
 
         

 

 

Spoločné poudujatie 

ECTP-CEU a SPA-CE.NET a AUÚP 

organizované 

SPECTRA CE EU pri STU v Bratislave 

“Future of the Traces of Modernity: Public Mass housing 

neighbourhoods“ 

 

Program 

27.9.2022 Zrkadlová sieň, Primaciálny palác, Primaciálne námestie 1 

8:30 – 9:00  Otvorenie podujatia Matúšom Vallom (primátor Bratislavy), Janet 

Askew (prezidentka ECTP), Maroš Finka (president AESOP, riaditeľ 

SPECTRA CE EU) 

9:00 – 12:00 Pozvaní prednášajúci (Virna BUSSADORI – ECTP, Borislav STOJKOV – 

Spa-ce.net, Jitka MOLNÁROVÁ – AUUP) 

12:00 – 13:00  Obedná prestávka  

13:00 – 16:00 Young Planners – mladí plánovači 

16:00 – 18:00 Komentovaná prechádzka organizovaná MIB / SPECTRA CE EU 

  

 

 

28.9.2022 SPECTRA CE EU at STU, Vazovova 5 

  9:00 – 12:00 SPA-CE.NET workshop prezentácie 

  12:00 – 13:00  Obedná prestávka 

13:00 – 16:00 SPA-CE.NET workshop prezentácie 

 

 

 



 
         

 

 

Tematické zameranie: 

Veľké časti akýchkoľvek stredoeurópskych miest pokrývajú obytné štvrte sídlisk postavených v 60. až 

80. rokoch 20. storočia. Tieto komunity a obydlia majú často viac ako 30 – 40 rokov a stali sa 

špecifickými miestami s vlastnou históriou, spoločenskou klímou a príbehmi. Jedinečný a špecifický 

metatext takmer každého mesta strednej a juhovýchodnej Európy by zostal nedokončený bez 

obytných štvrtí panelových domov, tzv. sídlisk. Tieto oblasti vytvorili špecifickú identitu, sociálnu 

súdržnosť, ako aj sociálne problémy, ktoré s nimi súvisia. Je zrejmé, že tieto mestské formy nedokázali 

poskytnúť jedinečnú „kvalitu života zajtrajška“, ako sa kedysi deklarovalo, no na druhej strane sa nikdy 

nestali úplne vylúčenými lokalitami bez životne dôležitých kontaktov s mestským organizmom. Dodnes 

tieto oblasti ponúkajú pohodlné bývanie s uspokojivým štandardom, pričom zostávajú cenovo 

dostupné v porovnaní s novšími časťami mesta. 

Sídliská zo 60., 70. a 80. rokov možno považovať za jeden z najviditeľnejších a najhmatateľnejších 

dopadov organizovanej moderny. Ponúkali určitý štandard bývania, no na druhej strane priniesli 

masovosť, uniformitu, štandardizáciu a monotónne prostredie („forma nasleduje funkciu“ až do 

absurdna...). To, čo bolo kedysi považované za progresívne a avantgardné (Le Corbusierove modely 

sídlisk ako „strojov na bývanie“), neskôr masovým rozširovaním stratilo všetky progresívne prvky a 

stalo sa symbolom nepochopenia ľudskej zložitosti. Štát ako investor nedokázal dodržať štandardy 

kvality, ignoroval miestne špecifiká, melódiu krajiny, či príbehy viažuce sa k územiu. Napriek tomu, že 

ide skôr o príbehy diskontinuity, masové sídliská prežili všetky spoločenské zmeny a boli do značnej 

miery akceptované na spoločenskej úrovni. Dnes, v časoch neistoty a ambivalencie, ktoré dovtedy 

nikto nevidel, čelia novým výzvam na globálnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni. 

Tieto témy však presahujú rámec diskusií o fyzickom prostredí týchto sídiel. V týchto štvrtiach sú 

diskutovanými témami ich ekonomická, sociálna a environmentálna udržateľnosť, príslušnosť k 

mestskému organizmu, komunity obyvateľov a ich vnímanie okolia, či ich začlenenie do širších 

mestských štruktúr atď. Projekty hromadného bývania boli externalizované celosvetovo v tej, či onej 

forme a dodnes zostávajú ako vznikajúce miesta, ktoré možno nie sú najpríťažlivejšie časti mesta, no 

ponúkajú dobrú životnú úroveň pre bežných ľudí. Vo svetle novších koncepcií rozvoja mesta 

reflektujúcich súčasné výzvy zostáva hromadné bývanie horúcou témou pre plánovačov všade. 

 

Tematické zameranie konferencie: 

1. Masové obytné štvrte a globálne zmeny (napr. digitalizácia, ekonomický rozvoj, zmena 
klímy) 

2. Inteligentné riešenia smerom k priestorovej spravodlivosti a udržateľnosti v mestských 
štvrtiach s hromadným bývaním 

3. Integrácia sociálnych, technických, environmentálnych a inštitucionálnych inovácií do 
urbanistickej transformácie hromadných obytných štvrtí 

4. Transformácia miestnej identity a sociálneho prostredia – zo šedých internátov na 
rôznorodú prítomnosť 

 



 
         

 

 
 

Spolu so zástupcami členských inštitúcií siete SPA-CE.NET a ďalšími zainteresovanými výskumníkmi sú 
na predkladanie príspevkov vyzvaní aj doktorandi, ktorí sa zaoberajú výskumom jednej z uvedených 
tém. Autori by mali zaslať 300-slovný abstrakt s uvedením, ktorej z vyššie uvedených tematických 
oblastí sa ich príspevok najviac venuje. Prihlášku je potrebné zaslať do 15. septembra 2022. Prihlášku 
vyplňte na odkaze https://forms.gle/B8NoufwkCgeMpNLo8. 

 

 

Tematická diskusia organizovaná: 

ECTP-CEU – European Council of Spatial Planners / Conseil européen des urbanistes 

SPA-CE.NET – Network of Spatial Planning and Research Institutes in Central and Eastern Europe 

AUUP – Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky 

SPECTRA CE EU pri STU v Bratislave 

 

 

Pre viac informácií neváhajte kontaktovať koordinátorov konferencie:: 

 

Dr. Martin Baloga 
ECTP-CEU 

Assoc. Prof. Dr. Matej Jaššo 

SPA-CE.NET 

Dr. Zuzana Ladzianska 
SPECTRA CE EU  

SAS – ZUUPS 
Panská 15 
81101 Bratislava 
Slovak Republic 

SPECTRA CE EU at STU 
Vazovova 5 
81243 Bratislava 
Slovak Republic 

SPECTRA CE EU at STU 
Vazovova 5 
81243 Bratislava 
Slovak Republic 

Email: matobaloga@gmail.com  Email: matej.jasso@stuba.sk  Email: zuzana.ladzianska@stuba.sk  
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