz ah tradi nej a modernistickej architektúru. Autor ponúka nekompromisný 
poh ad na sú asnú realitu, ktorá má svoju paralelu v našom prostredí, pri om ponúka aj 
východiská s rozsiahlym teoretickým základom. 

Autor delí modernú architektúru do dvoch základných smerov. Prvý predstavuje 
štandardizovaný medzinárodní štýl „tzv. architektúru architektov,“ ur enú pre verejné 
budovy oficiálnych zákaziek a sú aží. Druhý smer, ktorý je ur ený pre súkromné stavby, 
niekedy vychádza z regionálnych vzorov a harmonicky splýva s miestnou architektúrou a 
krajinou. „ astejšie ide však o šablónovité stavby, ktoré sú zamerané na o najvä ší zisk, ne 
na ich budúcich majite ov. V sú asnej dobe sa drobné i vä šie rozdiely, ktoré charakterizovali 
stavby v konkrétnom mieste, stierajú.“ [13] Tu autor kritizuje tzv. katalógovú produkciu.

„ udová stavba je svojim vznikom viazaná na geoklimatické podmienky v danej 
oblasti a v mieste dostupné stavebné materiály. Regionálny štýl reprezentuje kultivované 
formy a techniky vhodné pre danú oblas , overené generáciami a predlžujúce životnos
stavby. Klasická architektúra vo svojom vývoji presahuje regionálny štýl. Základy má však 
pevne zakotvené v regionálnych danostiach a v udovosti.  
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Nenájdeme žiadne ob ianske hnutie namierené proti tradi nej architektúre. Oproti 
tomu mnoho ob ianskych hnutí by chcelo ovplyv ova  rozhodovanie v oblasti architektúry a 
plánovaní miest, vyplývajúc z nedôvery k modernizmu. Vä šina stavieb tradi nej architektúry 
nebola ani navrhnutá architektmi, ale len vidieckymi stavite mi, ktorí sa riadili zvyklos ami a 
vychádzali z tradície.

V minulosti sa v architektúre jasne rozlišovali stavby verejné, posvätné a stavby 
úžitkové a privátne. V sú asnosti je však identita architektúry ohrozená. Kostoly vypadajú ako 
skladisko, továrne ako katedrály a obytné domy sa tvária ako paláce. Stavby by mali 
vyjadrova  vždy nie o zo základných hodnôt, ktoré motivovali stavebníka i architekta. Stavby 
nie je možné chápa  izolovane od okolitého sveta, nie sú neutrálne, vždy pôsobia na okolie. 
Stavby majú by  ponímané ako asti vä šieho celku. Sú asné stavby napodobujú parníky, 
lietadla, rafinérie, a namiesto toho, aby svet obohacovali, zahr ujú ho absurditou....  

Ucelená teória charakteristík a symbolov, typov a znakov alebo predstava o 
proporciách a mierke tu neexistuje. Modernisti veria, že každá doba musí formova  svoju 
architektúru. Znamená to teda, že v revolu nej a krutej dobe má by  i architektúra agresívna 
a zni ujúca? 

Nové techniky sú dôležité, ale zárove  je potreba zlepšova  a zdokona ova  znalosti 
nadobudnuté skúsenos ami. 

Modernizmus oslavuje inovácie ako hlavný princíp umeleckej tvorby. Modernisti 
tvrdia, že tradi ná architektúra predstavuje len sumu znalostí prevzatých z minulosti. 
Moderna teda skoncovala s tradíciami tiež tím, že ich zhistorizovala. V skuto nosti však 
tradi ná architektúra uplat uje prirodzené schopnosti a potreby, ktoré inia loveka 
lovekom. Nejde teda o lipnutie na prekonaných a zastaraných metódach a formách. 

Architektúra je najvyšším a najvidite nejším výrazom obce a sama osebe nie je politickou, aj 
ke  sa dá politicky využi . Stavba sa stáva nehumánnou, ke  stratí svoju kvalitu. Stavba sa 
stáva gý om pre svoj lživý vzh ad, alebo lacinnú formu abstrakcie. 

Všetky budovy majú svoju, tvár, ur enú pre ob iansku verejnos . Majú svoju fasádu, 
ktorá má vždy bu  priaznivý, alebo škodlivý vplyv na okolie. Architektúra mesta a jeho 
priestory sú vecami verejného záujmu. Domov, chápeme ako naše úto isko. Tento pojem pre 
nás má zásadní význam. Každý odniekia  pochádza a má potrebu niekam patri . Ke  táto 
potreba nebude naplnená, bude nás to ve mi oslabova  a zra ova .“ [13] 

2.8. V ra Majerová, Vidiek o ami sociológa 
 Autorka, v príspevku na seminári AUÚP R o vidieku, v Tel i 2005, vyvracia 
zaužívané paradigma a mýty o vidieku. Okrem roku 1948, kedy boli nastolené netradi né 
spolo ensko-politické a hospodárske pomery je dôležitým medzníkom vo vývoji vidieka rok 
1989. „Centralizované ve kovýrobné po nohospodárske podniky ve mi asto tvorili 
ekonomický a sociálny pilier vidieckych obcí. (...)Pri om sa ale za správny prístup považoval 
taký, ktorý socialistický základ ve kovýroby a 40-ro ný vývoj spôsobu života na vidieku 
odmietal alebo ignoroval. Ich rozpad nasledovala migrácia za prácou.“ [18]  Za iatkom 90. 
rokov bola podporovaná predstava, že vrátenie pôdy do súkromného vlastníctva naštartuje 
masívny rozvoj súkromných hospodárstiev. „Predstava, že nadobúdatelia po nohospodárskej 
pôdy a majetkov akajú na možnos  obnovy súkromného hospodárenia bola mylná.“ [18] 
Záujem vidieckej populácie bol minimálny, zisky nekompenzovali starosti, ktoré vznikli so 
správou a údržbou majetku. „Ur ite sa ale vyskytla závis , nepriate stvo a sklamanie.“ [18] 

alším medzníkom je obdobie okolo roku 1995, kedy úspešný podnikatelia napredovali 
a neúspešní zanikli. 
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2.9.Miroslav Lapka a Miroslav Gottlieb, Rolník a krajina, kapitoly ze 
živita súkromných rolníkov. 

