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4.3 Suburbanizácia v zázemí meSta 
bratiSlava z pohľadu migrácie 
a bytovej výStavby 

Vladimír Tóth, Martin Šveda

V uplynulom desaťročí sme boli svedkami pozoruhodných zmien, kto-
rými prechádza priestor  zázemia veľkých  slovenských miest pod vplyvom 
suburbanizačných procesov. Najvýraznejšie sa procesy suburbanizácie pre-
javili v zázemí Bratislavy (cf. Šveda a Vigašová 2010, Šveda 2011, Novotný 
2011, Tóth 2012, Šveda a Podolák 2014), kde predstavujú rozhodujúci trans-
formačný proces, ktorý zásadným spôsobom mení priestorovú organizáciu 
spoločnosti. Suburbanizácia nepredstavuje iba priestorové rozpínanie mesta 
do  okolitej  vidieckej  krajiny,  ale  je  aj  odzrkadlením meniacich  sa  nárokov 
a  preferencií  v  bývaní  či  v  spôsobe  života.  Výsledkom  suburbanizačných 
procesov sú zmeny v sociálnej a sídelnej štruktúre s rozmanitými spoločen-
skými  a  environmentálnymi  dopadmi.  Najmä  tie  negatívne  sa  stali  pred-
metom  záujmu  širokej  vedeckej  aj  laickej  verejnosti.  Suburbanizácia  však 
nie je jediným procesom, ktorý prebieha v priestore mesta Bratislava a jeho 
zázemia. Tendencie v pohybe obyvateľstva aj v bytovej výstavbe naznaču-
jú,  že  popri  výrazných  prejavoch  suburbanizácie  v  zázemí,  sa  dynamicky 
rozvíja aj  samotné  jadrové mesto. Dôkazom  je dynamická bytová výstavba 
vo  všetkých mestských  častiach.  Je  teda  zaujímavé  sledovať  procesy  či  už 
centralizácie alebo decentralizácie a ich časovo-priestorové konzekvencie.

Pri snahe o definíciu suburbanizácie vzhľadom na ostatné procesy pre-
biehajúce  v mestských  regiónoch  je  najrozšírenejšia  charakteristika  na  zá-
klade urbanizácie, teda široko chápaného urbanizačného procesu. Na subur-
banizáciu sa tak môžeme pozerať ako na súčasť procesu urbánneho vývoja. 
Ak teda urbanizácia znamená „stávanie sa mestským“, tak potom suburba-
nizácia  môže  označovať  proces  „stávania  sa  predmestským“  (Ouředníček 
2002, p. 40). Ale čo  je objektom tohto procesu? Čo sa stáva predmestským? 
Ouředníček (2002) si všíma, že názory na suburbanizáciu sa rozchádzajú už 
v  tomto bode. Nájsť  tak  spoločnú platformu pre ukotvenie  suburbanizácie 
v  širších  urbánnych  teóriách  a  modeloch  nie  je  vôbec  jednoduché.  Rôzne 
názory na tento jav sú spojené predovšetkým s odlišnou intenzitou a pries-
torovým prejavom, ktorým sa tento proces prejavuje v rozličných geografic-
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kých,  kultúrnych a  ekonomických podmienkach. V  jednom sa však názory 
zhodujú:  následkom  suburbanizačných  procesov  strácajú  na  platnosti  tra-
dičné priestorové, hospodárske a sociálne vzťahy a závislosti medzi mestom 
(jadrom) a jeho zázemím.

Cieľom príspevku  je  charakterizovať  rozsah  a  intenzitu  suburbanizač-
ných procesov v zázemí Bratislavy prostredníctvom dvoch základných uka-
zovateľov:  pohybu  obyvateľstva  a  bytovej  výstavby.  Osobitnú  pozornosť 
venujeme aj ukotveniu prebiehajúcich procesov v  širšom  teoretickom rám-
ci  vývojových  štádií  miest  s  cieľom  zhodnotiť  diferencovaný  rast  v  jadre 
a  zázemí  a  prispieť  tak  k  poznaniu  charakteru  procesov  urbanizácie  a  su-
burbanizácie  v  sledovanom  regióne.  Metodologicky  príspevok  nadväzuje 
na  viaceré  predchádzajúce  výskumy  (cf.  Novotný  2011,  Tóth  2012,  Šveda 
a Podolák 2014), problematiku však rozširuje o syntetické zhodnotenie mig-
račných tokov a bytovej výstavby v dlhšom časovom priereze (1998-2013).

