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Classification and Function of Community Gardens in the City (Case Study from 
Bratislava). The paper focuses on the identification and classification of community gardens 
in the Bratislava. It concerns a pilot study focused on community gardens in Bratislava 
(Slovakia). Community gardens in a post-socialist city can be considered a modern 
phenomenon despite the fact that urban gardening was present in the city even during the 
communist regime in the form of allotments gardens and garden colonies. The main 
methods used to research community gardens include a questionnaire survey of members of 
community gardens and semi-structured interviews with administrators of community 
gardens. Different classification criteria (location, size, number of members, and ownership) 
are used in the paper to identify community gardens. Although the primary function of 
community gardens in Bratislava is the food production, formation of communities also plays 
an important role. 
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Úvod 
 

Alternatívne potravinové siete zahŕňajú rôznorodé prepojenia producentov, 

spotrebiteľov a ďalších aktérov ako alternatívu ku konvenĉným potravinovým 

sieťam rozvíjajúcim sa pod vplyvom globalizácie v maloobchode a spotrebe. 

Alternatívne potravinové siete vznikli ako dôsledok „nasýtenosti“ spotrebite-

ľov, úĉastníkov globálneho potravinového systému a ich konvenĉného správa-

nia. (Goodman 2004) Alternatívne potravinové siete majú za cieľ byť ekono-

micky ţivotaschopné pre poľnohospodárov (producentov) a spotrebiteľov, 

vyuţívať ekologicky vhodné výrobné a distribuĉné postupy a zvyšovať 

sociálnu spravodlivosť a demokraciu pre všetkých ĉlenov spoloĉenstva. 

(Feenstra 1997) Watts et al. (2005) kategorizujú alternatívne potravinové siete 

na „slabšie“ alebo „silnejšie“ formy v závislosti od rozsahu, v akom 

spochybňujú zásady konvenĉných potravinových sietí. Slabšie formy alternatív 
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