Kniha je výsledkom výskumu z rokov 1991-1995, ktorý sa zaoberal ekologickým 
vedomím a významu súkromných ro níkov pre ekológiu po revolúcií. Autori vypozorovali, že 
krajina nie je len výsledkom prírodných síl, ale tiež výsledkom vnútornej krajiny udí, ktorý 
v nej žijú. Výskum overil, „že súkromní ro níci majú ve mi dobré predpoklady k šetrnému 
(ekologickému) hospodáreniu v krajine. Tieto predpoklady sú dané ich ekologickým vedomím, 
ktoré obsahuje konkrétne prvky “hospodárskeho“ vedomia, ale zárove  transcendentálne, 
prenesené prvky vedomia Prírody, Rádu, Harmonie a Boha.“ [23] Z poh adu ro níkov. „Nie 
je možné vstúpi  dva krát do jednej rieky,“ [23] Je naivné požadova  vrátenie sa 
k súkromným ro níckym hospodárstvam z pred roku 1938, ktoré vytváralo v krajine pestrú 
mozaiku polí ok a lúk. Ro níci budúcnos  vidia ako „koexistenciu rôznych foriem 
po nohospodárskeho podnikania, pri om každý spôsob je vhodný do iných ekologických 
podmienok krajiny.“ [23] U prevažnej vä šiny ro níkov prevláda pocit, že by krajina mala 
by  pekná, krásna. „V rozhovoroch sa ukázalo, že porušovanie rozmerov a usporiadania 
krajiny, o spôsobovali gigantické stavby a nezmyselné sce ovanie lánov, bolo nie o o 
porušovalo samotné základy, z ktorých vyrastá eská krajina.“ [23]  Ro níci sa pod a svojich 
síl snažia uvies  veci do poriadku obnovovaním krížov, kaplniek, alejí, polních ciest a sôch, 
ozdravi  „m tvu“ pôdu. „Agresívny spôsob hospodárenia viedol k tomu, že pôda onemocnela. 
(...) Zdravá pôda znamená zdraví udia.“ [23]

2.10. Laura Jablonská, Udržate ná minulos ? alebo sídelný ráz 
verzus regulácie 

 Vysvet uje strety rozvoja národného parku Šumava. „Estetika hospodárskej krajiny 
a jej sídiel nebola víziou, v závislosti na politickej a prírodnej klíme sa stala ved ajším 
produktom postupnej kultivácie vynútenej obmedzenými technickými možnos ami.“ [19] 
„Doba bezprostrednej väzby loveka na prírodu pominula; nový životný štýl zmenil schopnos
vnímania súvislostí a postavil proti sebe argumenty striktnej ochrany a neobmedzenej 
slobody.“ [19] 

Ak kon í stanovenie podmienok sídelného rozvoja na úrovní územných plánov, 
ktorých regulácie splní „architektúra bežnej katalógovej produkcie,“ [19] budú stavebné 
úrady podlieha  nedotknute nosti investorov a diktátu pochybnej estetiky a posledné stopy 
pôvodnej zástavby zmiznú v „konzumnom urbánnom chaose.“ [19] 
 Príkladom lokálnych stavebných predpisov v minulosti v eskej republike je obec 
Krásna Hora. „V roku 1795 vyrástla na Schwarzenberských panstvách z popudu knieža a ako 
osada drevárov. Akáko vek sloboda pri zakladaní nového sídla disponovali bola však iba 
vo ba miesta pre budúcu stavbu. Pri stavbe domu museli dodržova  predpísaný a jednotný 
hmotový vzor: stodola, chliev, chyža aj komora museli by  pod jednou strechou, viac obytných 
miestností bolo v stavaní zakázané.“ [19] 
 Aby plánovacia dokumentácia nepodliehala krátkozrakej individuálnej interpretácií 
tvorcu – urbanistu, pokladá autorka za nevyhnutné vytvori  pre regióny jednotiacu stratégiu 
a víziu, vychádzajúcu z fenoménu miesta. Ako príklady uvádza Projekt ochrany génia loci 
mesta Hamburg (Stadtbild Hamburg – Milieuschutzbericht) a projekte obnovy vidieka 
v Dolnom Sasku (Dorferneuerung in Niedersachsen) do ktorého je dnes zapojených vyše 
1900 obcí. 
 „Tam kde vládne zdravý úsudok a rozumná miera invencie, nie je potreba urbanistov. 
Posilnenie vedomia osobnej slobody a práv na uskuto nenie individuálnych predstáv hranice 
znesite nosti asto prekra uje. Práve preto zostáva popri prepracovaných tézach a zákonných 
prostriedkov zásadnou výzvou zrozumite ná osveta schopná vytvori  novú tradíciu.“ [19]
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2.11. Miroslav Baše, Mesto, suburbium, vidiek 
Autor vystihuje sú asné reálie na vidieku, ktoré hodnotí negatívne. Dôraz je kladený 