4.3.1 Metódy

Priestorové diferencie medzi  rastom  jadra a zázemia  sa pomerne  často 
sledujú  prostredníctvom  urbánnych modelov.  Jedným  z  najpopulárnejších 
je model  štádií  urbánneho  vývoja  (cf. Hall  1971,  Klaassen  a  Scimeni  1981, 
van den Berg et al. 1982). Jeho základom sú zmeny v raste počtu obyvateľov 
mestských  regiónov,  ktoré  vykazujú určitú  časovú  a priestorovú pravidel-
nosť (Bezák 2011a). Tejto téme sa venuje pozornosť aj v domácej literatúre, 
či  už  prostredníctvom  jednoduchých  komparácií  vývoja  počtu  obyvateľov 
alebo z hľadiska aplikácie zložitejších urbánnych modelov  (cf. Bezák 1999, 
Švecová a Rajčáková 2009, Bezák 2011a, Hudec 2011, Novotný 2011).

Hoci je v literatúre často zamieňaný, model štádií urbánneho vývoja ma 
niekoľko rôznych podôb. Nie je cieľom predkladaného príspevku podrobne 
opísať  všetky modifikácie modelu,  no  z  edukatívnych  dôvodov  uvedieme 
aspoň niektoré. Pôvodným autorom myšlienky modelu štádií urbánneho vý-
voja bol britský geograf Peter Hall  (1971), ktorý rozlíšil  štyri štádia vývoja 
funkčných mestských regiónov: absolútnej koncentrácie,  relatívnej koncen-
trácie, relatívnej dekoncentrácie a absolútnej dekoncentrácie (Bezák 2011a). 
Model sa stal neskôr objektom viacerých modifikácií, pričom najznámejšou 
je práve tá, ktorú zhotovil holandský priestorový ekonóm Leo Hedrik Klaas-
sen s environmentalistom Gabrielom Scimenim (cf. Klaassen a Scimeni 1981). 
Základom tohto modelu (ktorý je známy aj ako Klaassenov urbánny model) 
je predpoklad, podľa ktorého prebieha vývoj mesta a prislúchajúceho mest-
ského  regiónu v  štyroch  cyklicky  sa  opakujúcich  štádiách:  (1) urbanizácia, 
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(2) suburbanizácia, (3) dezurbanizácia a (4) reurbanizácia. Podstatou pri ur-
čení  jednotlivých  štádií  je  vzťah medzi  zmenami  veľkosti  populácie,  resp. 
čistej migrácie v  jadre a v obvode. Každé štádium  je ešte rozdelené na dve 
fázy, ktoré sú určené podľa toho, či sú oba uvažované ukazovatele súčasne 
kladné, resp. záporné, alebo či sú odlišné. Považujeme za potrebné zdôraz-
niť, že tento model sa stal v posledných rokoch mimoriadne populárny a bol 
použitý nielen v zahraničných (cf. Matznetter 2004, Klusáček et al. 2009) ale 
aj v domácich štúdiách (cf. Bezák 1999, Bezák 2011a, Hudec 2011, Novotný 
2011). Bližšie vysvetlenie modelu je znázornené na obrázku 132.

Napriek veľkej popularite sa postupne začali objavovať aj kritické štú-
die,  ktoré  modelu  vyčítali  viacero  spochybniteľných  a  nereálnych  pred-
pokladov. Medzi najvážnejší patrí predpoklad cyklického a  jednosmerného 
vývoja  jednotlivých  štádií  (obr.  133),  ktorý  sa v praxi vo väčšine prípadov 
vôbec nepreukázal  a väčšina mestských  regiónov zaznamenala  skôr prípa-
dy reverzného vývoja, resp. vynechania niektorých štádií (cf. Chersire 1995, 
Fishman 2005, Storper a Manville 2006, Rérat 2011) (Bezák 2011a).

