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Poľnohospodárstvo prešlo na Slovensku dlhým vývojom. V minulosti znamenalo živobytie, 

spojenie vidieckeho obyvateľstva, podporovalo vzťahy a vzájomnú súdržnosť. Socialistická 

kolektivizácia a vznik Jednotných roľníckych družstiev predstavovali násilnú zmenu 

nerešpektujúcu historický vývoj. Znamenali stratu vzťahu ľudí k pôde a počiatok úpadku 

poľnohospodárstva, opúšťania vidieka. 

 

Družstvo znamenalo ranu pre charakter dediny. Dané prírodné a klimatické podmienky 

dovtedy podmieňovali vzhľad architektúry, ktorá bola špecifická pre každý región. 

Hospodárske objekty rodinných statkov boli postupne nahradzované unifikovanými 

veľkopriestorovými objektami. Mierka nezodpovedajúca svojmu okoliu, nerešpektujúca 

kontext, narúšala estetiku a sídelnú štruktúru dediny. 

 

Po páde režimu a následnej reštitúcii nenastal zamýšľaný návrat vzťahu ľudí k 

poľnohospodárstvu a družstvá ostali podnikmi bojujúcimi o prežitie a roľníci zamestnancami. 

Význam vidieka narástol v sfére bývania a upadol v ekonomickom význame.  Na jednej 

strane ostala tradícia s pôvodným obyvateľstvom, na druhej moderna s príchodom 

mestského obyvateľstva. 

 

Množstvo družstiev ostalo na Slovensku buď opustených a chátrajúcich, alebo sa stále 

využívajú na poľnohospodársku činnosť, ktorá je ale málo efektívna a väčšina objektov v 

družstvách ostáva nevyužívaných a zanedbaných. Družstvá v minulosti vznikali vo väčšine 

obcí a tak pri 2759 obciach na Slovensku je ich počet vysoký. Družstvo sa postupným 

vývojom stalo stopou vo vidieckej krajine, ktorá spôsbuje zbytočný záber pôdy a znemožňuje 

dedine v jej budúcom raste. 

 

Je potrebné, aby v každej obci bolo prítomné družstvo, ktoré je buď opustené alebo 

využívané len čiastočne?  

Transformácia priestoru družstva na priestor slúžiaci ľuďom, podporujúci vzájomný vzťah medzi 

ľuďmi a vzťah ľudí k dedine. Otvorenie priestoru družstva obyvateľom vidieka. 

 

1. Urbanistické súvislosti 

Koncept sa zameriava na transformáciu priestoru družstva v rámci vidieckeho mikroregiónu 

tvoreného viacerými obcami. Projekt sa tak netýka len konkrétnej dediny, ale siaha ďalej. Na 

začiatku sa zameriava na určitý mikroregión a postupom času sa rozrastá v rámci vidieckej 

sídelnej štruktúry po celom Slovensku. Družstvo sa mení na priestor vytvárajúci impulz, ktorého 

snahou je podporiť vzťahy medzi ľuďmi a vznik drobných prevádzok, ktoré prispejú k vidieckej 

zamestnanosti a obmedzia tak potrebu ľudí dochádzať do mesta. 

Pre modelovú situáciu bol vybraný mikroregión tvorený obcami Ludrová (1 004 obyv.)- 

umiestnenie družstva, Liptovská Štiavnica (1 111 obyv.) a Štiavnička (716 obyv.). Obce sa 

nachádzajú na severe stredného Slovenska, v blízkosti okresného mesta Ružomberok (27 715 

obyv.). Dostupnosť mesta a denná dochádzka obyvateľov predstavujú typickú situáciu 

fungovania slovenskej dediny. 

 



Družstvo sa nachádza pri vstupe do dediny Ludrová. Jeho poloha, na kraji obce, tak 

predstavuje situáciu vo väčšine obciach na Slovensku. Umiestnenie družstva sa v minulosti 

odvíjalo od snahy obmedziť vplyv živočíšnej výroby na plochy bývania a zároveň zachovať 

dostupnosť pre dochádzajúcich zamestnancov. 

 

Postupom času, ako sa zapĺňal priestor dediny sa však funkcia bývania dostávala do bližšieho 

kontaktu s družstvom, až narazila na hranicu... 

 

Transformácia družstva 

Pri vyše 60 ročných objektoch, ktoré boli počas svojho fungovania intenzívne využívané na 

živočíšnu výrobu, ostáva pri ich možnom zachovaní a zrevitalizovaní otáznik. Pri koncepte 

zmeniť družstvo na priestor slúžiaci širišiemu okruhu obyvateľov by sa jednalo o finančne 

nákladné úpravy, ktoré by navyše podliehali hygienickým predpisom. V úmysle zahrnúť do 

projektu družstvo ako také, nie v konkrétnej obci, ale všeobecne, na Slovensku, bolo 

potrebné pristúpiť k jednoduchšiemu konceptu uplatniteľnému vo väčšom množstve 

prípadov. 

Nevyužívané objekty družstva sa demolujú. 

Využíva sa zasieťovanie pozemku, prípadne sa využívajú základy objektov, ak to dovolí ich 

technický stav. 