na odlišnos  v neprospech identity. Tento postup vyzdvihuje hodnoty, ktoré nás rozde ujú 
naproti tomu aby spolo nos  spájal. „Je iste, že pri sú asnom dominantnom vypätom 
individualizme je „nových“ interpretácií takmer to ko, ko ko je uvažujúcich alebo tvorivých 
jedincoch. Odlišnos , novos , nevšednos  výrazu je prioritným cie om. Zmysle konania pritom 
môže unika .“ [34] Poznamenáva, že architektúra, ktorá berie oh ady na zástavby a krajiny 
zostáva nedocenená, na úkor stavieb ktoré na seba pútajú všetku pozornos . 
 Tvorbu vidieckych stavite ov prirovnáva k výrobcovi huslí, ktorého cie om je 
„zdokona ova  prototyp,“ ktorý je neustále optimalizovaný s hierarchiou estetizujúcich 
prvkov a dôrazom na kvalitu. „Nové sú i interpretácie; ím je v podvedomí viacej 
vyhradeného individualizmu, tým je menej snáh o viac i menej kultivované „vyladenie.“ (...) 
Preto bude ponúkané viac balastru, ktorý bude vydávaný za objavný, nevídane tvorivý. (...) 
Neustála zmena, je pre mnohých dôležitejšia než hodnoty, ku ktorým sa ta ktorá kultúra 
dopracovala.“ To kam smerujeme nám asto uniká „prv sa lovek spoliehal na Boha, neskôr 
sám na seba; a dnes?.“ [34] 
 Dôvod pre o je vidiek v zahrani í tak krásny a užívaný autor vidí v udržiavaniu 
vz ahu k pôde a krajine. Poznamenáva, že vidiek u nás bol zabavený svojej podstaty: „vz ah 
k pôde“ ím sa komunistom do ve kej miery podarilo vidiek odstráni  a o sa aj na alej našej 
spolo nosti dobre darí. Súkromní ro níci, lesníci, vinári a alší, ktorý prežili nestratili vz ah 
ku krajine, ale asto chýba porozumenie tohto cítenia v dnešných vidieckych komunitách. 
Významným problémom je tiež dopravná politika, ktorá neh adí na ekonomické, 
environmentálne ani sociálne externality, ktoré z vidieka vytvárajú noc ahárne, podobné 
suburbiám, zásobované potravinami, ktoré sú prevážané cez celé kontinenty.  

3. Teoretické východiska 

3.1. Udržate ný rozvoj a kvalita fyzického prostredia 
Udržate ný rozvoj je zakotvený v každom územnom pláne obcí, vychádza z Agendy 

21. Pojem „trvalo udržate ný rozvoj“ bola prvý krát definovaný v správe WCED OSN 
(Svetová komisia pre životné prostredie a rozvoj Spojených národov) v roku 1987 takto: 
„Trvale udržate ný rozvoj, je taký spôsob rozvoja, ktorý uspokojuje potreby prítomnosti, bez 
toho aby oslabovala možnosti budúcich generácií napl ova  ich vlastné potreby“ [32] 

Agenda 21 je nezáväzný ak ný plán Organizácie Spojených národov, ktorý vznikol na 
svetovej konferencia OSN v Rio de Janeiro v roku 1992, nasledovaný alšími konferenciami 
s odkazom pre 21. storo ie. Jeho program je možný aplikova  na miestnej, národnej i 
globálnej úrovni. Agenda 21 okrem iného vyslovuje podmienku udržate ného rozvoja takto: 
„Spolo enskou potrebou ob anov je humánne a kultúrno-harmonické prostredie“[4] „kvalita 
života - má rozmer nielen materiálny, ale tiež spolo enský, etický, estetický, duchovný, 
kultúrny a alšie, udia majú prirodzené právo na kvalitný život“[32] o je zásadný postoj 
proti globalizácií a univerzálnosti architektúry a prostredia nielen na vidieku.  

Podmienkou udržate nosti je krása. Udržate ná architektúra by mala predstavova
ekologický a ekonomický prístup ako aj prístup sociálny a kultúrny, tak aby bola schopná 
splni  estetické o akávania spolo nosti. Obálka stavby ur uje to ako stavbu vnímame. udia 
sú ochotní stara  sa o to, o pokladajú za krásne. Krásu architektúry možno definova
pomocou architektonickej kompozície: mierka a proporcie, posvätná geometria, fraktály, 
prírodné predobrazy... Dnešný názor na krásu ale nie je možné kvantifikova  a hodnoti  na 
základe meraní, tak ako to bolo v minulosti, kde bola forma, ako píše de Botton [25] 
stotožnením slohu alebo štýlu. 
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Od 19. storo ia sa tak stretávame s pojmom „gý .“ Ozna uje diela, ktoré sú príliš 
okázalé, rušivé alebo lacinné, bez pravých umeleckých hodnôt. „Jedná sa tiež o lacinné 
napodobeniny a nekvalitné stvárnenie ur itých tém. Gý  sa vyskytuje v mnohých oblastiach, 
od predmetov dennej potreby až po umenie. Ur enie gý a je z ve kej asti subjektívne.“ [29] 

„Gý  využívajúci ob ubu ur itých námetov a motívov v tradi nom i módnom podaní. 
Gý  sa zvä ša prejavuje nízkym nárokom na umelecký ako abstraktno-logický úsudok jeho 
potenciálneho prijímate a. Podmienkou vzniku gý a je preberanie postupov a myšlienok, 
ktoré sami osebe síce majú zmysluplnú históriu, ale zlepené sú dohromady spôsobom, ktorý 
výslednému dielu nedodáva žiadnu pridanú hodnotu. Gý  postráda jednak schopnos
tradova  pôvodné umelecké prvky a takisto nedokáže vytvára  ani avantgardné umelecké 
prejavy.“ [29] 

3.2. Definície 
Dizerta ná práca sa venuje regulácií vidieka, so zameraním na región Kysuce. Skôr 

ako sa za neme zaobera  danou témou, je potrebné definova  si okruh záujmu.  

3.2.1.  Vidiek 
Ak chceme vymedzi  priestor o ktorý sa budeme zaujíma , je základnou otázkou 

definova  pojem „vidiek“ a to pod a rôznych h adísk: urbanisticko-architektonického, 
geografického, sociálneho, ekonomického, historického, administratívneho a štatistického.  