V  súvislosti  s  kritikou Klaassenovho urbánneho modelu navrhujú nie-
ktorí  autori  (cf.  Bezák  2011a)  použitie  jeho  modifikácie,  ktorú  po  kritike 
vytvoril Paul Chersire  (1995). Autor upravil  jeden z pôvodných Hallových 
modelov tak, aby počet štádií zodpovedal počtu fáz v Klaassenovom modeli 
(Bezák  2011a).  Odmietol  však  cyklický  vývoj  a  striedanie  jednotlivých  fáz 
v  Klaassenovom modeli,  čím model  transformoval  na  vhodný  heuristický 

Obr. 132.  Teoretické východiská Klaasenovho 
urbánneho modelu 

Klaassen a Scimeni 1981, Novotný 2011



Regionálne dimenzie Slovenska

430

Obr. 133.  Cyklický a jednosmerný predpoklad Klaasenovho urbánneho 
modelu 

upravené a doplnené podľa Klaassen a Scimeni 1981, Novotný 2011

a analytický nástroj. Rozdiely v jednotlivých fázach a štádiách sú znázorne-
né v  tabuľke 39. Vzhľadom na, že sme stotožnený s kritikou Klaassenovho 
urbánneho modelu, uprednostníme v našej štúdii práve Chersireho urbánny 
model (Chersire 1995).

Uvedené možnosti výskumu suburbanizácie vo funkčnom mestskom re-
gióne Bratislava sa však vzťahujú len na komplexný výskum a zhodnotenie 
miery suburbanizácie vo FMR ako celku. V kontexte problematiky suburba-
nizácie by však bolo vhodné a zaujímavé zistiť, ako sa suburbanizácia pre-
javuje  individuálne v  jednotlivých základných územných  jednotkách  (teda 
v obciach a mestských častiach mesta Bratislava a Košice, ktoré budeme ďa-
lej označovať ako zóny).

Predpokladajme  teda  vývoj  suburbanizácie  vo  fázach  s  dodatkom,  že 
v  každej  fáze  sa  menia  najatraktívnejšie  ciele  účastníkov  suburbanizácie. 
Jedným z ukazovateľom suburbanizácie  je v našom príspevku modifikova-
ná miera čistej migrácie, ktorá vyjadruje čistú migráciu za určité obdobie ku 
konečnému stavu obyvateľstva definovanú rovnicou:
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Klaassenov urbánny model
Chersireho 
urbánny 
model

Proces Zmena čistej migrácie / 
počtu obyvateľov

Štádium Fáza Štádium VR NR Jadro Obvod Región
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Poznámka: VR = vnútroregionálny, NR = nadregionálny 
Klaassen a Scimeni (1981), Chersire (1995), Bezák (2011), Novotný (2013)

( ) ( )
( ) c
tP

ttEttI
m

i

ii .
1

1,1,
*

+
+−+

=

kde  ( )1, +ttI i  predstavuje  počet  prisťahovaných  osôb  v  exponovanom 

období,  ( )1, +ttEi   počet  odsťahovaných  osôb  v  exponovanom  období  a 

( )1+tPi  počet  obyvateľov  na  konci  sledovaného  obdobia.  Konštanta  c  je 

Tab. 39. Teoretické východiská vybraných urbánnych modelov
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zvyčajne rovná hodnote 100, teda modifikovaná miera čistej migrácie je vy-
jadrená v percentách.

Takto modifikovanú mieru čistej migrácie možno v prípade  jej kladnej 
hodnoty  s  istou  mierou  zovšeobecnenia  interpretovať  ako  podiel  účastní-
kov  suburbanizácie  z  celkového  počtu  obyvateľov.  V  období  1998  až  2012 
vyčleníme 5  fáz v  trojročných ekvidištančných  intervaloch. Sme si vedomí, 
že sledovanie suburbanizácie pomocou miery čistej migrácie má svoje inter-
pretačné limity, keďže neberieme do úvahy aj smery (východiskové lokality) 
migračných tokov.