Sutiny z demolície sú použité na vytvorenie platformy, ktorá zjednocuje plochu a dorovnáva 

terénne rozdiely. Stavebný odpad sa tak v čo najväčšej možnej miere zúžitkuje priamo v 

areály, aby sa nemusel riešiť jeho odvoz a skladovanie. Platforma zároveň slúži ako príprava 

pozemku pre budúce stavebné využitie. 

 

Na platformu sa v 1. fáze (dočasná) umiestnia prepravné ISO kontajnery. Kontajner slúži ako 

podnikateľský inkubátor pre drobné prevádzky. Záujemcom je poskytnutý priestor kontajneru 

a po určitú dobu (3 roky) sú oslobodení od platenia nájmu. Snahou je pomôcť budúcim 

podnikateľským subjektom v začiatkoch a znížiť tak potrebné výdavky na rozbehnutie 

vlastného podnikania. Zároveň je funkciou kontajneru zistenie potrebného priestoru pre 

jednotlivé prevádzky,  aby sa v budúcnosti vytvoril priestor, ktorý bude zodpovedať 

požiadavkám užívateľov. 

 

Základné zónovanie, v ktorom sú kontajnery umiestňované predstavuje: zo strany dediny 

komunitné priestory, ďalej dielne a na koniec spracovanie potravinárskych výrobkov (v 

nadväznosti na zostatkovú poľnohospodársku výrobu, ktorá je súčasťou družstva dokým sa 

celé nezmení). 

 

Prevádzky začínajú s minimálnymi priestorovými nárokmi, nutným minimom a postupne sú 

schopné zväčšovať kapacitu. Jedná sa o dočasnú fázu a aj preto je ich spájanie utilitárnou 

záležitosťou, ktorá čo najefektívnejšie  vymedzuje priestor prevádzok. 

 

Výhodou prepravného kontajneru je jeho nízka cena a mobilita. V prípade uplynutia doby 

podnikateľského inkubátora alebo v prípade nízkeho záujmu ľudí, sa kontajnery prevážajú do 



priestoru ďalšieho družstva, kde sa snažia vytvoriť prvotný impulz pre budúci rozvoj vidieckeho 

mikroregiónu. 

Kontajnery sú po splnení svojej funkcie podnikateľského inkubátora nahradené trvalými 

sídlami, ktoré predstavujú 2. fázu transformácie družstva.  Suchá, montovaná výstavba, ktorá 

čo najrýchlejšie nahrádza kontajnery, aby jej užívatelia mohli pokračovať vo svojej práci bez 

zbytočných prestojov. 

 

Kontajnery sú prevezené na ďalšie družstvo, kde prebieha rovnaký proces premeny. Z 

družstiev  tak vzniká sieť priestorov medzi ktorými dochádza k voľnému pohybu kontajnerov. 

 

Družstvo ako také zaniká a priestor sa otvára rozvoju dediny, ktorá ho postupne prerastá. 

Prípadná zostatková poľnohospodárska výroba družstva sa premiestňuje na iné družstvo v 

rámci mikroregiónu, čím sa napĺňa kapacita daného družstva a zefektívňuje sa tak využitie 

jeho priestorov. 

 

Nie je potrebné, aby bolo takmer v každej obci družstvo, ktoré je využívané len čiastočne. 

Redukcia počtu družstiev a spájanie ich poľnohospodárskej výroby. 

 

Dediná prerastá bývalý priestor družstva a vzniknuté prevádzky sa stávajú súčasťou 

dedinského organizmu. 

 

Uzavretý priestor družstva sa tak postupom času mení na priestor otvorený, podporujúci 

vzťahy medzi ľuďmi a drobné prevádzky. Priestor , ktorý združuje ľudí rôznych vekových 

kategórií a rôznych profesijných zameraní. 

 

Architektonické riešenie 

Kontajnery v prvej fáze predstavujú utilitárnu záležitosť, ktorej snahou je čo najefektívenjšie 

využiť priestor. Nevzniká snaha po zmene kontajnerov na esteticky príťažlivé objekty, priznáva 

sa ich surová podstata. 

Trvalé stavby, ktoré postupom času nahradzujú kontajnery sa snažia svojou mierkou a 

materiálovým riešením a prevádzkou zapadnúť do vidieckeho priestoru. Veľkopriestorové 

objekty družstva sú tak nahradené objektami menších mierok. Priestor družstva prestáva 

pôsobiť ako cudzí prvok a stáva sa súčasťou dedinskej štruktúry. 

Prevzatie vidieckej architektonickej formy dáva za vznik objektov so sedlovými strechami s 

prírodnými materiálmi použitými na fasádach. Uplatňuje sa koncept spojenia bývania s 

prácou, ktorý bol dlhodobo súčasťou vidieckeho priestoru. V prízemí sú umiestnené výroby a 

na podlaží sú byty ľudí pracujúcich v prevádzkach a byty pre mladé rodiny. 

V snahe čo najrýchlejšie nahradiť kontajnery trvalou stavbou je zvolený suchý, montovaný 

proces výstavby. Hlavný nosný systém tvorí oceľový skelet z valcovaných I profilov. Na skelet 

je zavesený ľahký obvodový plášť tvorený sendvičovou skladbou s dreveným vonkajším 

obkladom. Na konštrukciu strechy sú použité drevené I nosníky Steico. Strešná krytina je z 

dreveného šindla. 

 