Z urbanisticko-architektonického poh adu je vidiek priestor, ktorý zahr uje jednak 
vidiecke sídla: dediny, osady a samoty, ale i bezprostredne susediacu krajinu, ktorá je týmto 
sídlom užívaná. Jedná sa o tzv. kultúrnu krajinu. Pre jednotlivé typy vidieckych sídiel 
v sú asnosti prevláda administratívne (legislatívne) pomenovanie „obec,“ ktorá môže 
zahr ova  i viacero oddelených menších sídiel. Obec je vymedzená ako základná územná 
jednotka verejnej správy, je v nej volené zastupite stvo a starosta, ktorý v samostatnej 
pôsobnosti spravujú svoje vymedzené katastrálneho územia.  

Štatisticky pod a po tu obyvate ov je na Slovensku za vidiecku považovaná obec, 
ktorá nepresahuje 2000 obyvate ov a ktorá nie je mestom. Na Kysuciach je asté, že obce 
majú nad 2000 obyvate ov ba dokonca nad 5000 obyvate ov (Oš adnica 5701 ob. Raková 
5287 ob. Skalité 5208 ob., zdroj:[14], 2012), o je považované za krajnú hranicu pre udelenie 
titulu mesto. V týchto obciach ale prevažuje riedka nízkopodlažná zástavba rodinných domov 
a tak ich z urbanistického h adiska nemožno ozna i  za adeptov na získanie tohto štatútu. 
Historicky mali mesta oproti vidieku vä ší význam so zvláštnym právnym postavením. 
Získavali mestské práva, právo trhu, boli a sú alej kategorizované. V okrese adca tak 
administratívne žije vo vidieckych obciach 58% obyvate ov, v okrese Kysucké Nové Mesto 
54% obyvate ov. 

Pod a metodiky OESD [33], založenej na kritériu hustoty obyvate stva s hrani nou 
hodnotou 150 ob./km2 (EUROSTAT [33], je kritériom 100 obyvatel ob./km2) sú oba okresy 
pokladané za významne vidiecke regióny. Toto vymedzenie, vzniklo z potreby jednotného 
vymedzenia vidieckych regiónov v Európskej únii. Nezoh ad uje ale napríklad ve kos
katastru, ktorá je pri ur ovaní hustoty zásadná. V Okrese adca pod a tejto metodiky žije 
40% obyvate ov a v okrese Kysucké Nové mesto 33% obyvate ov vo vidieckych obciach.  

V predindustrálnej dobe sa ako dedinské sídlo ozna ovala každá obec, ktorej sa 
prevažná as  obyvate stva venovala po nohospodárskej produkcii. To dnes predstavuje 
v okrese adca 6,3% zamestnaných a v okrese Kysucké Nové Mesto 3,8 % zamestnaných 
(zdroj: [11], 1997). Toto íslo ale nezahr uje prácu venovanú po nohospodárskej innosti 
mimo pracovný pomer (vo no- asové aktivity, produkcia pre vlastnú spotrebu). Pod a danej 
definície a výskumu realizovanom v období 2009-2012 je ale zjavné, že vidiek s touto 
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charakteristikou na Kysuciach neexistuje alebo zaniká. V poslednej dobe ale nastali nové 
formy užívania krajiny, ktoré využívajú jej zdroje, a to hlavne rekreácia. Ak za vidiek 
pokladáme osídlenie s primárnou väzbou na krajinu, môžeme do týchto aktivít zaradi  aj túto 
innos . Niektoré typy, ako agroturistika, sú s vidiekom priamo spájané, vä šina z nich ale 

skôr než vidiecke vytvára iné špecifické typy prostredia: rekrea né areály a turistické oblasti.  
Pod a inej ekonomickej definície „vo vidieckom sídle vä šina udí pracuje mimo toto 

sídlo.“ [15] Toto h adisko empiricky, pod a zistených pracovných príležitostí, vidiecke obce 
na Kysuciach spl ujú. Definícia ale platí aj pre obytné satelity, Urban sprawl. 

Geograficky a urbanisticko-architektonicky je vidiek definovaný riedkou, 
nízkopodlažnou zástavbou prevažne rodinných domov a hospodárskych stavieb s výrazným 
podielom zelene. Stavby sú bez obchodného prízemia. Toto vystihuje podobu obcí na 
Kysuciach aj ke  hlavne v centrách tých najvä ších vznikajú priestory a zástavba mestského 
typu, asto nasledovaná socialistickou výstavbou. 

Vidiecke sídlo je po sociologickej stránke od mesta rozlíšené iným životným štýlom, 
úzkymi sociálnymi kontaktmi, prirodzenou spoluú as ou a sociálnou kontrolou. Vplyvom 
pomeš ovania sa v mnohých prípadoch zmenil životný štýl. Toto platí najmä pre novodobú 
zástavbu. Z osobných a rodinných skúsenosti sa jedná i o pôvodnú a staršiu zástavbu, ktorá je 
prestavovaná. 

Pod a uvedeného, ve ká as  sú asného osídlenia Kysúc nie je ani mestom ani 
vidiekom. Tento priestor sa dá ozna i  za postagrárny vidiek ako i urban sprowl prípadne za 
krajinu ponechanú prírodnej sukcesii. Vä šina obcí je sú as ou živelne rastúcej mestskej 
aglomerácie (Obr. 10), ktorá obsahuje zvyšky drobných hospodárstiev, chalupárskych 
i športových rekrea ných oblastí. Vidiek v okrajových oblastiach sa vy ud uje. Obnova 
po nohospodárstva, ako pracovnej príležitosti, a tým aj obnova vidieka nie je realizovaná. 