Sledovanie migračných pohybov  je  fundamentálnym nástrojom výsku-
mu subrubanizácie. Avšak vzhľadom na nepresnosti v evidencii migrantov 
(cf. Šveda a Podolák 2014)  je vhodné analýzu rozšíriť aj o zhodnotenie by-
tovej výstavby, ktorá  je bezprostredným a hmatateľným dôsledkom subur-
banizačných  procesov.  Pri  sledovaní  bytovej  výstavby môžeme  vychádzať 
z  dvoch  prístupov.  Pri  prvom  sledujeme  zmenu  stavu  v  počte  a  štruktúre 
bytového  fondu,  ktoré  zachytáva  sčítanie  obyvateľov,  domov  a  bytov.  Pri 
druhom  prístupe  vychádzame  z  priebežnej  evidencie  stavebných  úradov, 
ktoré  sú  od  roku  2003  preneseným  orgánom  štátnej  správy  na  úrovni  jed-
notlivých obcí. Táto evidencia obsahuje nielen údaje o dokončených bytoch, 
ale  aj  počty  vydaných  stavebných  povolení  a  podlahovú  či  obytnú  plochu 
bytov.  Vzhľadom  na  problematickú  spoľahlivosť  ostatného  cenzu  (2011) 
sme uprednostnili dáta z evidencie stavebných úradov. Spoľahlivosť týchto 
údajov  je pomerne vysoká, keďže  sú produktom stavebného konania a nie 
sú závislé od individuálneho nahlasovania počas celonárodného cenzu. Zá-
kladnou  jednotkou  analýzy  je  dokončený  byt  predstavujúci miestnosť  ale-
bo súbor miestností, ktorý sú kolaudačným rozhodnutím stavebného úradu 
určený na  trvalé bývanie. Dokončené byty sú byty v stavbách určených na 
bývanie, t.  j. v bytových domoch, v rodinných domoch, od 1.1.2003 aj v ne-
bytových budovách,  získané novou výstavbou,  rekonštrukciou  či  inou  sta-
vebnou úpravou potvrdenou kolaudačným  rozhodnutím  (metodický  list  č. 
825, ŠÚ SR). V príspevku sa opierame o dva jednoduché ukazovatele: počet 
dokončených bytov a intenzitu bytovej výstavby (počet dokončených bytov 
na 1 000 obyvateľov). Podobne ako pri miere čistej migrácie, aj pri ukazova-
teli dokončených bytov sme použili  trojročné obdobia na zachytenie pries-
torového vývoja.

Pre  priestorovú  delimitáciu  zázemia  Bratislavy  sme  využili  funkčný 
mestský región (ďalej FMR) vyčlenený Bezákom na základe koncepcie den-
ných urbánnych systémov (Bezák 2000). Konštrukcia týchto regiónov je od-
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razom  zložitých  priestorových  a  funkčných  vzťahov medzi mestom  a  jeho 
zázemím. Sú preto vhodné na sledovanie procesov centralizácie  (urbanizá-
cie),  resp.  decentralizácie  (suburbanizácie)  obyvateľstva.  FMR  Bratislava 
tvorí okrem jadrového mesta 108 zón, medzi ktoré patria všetky obce okre-
sov Malacky  (25), Pezinok  (17) a Senec  (29) a vybrané obce okresov Senica 
(7),  Dunajská  Streda  (26)  a Galanta  (4). Obec Nový  Svet,  ktorá  sa  od  obce 
Reca oddelila v roku 2002, sme vzhľadom na jej extrémne nízky počet oby-
vateľov v porovnaní s ostatnými obcami (menej ako 70) počas celého sledo-
vaného obdobia vnímali ako súčasť zóny Reca. V kontexte tohto príspevku 
budeme takto vymedzené zóny obvodu FMR chápať ako zázemie mesta Bra-
tislava. Vymedzené zázemie zodpovedá tzv. „overbounded“ regiónu, ktoré 
zahŕňa aj obce, pri ktorých doposiaľ neboli zaznamenané výraznejšie preja-
vy suburbanizácie.

Časový  rámec  celej  analýzy  je  vymedzený  rokmi  1998  až  2013.  Toto 
obdobie  zachytáva  podstatnú  časť  postsocialistickej  transformácie  mesta 
Bratislava  a  vzhľadom  na  oneskorený  nástup  decentralizačných  procesov 
aj prevažnú časť vývoja fenoménu suburbanizácie. Pri periodizácii sme ča-
sový  rámec  skrátili  o  jedno  pozorovanie  s  cieľom  zachovať  ekvidištančný 
charakter  jednotlivých období. V niektorých čiastkových analýzach naopak 
poskytujeme výsledky aj zo skorších pozorovaní s cieľom umožniť čitateľo-
vi lepšiu ilustráciu príslušného problému.

Empirickú  časť  začíname pohľadom na  zhodnotenie  pozície  FMR Bra-
tislava v rámci vývojových fáz Chersireho urbánneho modelu. Analýza po-
kračuje pohľadom na migračné procesy, ktoré spresňuje zhodotením bytovej 
výstavby. Vychádzajúc z týchto čiastkových analýz sa v závere sa pokúšame 
o periodizáciu suburbanizačných procesov a ich syntetické zhodnotenie.

4.3.2 Analýza urbánneho vývoja mesta Bratislava 
prostredníctvom urbánnych modelov

Aplikácia  Chersireho  urbánneho  modelu  determinovala  v  exponova-
nom  období  tri  etapy  z  ktorých  dve  majú  decentralizačný,  koncentračný 
a teda suburbánny charakter. Za obdobie nástupu možno označiť rok 1998, 
kedy mesto  Bratislava  (ďalej  „jadro“)  zaznamenalo  prvýkrát  v  histórií  zá-
pornú hodnotu čistej migrácie. Vzhľadom na to, že čistá migrácia v obvode 
zabezpečovala celkový rast funkčného mestského regiónu napriek zápornej 
čistej  migrácii  v  jadre,  hovoríme  o  štádiu  absolútnej  decentralizácie.  Toto 
štádium trvalo až do roku 2005, odkedy jadro zaznamenáva pozitívnu čistú 
migráciu. V štádiu, kedy je pozitívna čistá migrácia vyššia v obvode, hovo-
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ríme o štádiu relatívnej decentralizácie (obr. 134). Hoci v prípade funkčné-
ho mestského regiónu Bratislava v exponovanom období nasleduje štádium 
suburbanizácie  za  štádiom urbanizácie  (obr.  135),  vývoj  nerešpektuje  cyk-
lický  predpoklad  priebehu  fáz  mestských  regiónov  Klaassenovho  modelu 
(obr. 133).Urbánny vývoj FMR Bratislava teda nie je cyklický a pohybuje sa 
v iba troch oktantoch. Popri postupnom zvyšovaní intenzity čistej migrácie 
obvodu  rastie  aj  čistá migrácia  jadra,  čím  rastie  celý  funkčný mestský  re-
gión. Pozorovania od roku 2007 vytvárajú v obrázku určitý zhluk, čo mož-
no interpretovať ako stabilizáciu urbánneho vývoja, teda obdobie, ktorému 
predchádzali  niektoré  extrémne  výkyvy  z  hľadiska  vývoja  jadra  (rok  1998 
a  2003).  Na  rozdiel  od  úpadku  jadra  v  období  1997  až  2004, možno  v  po-
sledných  rokoch  sledovať  jeho oživenie  z hľadiska objemu  čistej migrácie. 
V roku 2012 sa dokonca urbánny vývoj najbližšie priblížil k fáze urbanizácie. 
Interpretáciou  týchto  pozorovaní môže  byť  zmena  vnímania  suburbanizá-

Obr. 134.  Urbánny vývoj funkčného mestského regiónu Bratislava 
(vývojový graf) 

Klaassen a Scimeni (1981), Bilancia počtu obyvateľov (1995 – 2013, ročne)
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cie  samotnými  účastníkmi.  Zatiaľ,  čo  v  prvých  rokoch  bola  suburbanizá-
cia vnímaná ako  lacná  alternatíva pre bývanie v blízkosti  hlavného mesta, 
v súčasnosti sa (najmä v dôsledku určitej saturácie, spôsobujúcej dopravné 
problémy a zvyšovanie  cien nehnuteľností v hustejšie osídlených častiach) 
považuje za plnohodnotnú alternatívu k bývaniu v jadre.

K uvedenému hodnoteniu  vývojových  fáz  je  potrebné poznamenať,  že 
sledovanie  suburbanizácie  prostredníctvom miery  čistej migrácie  podlieha 
interpretačným  limitom. V prvom rade  je  jadro,  teda mesto Bratislava, vý-
znamným centrom nielen dennej, ale aj celkovej dochádzky za zamestnaním 
a  vzdelaním.  Najmä  dochádzka  do  zamestnania  a  vzdelávacích  inštitúcií, 
ktorá nie je na dennej báze, generuje dopyt po dočasnom bývaní, pri ktorom 
sa  nemení  trvalý  pobyt  a  ktoré  sa  v  štatistikách  presne  neeviduje.  Z  uve-
deného  dôvodu  nie  sú  takto  žijúce  osoby  v  našej  štúdii  uvažované  a  teda 
chýbajú  v  hodnote  čistej  migrácii  jadra.  Opačným  prípadom  sú  niektorí 
účastníci suburbanizácie so zdrojom v jadre, ktorí si tu v prípade vlastníctva 

Obr. 135.  Urbánny vývoj funkčného mestského regiónu Bratislava 
(oktantové zobrazenie) 

Klaassen a Scimeni (1981), Bilancia počtu obyvateľov (1995 – 2013, ročne)
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viacerých nehnuteľností ponechávajú  trvalý pobyt  a  teda nie  sú  evidovaní 
ako prisťahovaní obyvatelia do suburbánnych zón.