3.2.2.Región 
Na za iatku by sme si mali vymedzi  kúsok krajiny nazývaný Kysuce a definova , 

regióny z ktorých je poskladaná mozaika Slovenska. „Tie najstaršie tradi né oblasti, alebo 
kultúrne regióny majú základ v administratívnom rozdelenia žúp v Uhorsku.“  Ove a 
silnejší vplyv na ich formovanie ale zohrala topografia, i už pohoria alebo neprekonate né 
vodné toky, ktoré krájali územie na prirodzené asti v ktorých sa vytvorili prirodzené centrá 
osídlenia. V okolí ve kých miest, ako Bratislava, ale takéto tradi né oblasti nevznikli. 
Tradi né regióny alebo oblasti sú teda prevažne geograficky vymedzené územia s existenciou 
regionálneho povedomia jej obyvate stva. Ich hranice nie sú asto jasné, historicky sa 
spres ovali alebo alej lenili aj pod a toho, ako bola podporované ich identita.  

Sú asné technické možnosti ale tradi né bariéry rušia a s nimi miznú aj lokálne 
tradície. lenenie na regióny tak už nevychádza z potreby obyvate stva, je ale základom, 
spolo enským pozadím, ktoré sa vyvíjalo tisíce rokov.  

Každý región má svoje jedine né špecifické parametre: spôsob osídlenia, udovú 
slovesnos , topografiu, prírodné zložky, symboly a architektúru. Pod a týchto parametrov je 
(bolo), možné charakterizova  o aký región sa jedná.  

3.2.3.  Región Kysuce 
Región Kysuce je jeden z najmladších historických regiónov Slovenska. Nachádza sa 

na severe Žilinského kraja ohrani ený štátnou hranicou eskej a Po skej republiky. Región 
dostal pomenovanie pod a rieky, ktorá ním preteká. Ku Kysuciam sa niekedy, na základe 
udovej slovesnosti, za le uje aj Terchovská dolina na sever od pohoria Malej Fatry a celá 

oblas  Podjavorníkov, zahrnutá v CHKO Kysuce. V dnešnom pojímaní je región rozdelený 
do dvoch okresov: adca a Kysucké Nové Mesto. Oblas  záujmu výskumu a dizerta nej 
práce, je preto obmedzená na tieto dva okresy. 
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Samotné Kysuce sa pod a regionálneho povedomia delia na podoblasti: Dolné Kysuce 
s jasným centrom v Kysuckom Novom Meste, Bystrickú dolinu a Horné Kysuce s centrami 
v Turzovke a adci. Vlastnú identitu je možné sledova  v oblasti Jablunkovkého Medzihoria 
a v okolí Turzovky.  

Tak ako neexistuje jednotný kysucký kroj, každá dolina i obec mala svoje špecifiká, 
nedá sa ani jednozna ne ozna i  typický tradi ný kysucký dom. Pod a rôzneho spôsobu 
osíd ovania, je ve ký rozdiel medzi domom z Dolných Kysúc a Horných Kysúc, rovnako tak 
dom stavaný v údolnej obci vyzeral inak ako dom na kopaniciach i ke  v tej istej obci. 

3.3. Regulácie 
Je možné urobi  svet lepším tým, že ho budeme detailnejšie riadi  a regulova ? 

Kapitalizmus je ekonomický systém založený na slobodnej výmene tovarov a služieb, 
riadených „nevidite nou rukou trhu.“ V protiklade k nemu stojí riadené hospodárstvo 
socializmu, ktorý riadi a reguluje spolo nos  z hora. Demokracia je v zahrani í chápaná inak 
než v postsocialistických krajinách. Okrem slobody je viazaná nepísanými zásadami ako 
i tradíciami. Tie môžu by  postupne prehodnocované a pri všeobecnej vôli môžu by
i dôvodom regulácií. 

Regulácie sú priamou intervenciou do územia vo verejnom záujme, o môže by
v protiklade s ovládaním „trhu nevidite nou rukou,“ a to súborom pravidiel alebo vplyvom 
verejnej správa, i autoreguláciou.  

Regulácie sa delia na vnútorné, (tzv. autoregulácia, normy chovania každého 
jednotlivca, nastavené spolo nos ou v ktorej je jedinec vychovávaný a ktorá zdie a ur ité 
hodnoty) alebo regulácie vonkajšie, ktoré kladú požiadavky na chovanie udí z hora, 
legislatívnymi prostriedkami, architektonickými prostriedkami alebo cenovou politikou. 

Regulácie sledujú ur ite ciele spolo nosti. V prípade územného plánovania bývajú 
ustanovené za ú elom podpory žiaducich javov (zvýšenia kvality prostredia, zachovania alebo 
vytvorenia nových charakteristík hodnôt i tradícií), alebo obmedzenia negatívnych javov. 

Rozvoj obcí je usmer ovaný dokumentmi: stavebný zákon a záväzné normy, územný 
plán obce, regula ný plán, územné štúdie, vyhlášky a nariadenia. 

Územné plány sa snažia regulova  rozmach domov z katalógov požiadavkami na 
sklon strechy a výšku hrebe a. Takéto regulácie majú ale asto rozporuplný vplyv na kvalitu 
architektúry i územného rozvoja. V zahrani í vznikajú hodnotné súbory, ktoré zapadajú do 
krajiny, ktoré by pri konven nom nastavení regulácií vzniknú  nemohli. Systém ochrany 
krajinného rázu môže rovnako vies  k odmietnutí kvalitného projektu, podobne ako sa to deje 
pri pamiatkovej ochrane. 

Mäkké a tvrdé formy regulácie. Tvrdé regulácie sú jasne daným súpisom podmienok, 
ale oh adom kvality sa hodnotia ve mi ažko. Môžu fungova  len na základe kvantifika ných 
údajov a tak by  chápané ako zvyšovanie administratívnu zá aže. Mäkké regulácie sú 
metódami vzdelávania a motivácie i dobrým dizajnom. Sú prirodzenejšie ale i behom na 
dlhú tra . Dobrým príkladom môže by  „litomyšlský zázrak,“ kde kvalitné príklady verejných 
stavieb realizovaných mestom Litomyšl viedli k zvýšeniu kvality novej súkromnej zástavby. 
Dobré príklady sú spontánne kopírované a preberané. Regulácie nemôžu existova  bez vízie 
obce. Vízia je jasne zhmotnený cie , ktorý môže by  chránený regula nými obmedzeniami. 

3.4. Legislatíva  
Územné plány obcí poskytujú kvantum rozvojových plôch, o vedie k plytvaniu pôdy, 

obmedzeného a nevratného zdroja. V aka globálne ekonomickým vz ahom je ale 
po nohospodárska krajina mimo intravilán využívaná ako najlacnejšie územie na individuálnu 
výstavbu rodinných domov a stavby „komer ného odpadu konzumnej spolo nosti.“ Je tento 
ahostajný prístup skuto ne vô a verejnosti alebo developerov podporovaných politikmi, 
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ktorý rozhodujú o rozvoji obcí? V podrobnosti územných plánov však nie je možné venova
sa verejným priestranstvám alebo spôsobu zástavby. Regula né plány oblastí, venujúce sa 
problematike formy zástavby, ktoré sú logickým nadviazaním na ÚP ale nie sú záväzné, sú 
drahé, zd havé, a preto sa nerealizujú. 

Problémom stavebného zákonu je, že nerozlišuje medzi mestským a vidieckym 
prostredím. Platná legislatíva je uplat ovaná všeobecne v každej situácií bez rozdielu mierky 
mesto/vidiek a bez vz ahu k tradi ným zastavovacím systémom. Odstupové vzdialenosti, 
ktoré reagujú na problémy z 19. storo ia (zlé hygienické podmienky, pre udnenos , 
zne istenie, nedostatok zelene) nereflektujú problémy a požiadavky sú asného urbanizmu 
(Urban sprawl, zelená mobilita...) a znemož ujú vznik tradi nej zástavby, kultúrne overených 
priestorov alebo iného rozumného osídlenia. Fakt, že je najjednoduchšie umiestni  stavbu 
v prieluke hanáckej obce 3 m od cesty a 2 m od susedných pozemkov podporuje šírenie 
anonymných „katalógových“ domov bez rešpektu k duchu miesta i k topografii. V území je 
potrebné rešpektova  diferencovaný prístup pod a jednotlivých typov existujúcej zástavby a 
nie je možné ho generalizova  stanovením jednotnej plošnej regulácie zástavby stavebným 
zákonom (pri neexistencii regula ného plánu). 

3.4.1.  Právna ochrana CHKO Kysuce 
Vyhláška MK SSR . 68/1984 Zb., ktorou bola zriadená CHKO Kysuce, popisuje 

spôsob ochrany takto: „Ú elom vyhlásenia oblasti je ochrana a zve a ovanie prírody, 
prírodných hodnôt a krajiny s rozptýleným osídlením vo vz ahu k roz lenenému lesnému a 
po nohospodárskemu pôdnemu fondu, zabezpe enie jej optimálneho využívania so zrete om 
na všestranný kultúrny, vedecký, ekonomický, vodohospodársky a zdravotno-rekrea ný 
význam.“ [31], alej upravuje najmä územie mimo intravilán obcí. „Na území oblasti možno 
len po dohode s orgánmi štátnej ochrany prírody: f) mimo intravilánu obcí budova  stavby 
akéhoko vek druhu (banské, priemyselné, vodohospodárske, inžinierske, rekrea né, obytné, 
garáže a pod.); g) vykonáva  také stavebné zásahy na doterajších stavbách, najmä na 
objektoch udovej architektúry, ktorými sa podstatne zmení architektonický charakter a 
vonkajší vzh ad stavieb a ich areálov...“ [31] 

Rozsah vykonávania inností na území celej CHKO vyhláška vymedzuje: „c) výstavba 
sa realizuje pod a schválenej územno-plánovacej dokumentácie so zrete om na zachovanie 
neurbanizovaných priestorov pôvodného prostredia. Pri projektovaní a výstavbe treba 
prihliada  na charakter krajiny a používaný materiál. Výstavba chát na rekreáciu, stavieb na 
do asné ubytovanie vrátane podnikových zotavovní, chatových táborov, priestorov 
vyhradených na stanovanie, autokempingov, parkovísk, lyžiarskych vý ahov a vlekov a iných 
funk ných zariadení 3) sa povo uje len v priestoroch vymedzených orgánmi územného 
plánovania so súhlasom orgánov štátnej ochrany prírody a ostatných orgánov štátnej správy, 
ktorých sa to týka, na podklade schválenej územno-plánovacej dokumentácie, ako i uznesením 
rady príslušného okresného národného výboru o schválení rekrea nej oblasti;“ [31]

Pod a zákona NR SR . 287/1994 Z.z. NR SR o ochrane prírody a krajiny je ú elom 
ochrany v chránenej krajinnej oblas  okrem iného „charakteristický vzh ad krajiny alebo 
špecifické formy historického osídlenia.“ [30] Forma ochrany a prípadných sankcií nie je 

alej špecifikovaná. V CHKO sa súhlas orgánu ochrany prírody vyžaduje na „c) terénne 
úpravy meniace tvary reliéfu a zmeny vo využití pozemkov, i) osádzanie reklamných tabú  a 
zariadení a vylepovanie plagátov v obciach mimo miest vyhradených orgánom ochrany 
prírody,“ [30]

Na území platí ochrana drevín. „Obce sú povinné zabezpe ova  výsadbu drevín na 
vhodných obecných pozemkoch; uprednost ujú pritom najmä geograficky pôvodné a tradi né 
druhy.“ [30]
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Prístup do krajiny a priestupnos  definuje vyhláška takto: „Každý má právo pri 
rekreácii, turistike a obdobnom užívaní prírody na vo ný prechod cez pozemky vo vlastníctve 
štátu, obce, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak tým nespôsobí škodu na majetku alebo 
zdraví inej osoby. Je pritom povinný rešpektova  práva a oprávnené záujmy vlastníka 
(správcu, nájomcu) pozemku, ako aj podmienky ochrany prírody a krajiny,“ okrem: 
„zastavané pozemky alebo stavebné pozemky, dvory, záhrady, sady, vinice, chme nice, lesné 
škôlky a zverníky. Orná pôda, lúky a pasienky sú z práva pod a vylú ené v ase, ke  môže 
dôjs  k poškodeniu porastov alebo pôdy, ako aj vtedy, ke  sa na nich pasie dobytok.“ [30]