4.3.3 Zhodnotenie vývoja čistej migrácie

Migračné procesy sú rozhodujúcou zložkou hodnotenia rozsahu a inten-
zity  subrubanizačných procesov  . Zázemie hlavného mesta  ako  celok  tvorí 
populačne prírastkový región, v období rokov 1998 – 2013 sa celkový počet 
obyvateľov zvýšil o 34,7 tisíc.

Obr.  136  zachytáva migráciu  obyvateľstva  v  zónach  sledovaného  regi-
ónu v období 1998 – 2013. Úbytok obyvateľstva bol zaznamenaný len v nie-
koľkých marginálnych zónach. Ide prevažne o malé zóny a hodnoty úbytku 
obyvateľstva  sú  minimálne.  Všetky  ostatné  zóny  FMR  zaznamenali  v  sle-
dovanom období populačný rast, pričom najvyššiu hodnotu modifikovanej 
miery čistej migrácie dosiahla zóna Chorvátsky Grob (62,71 %, hodnota čis-
tej migrácie bola +2 862).

Pri  hodnotení  individuálnych  procesov  suburbanizácie  v  jednotlivých 
zónach FMR si môžeme všimnúť aj  faktor vzdialenosti. Najväčšie hodnoty 
čistej migrácie majú v exponovanom období zóny nachádzajúce sa vo vzdia-
lenosti 15 až 20 km od jadrového mesta (obr. 137). Práve tu predpokladáme 

ekonomickú rovnováhu medzi pozemkovou rentou, ktorá so vzdialenosťou 
od jadrového mesta klesá a nákladmi na cestovanie, ktoré s rastúcou vzdia-
lenosťou rastú. Sekundárny vzdialenostný interval s významnými hodnota-
mi  čistej migrácie  je definovaný vzdialenosťou od 20  až  25 km. Pri uvede-
nom hodnotení však odporúčame zobrať do úvahy aj geometrické atribúty 

Obr. 136.  Čistá migrácia v jednotlivých dištančných intervaloch od centra 
jadrového mesta (Hodžove nám.). 

ŠÚ SR, vlastné spracovanie
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Obr. 137.  Vývoj modifikovanej miery čistej migraćie v zónach FMR 
Bratislava v exponovanom období 1998 – 2013 

Bilancia počtu obyvateľov (1995 – 2013, ročne)
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jednotlivých koncentrických území a skutočnosť, že rozloha a teda zákonite 
aj počet zón je pri bližších územiach nižší.

Zóny  s  najintenzívnejšími  suburbánnymi  procesmi  kopírujú  koridory 
významných dopravných tepien (diaľnica D1, cesta I/61, I/63 a II/502), čo 
je  faktor  s  ktorým  môže  nepriamo  súvisieť  ich  atraktivita.  Pri  otázke  di-
ferencií  intenzity  medzi  severnou  (záhorskou)  a  východnou  časťou  FMR 
môže rozhodovať aj určitá snaha o priblíženie k domovským oblastiam naj-
mä z pohľadu pôvodných dochádzajúcich obyvateľov za prácou, ktorých je 
vzhľadom na excentrickú polohu mesta Bratislava ako hlavného mesta viac 
na východ od hlavného mesta. Je očividné, že suburbanizácia je vo východ-
nej  časti  FMR  intenzívnejšia,  pričom  sa  tu  nachádzajú  aj  dve  zóny,  ktoré 
možno považovať za zóny s najintenzívnejšími suburbánnymi procesmi na 
Slovensku vôbec  (Chorvátsky Grob – Čierna Voda a Miloslavov – Alžbetin 
Dvor).

4.3.4 Zhodnotenie vývoja bytovej výstavby

Sledovanie rezidenčnej výstavby je nielen záznamom zmien v rozmiest-
není  a  štruktúre  bytového  fondu,  ale  predurčuje  dlhodobý  rozvoj  lokalít 
tým, že vytvára základný predpoklad pre ľudské aktivity (bývanie). Bytová 
výstavba navyše vytvára predpoklady pre presun ťažiska sociálnych a eko-
nomických  aktivít  medzi  mestom  a  jeho  zázemím  a  tým  je  dôležitým  in-
dikátorom  urbanizačných  a  suburbanizačných  procesov,  ktoré  majú  svoje 
časové a priestorové špecifiká (fázy vývoja). Zatiaľ čo mnohé procesy v rám-
ci  dekoncentračných  tendencií  sú  „skryté“,  bytová  výstavba  je  viditeľným 
a pomerne presne mapovateľným prejavom  rozvoja  zázemia miest  (subur-
banizácie).