„Pri oplocovaní pozemku, ktorý nie je vylú ený z práva vo ného prechodu, zabezpe í 
vlastník (správca, nájomca) pozemku technickými alebo inými opatreniami možnos  vo ného 
prechodu na vhodnom mieste pozemku.“ [30]

4. Charakteristika zvolených metód riešenia  
Pre ur enie správnej stratégie pre vidiek je nevyhnutné zoznámi  sa s jeho historickým 

vývojom, zmapova  a zanalyzova  jeho sú asné premeny a taktiež ho konfrontova  so 
zahrani ím a s literatúrou.  

Na za iatku bude použitá prácu s literatúrou, štúdium dokumentov a internetových 
zdrojov, zhotovovanie výpiskov pre zostavenie sú asného stavu poznania problematiky. Pre 
doplnenie bude použité pozorovanie, ktorého základom je zmyslové vnímanie vlastností, 
alebo inností okolo nás. Pôjde o objektívne zámerné, cie avedomé, plánovité a systematické 
pozorovanie.  

Pre porovnanie rôznych javov na vidieku bude použitá základná  metóda vedeckého 
pozorovania. Z výskumu realizovanom v období 2009-2012 budú vytipované javy 
a problémy, ktoré budú alej analyzované a popisované. 

V rámci dizerta nej práce bude zorganizované dotazníkové šetrenie. Bude ním 
zis ované všeobecné vnímanie problematiky a názory laickej verejnosti na vybrané témy. 
Jeho výsledky budú alej analyzované a zovšeobec ované. Informácie budú získavané aj 
formou interview priamou interakciou s respondentmi v teréne. Je to zárove  forma zapojenia 
miestnych do objas ovania problematiky. Uskuto ní sa i dotazník starostom obcí, s cie om 
zisti , ktoré fyzické premeny prostredia alebo javy pokladajú vo svojej obce za negatívne i 
pozitívne. 

alej bude použitá komparatívna metóda, pri ktorej budú porovnávané zhody 
a odlišnosti v jednotlivých regiónoch. Jednotlivé typy regulácie budú metódou analýzy 
aplikované na skúmaný región a na základe syntézy následne testované možné výsledky.  

4.1. Empirické pozorovanie a zber dát v regióne Kysuce, metodika 
V období jese  2009 až leto 2012 bol región Kysuce systematicky mapovaný po as 

viacd ových pobytov skupinou prizvaných odborníkov (architektov, sociológ, etnograf, 
záhradný a krajinný architekt...) a záujemcov z regiónu. Spolu sa šiestich mapovaní zú astnilo 
vyše 20 kolegov z eskej republiky, Slovenska, Švaj iarska a Rumunska. Dvojice vybavené 
fotoaparátom prechádzali na bicykloch vytipovanou trasou, alebo vy lenenou oblas ou 
(obcou, as ou obce) a zaznamenávali reálnu podobu vidieka. Navštívené miesta zazna ili do 
mapy spolu so sledovanými javmi a poznatkami a vyhotovovali fotodokumentáciu. H adali 
sme jednak javy ktoré možno ozna i  za negatívne po stránke kultúrnej, sociálnej, 
environmentálnej, architektonickej, urbanistickej, ale tiež pozitívne príklady a dôvtipné 
riešenia aktuálne pre sú asnú tvorbu v tomto prostredí. Rovnako sme sa snažili objavova
typické znaky - identitu regiónu, globaliza né tendencie i komercionalizáciu vidieka. 
Zozbierané materiály boli každý mapovací de  ukladané, zálohované a spolo ne 
prezentované.  
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Obyvatelia boli o týchto aktivitách vopred informovaný v miestnych novinách a stali 
sa zdrojom poznania pri objas ovaní miestnej reality alebo odporu aní miest k návšteve i 
námetov a aktuálnych informácií o dianí v okolí.  

Materiál bude triedený pre následné spracovanie a budú vymedzené záujmové okruhy 
bádania pre hlbšiu analýzu. Mapovanie celého regiónu bude dokon ené na konci roku 2013.  

4.2. Empirické pozorovanie a zber dát v zahrani ných regiónoch
Výskum vo vytipovaných zahrani ných lokalitách bude prebieha  v spolupráci 

s miestnym architektom. Cie om bude zachyti  javy, ktoré sa zhodujú, alebo sú v protiklade s 
problémami vidieka u nás a taktiež zachyti  charakter sú asného stavu vidieckej architektúry 
a sídelných útvarov v zahrani í. To poslúžil ako referen ný príklad pre pochopenie témy 
v širších súvislostiach. Zárove  sa budú zahrani né javy objas ované štúdiom literatúry 
a legislatívy, prípadne lokálnych regulácií, ktoré usmer ujú v danej krajine rozvoj 
a podporujú tradície a kultúrne hodnoty zástavby na vidieku, alebo budú h adané alšie 
aspekty rozvoja. 

Sledované javy:  
- spôsob regulácie (sklon strechy, orientácia, materiály, farebné prevedenie...)  
- obraz vidieka (typológia pôvodnej autochtónnej zástavby, regionálne špecifiká, kvalita 
novostavieb, kvalita verejných priestranstiev a ich vz ah k lokálnym tradíciám) 
- vplyv regulácií (kvalita novostavieb, katalógové domy, domy riešené architektom, stavby 
postavené mimo regulácie) 

4.3. Teoretické – logické vedecké metódy 
Vyššie popísané metódy môžeme zaradi  i do skupiny tzv. empirických metód, o 

znamená, že vychádzajú zo skúseností a sú späté s metódami logickými, a preto nikdy 
neexistujú v istej podobe. Získaný empirický materiál musí by  logický spracovaný, a to 
využitím logických — vedeckých metódy ako sú analýza a syntéza, porovnávanie a 
zovšeobec ovanie, abstrakcia, idealizácia, triedenie, indukci, dedukci, analógia, modelovanie. 