Sledované obdobie 1998 – 2013 môžeme z hľadiska objemu bytovej vý-
stavby hodnotiť ako veľmi dynamické a svojím spôsobom mimoriadne, keď-
že rozsah a forma tejto výstavby nemá na Slovensku obdobu. Za obdobie 16 
rokov bolo v celom FMR Bratislava dokončených vyše 68 tisíc bytov, z toho 
v zázemí vyše 30 tisíc bytov (45 %). Ako znázorňuje obr. 138, výstavba bytov 
mala rastúcu tendenciu a kulminovala v roku 2009, keď sa za rok dokončilo 
6 400 bytov (v zázemí 2700 bytov). Po roku 2009 bola bytová výstavba pri-
brzdená globálnou hospodárskou krízou a  z  toho vyplývajúcou ekonomic-
kou neistotou obyvateľstva a aktérov pôsobiacich na trhu s nehnuteľnosťa-
mi (investori, banky). V posledných dvoch rokov sledovaného obdobia však 
pozorujeme opätovný rast bytovej výstavby. Táto dynamizácia výstavby sa 
však  týka  len  zázemia,  zatiaľ  čo objem výstavby v  jadrovom meste v  roku 
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2013 naznačuje možné  znižovanie  jej  intenzity  v  nastávajúcom období. Ak 
sa však pozrieme na predchádzajúci vývoj, tak výstavba bytov v Bratislave 
značne kolísala, zatiaľ čo vývoj v zázemí mal oveľa rovnomernejší charakter. 
Nebyť utlmenia výstavby v súvislosti s globálnou hospodárskou krízou, vý-
stavba v zázemí by mala charakter lineárneho rastu. Z tohto odlišného cha-
rakteru vývoja môžeme usudzovať, že turbulentnejší vývoj bytovej výstavby 
v Bratislave  je ovplyvnený najmä výstavbou veľkých bytových komplexov, 
ktorých  dokončenie  prináša  do  bytového  fondu  nárazovo  veľké množstvo 
nových bytov. Výstavba v  zázemí  je  v oveľa väčšej miere výsledkom  indi-
viduálnej výstavby (resp. výstavby menších bytových projektov) s vyrovna-
nejšou medziročnou bilanciou.

Z hľadiska priestorovej distribúcie (obr. 8) sa najväčšie objemy bytovej 
výstavby v  zázemí Bratislavy  realizovali  v mestách  regiónu  (Senec  –  2961, 
Pezinok – 2732 bytov, Stupava –1931), ktorých atraktivita pre suburbánnych 
migrantov spája „vidiecke“ bývanie v mestskom prostredí s dostatočne vy-
budovanou  infraštruktúrou  služieb.  Najväčšiu  intenzitu  bytovej  výstavby 
(počet dokončených bytov na 1 000 obyv.) zaznamenali obce v tesnom záze-
mí Bratislavy. Ide o obce Chorvátsky Grob, Hamuliakovo, Hviezdoslavov, či 
Miloslavov. Najdynamickejšie sa rozvíjajúce sú obce v smere na Senec a Ša-

Obr. 138.  bytovej výstavby vo Funkčnom mestskom regióne Bratislava 
v období 1998-2013 

ŠÚ SR, vlastné spracovanie
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morín. Naopak,  relatívne nižšie objemy výstavby zaznamenali obce na Zá-
horí, v  severnejšej  časti podmalokarpatskej oblasti  a obce v  juhovýchodnej 
časti regiónu. Tieto oblasti majú relatívne zníženú dostupnosť do Bratislavy 
v dôsledku chýbajúcej nadradenej dopravnej komunikácie. Ako znázorňuje 
obr.  141, v  zázemí Bratislavy  sa vytvorila  súvislá koncentrická zóna  s veľ-
mi  intenzívnou  bytovou  výstavbou,  ktorú môžeme  pričítať  predovšetkým 
suburbanizačným  procesom.  Táto  suburbánna  zóna  siaha  do  vzdialenosti 
30-35 km od centra mesta, následne  sa  intenzita výstavby výrazne znižuje. 
Z  hľadiska  podielu  na  bytovej  výstavbe  sa  najväčší  objem  bytov  dokončil 
v zóne 15-20 km od centra mesta (obr. 139).