Vedecké metódy ako analýza a syntéza budú použite vo všetkých etapách a na 
všetkých stup och riešenia vedeckého problému. Metódu analýzy charakterizuje, proces 
myšlienkového roz le ovania skúmaného problému na jednotlivé asti, prvky, znaky, 
protiklady aspekty, roviny, vrstvy, väzby, "uhly poh adu" a ich skúmanie s cie om odhali  ich 
podstatu. Teda úlohou analýzy je vy leni  z celej masy faktov a súvislostí tie hlavné, 
podstatné, nutné, ktoré môžu osvetli  prí iny vzniku a priebehu skúmanej udalosti, jej 
podstatu. 

Vedeckú metódu syntézu môžeme charakterizova  ako proces zis ovania súvislostí 
medzi vy lenenými prvkami, znakmi, protikladmi, ich prepojenie a následnú reprodukciu 
skúmanej udalosti s ich podstatnými znakmi a vz ahmi. Syntéza umož uje sledova  vz ahy 
medzi faktami, charakter vzájomných súvislostí medzi nimi, odha ova  prí iny, funk nú 
závislos , postupnos  etáp i tendenciu vývoja skúmaného javu. Teda analýzu a syntézu 
môžeme ozna i  za protichodne orientované metódy využívané pri výskume ur itého 
problému (analýza od celku k asti, syntéza od asti k celku). 

Metódy indukcie a dedukcie dop ajú vyššie popísané metódy. Indukcia sa využíva na 
vytváranie všeobecných vedeckých záverov, teorémou, na základe zhodnotenia základných 
vedeckých dát. Dedukcia na rozdiel od indukcie vychádza zo všeobecných predpokladov a 
vz ahuje ich na jednotlivé všeobecné alebo iastkové závery.  

Logickou metódou je i porovnávanie. Pred vyslovením akéhoko vek súdu o riešenom 
vedeckom probléme sa snažíme ur i , v om sa zhoduje s predmetmi, ktoré sú nám už známe 
a v om sa od nich líši. Porovnávanie môžeme ozna i  ako proces zis ovania znakov zhody a 
odlišnosti skúmaného predmetu, jeho konfrontáciu s inými predmetmi. Metóda porovnávania 
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má ve ký význam pri objas ovaní procesov zmien, vývoji, dynamike skúmaného vz ahu, 
odhalení tendencií a zákonitostí jeho vývoja. Pre efektívne využívanie metódy porovnávania 
sú ur ené pravidla, a to porovnáva  môžeme iba vzájomne súvisiace javy jedného druhu, nie 
je prípustné u porovnávaných javov sa obmedzova  iba na zhodné znaky, ale je nutné 
zis ova  i to, ím sa líšia. 

Ve mi využívanou vedeckou metódou v spolo enskom, ale i v technickom prostredí je 
metóda abstrakcie. Bližšie túto metódu môžeme charakterizova  ako odhliadnutie, 
myšlienkové odlu ovanie vlastností, súvislostí a vz ahov, ktoré s ažujú prenikanie do 
skúmaného problému. To znamená, že každý skúmaný problém má nekone né množstvo 
znakov, súvislostí a vz ahov a pri skúmaní konkrétneho procesu sú zvä ša dôležité tieto 
typické súvislosti a vz ahy a stranou sa ponechávajú mnohotvárne podrobnosti, ktoré 
vzh adom na stanovený cie  neprinášajú podstatné informácie. K poznaniu konkrétneho javu 
je potrebné ho študova  krok za krokom, jednu stránku za druhou a do asne ponecháva
stranou ostatné stránky, abstrahova  od nich.  

Ako protikladnú metódu k metóde abstrakcie môžeme ozna i  metódu 
zovšeobec ovania. Táto metóda je charakterizovaná myšlienkovým prechodom od 
jedine ného k všeobecnému, pomocou zjednocovania údajov na základe jedného alebo 
viacerých zhodných znakov. Základom tejto metódy je všeobecnos  súvislostí reálnych 
predmetov a javov, vzájomná súvislos  jedine ného a všeobecného vo všetkých reálne 
existujúcich udalostiach. 

Na dosiahnutie cie a vedeckého výskumu sa okrem vyššie popísaných základných 
vedeckých metód využívajú i rôzne iné metódy, medzi ktoré môžeme zaradi  metódy 
matematickej štatistiky. 
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7. Abstrakt 
Práca definuje hodnoty vidieckej zástavby a popisuje premeny architektúry a prostredia v regióne 

Kysuce najmä po roku 1989. Vývoj porovnáva so zahrani nými vidieckymi regiónmi v Európe. 
Úlohou bolo predstavi  lokálne regulácie zo zahrani ia, overi  ich vplyv na podobu vidieka a 
modernú architektúru. Práca vysvet uje zmysel a dôvody architektonických a urbanistických 
regulácií, overuje legislatívne možnosti ich uplatnenia v predmetnom regióne a navrhuje taktiky 
vedúci k zvýšeniu stavebnej kultúry v regióne.

8. Abstract 
This thesis defines the values and qualities of rural areas, describes the transformations of 
architecture and public spaces in the Kysuce region, especially after the year 1989. The 
development is compared with foreign rural regions in Europe. The assignment was to introduce 
foreign local regulations, verify their influence on rural areas and modern architecture. The thesis 
explains the meaning and reasons of architectural and urban planning regulations, verifies the 
legislative possibilities of their application in Kysuce region and suggests tactics leading to 
increase of a building culture in the region.