Keď uvažujeme  o  suburbanizačných procesoch,  ktoré  prebiehajú  v  zá-
zemí  mesta,  je  potrebné  upriamiť  pozornosť  aj  na  lokalizáciu  bytovej  vý-
stavby vzhľadom na jadrové mesto. Suburbanizácia síce prináša decentrali-
záciu obyvateľstva, ale  tá  sa uskutočňuje bez pretrhnutia väzieb na mesto, 
ktoré  zostáva  kľúčovým priestorom  aktivít  (najmä  pracovných)  suburbán-
nych migrantov.  Sledovanie  bytovej  výstavby  v  závislosti  od  vzdialenosti 
prináša príležitosť spoznať nielen priestorový dosah suburbanizácie, ale aj 
charakter,  akým  jadrové mesto ovplyvňuje  svoje zázemie. Pre znázornenie 

Obr. 139.  Počet dokončených bytov v dištančných intervaloch od centra 
jadrového mesta (Hodžove nám.) 

ŠÚ SR, vlastné spracovanie

Obr. 140.  Počet dokončených bytov v obciach FMR Bratislava v období 
2003-2013 v závislosti od cestnej vzdialenosti od jadrového mesta   

ŠÚ SR, vlastné spracovanie
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Obr. 141.  Bytová výstavba v zázemí Funkčného mestského regiónu 
Bratislava v období 1998-2013 

ŠÚ SR, vlastné spracovanie
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závislosti  sme  použili  exponenciálnu  závislosť,  ktorá  najlepšie  vystihuje 
charakter sledovaného javu (obr. 140). Koeficient korelácie (R2= 0,41) nazna-
čuje  stredne  silnú  závislosť. Relatívne  rovnomerné usporiadanie  obcí  poz-
dĺž exponenciálnej krivky  je narušené nadpriemernými hodnotami výstav-
by v mestách v zázemí Bratislavy. Cestnú vzdialenosť do  jadrového mesta 
môžeme  považovať  za  rozhodujúci  diferenciačný  faktor  bytovej  výstavby 
(aj keď sme si vedomí situácie, že vzdialenosť nie je priamo úmerná reálnej 
časovej dostupnosti).

4.3.5 Periodizácia suburbánnych procesov z pohľadu 
migračných tokov a bytovej výstavby

Na  základe  časových  a  priestorových  charakteristík  vývoja  migrácie 
a bytovej výstavby sa môžeme pokúsiť o periodizáciu suburbánnych proce-
sov. Časové ohraničenie jednotlivých periód však treba brať s istou mierou 
voľnosti,  keďže  ani  zmeny  v  rozsahu  a  charaktere  suburbanizačných  pro-
cesov  sa  nediali  skokovito.  Pri  členení  sme  väčšiu  váhu prikladali  bytovej 
výstavbe, keďže tá  je na rozdiel od neúplnej evidencie migrácií presnejším 
obrazom rozsahu a  intenzity suburbanizačných procesov. Vývoj oboch sle-
dovaných ukazovateľov zachytáva obr. 142 a obr. 143.

1. fáza do roku 2000.

Prvé  znaky  rezidenčnej  suburbanizácie  sa  objavili  v  estetickom  pro-
stredí  podmalokarpatských  obcí  prostredníctvom  individuálnej  výstavby 
rodinných domov už v polovici  90.  rokov  (Zubrizcký 2010). Príkladom su-
burbánnej  výstavby  z  tohto  obdobia  je  lokalita  Strmé Vŕšky  (mestská  časť 
Záhorská Bystrica), kde bolo v rokoch 1995-2005 realizovaných vyše sto ro-
dinných domov. Kvôli veľkolepým riešeniam architektonického prevedenia 
časti domov (tzv. „podnikateľské baroko“), dostala táto lokalita pejoratívne 
označenie „slovenské Beverly Hills“. Pomenovanie  je aj odrazom charakte-
ru  lokality,  ktorá  predstavuje  relatívne  uzavreté  a  kompaktné  suburbium 
sústreďujúce vyššiu sociálnu vrstvu. Obdobná rezidenčná výstavba sa rea-
lizovala aj v obci Limbach a Marianka. Priestorovú expanziu  suburbanizá-
cie v  tomto období  obmedzovala  aj pomerne  široká ponuka parciel  v  rám-
ci  širšieho centra mesta, najmä v oblasti Koliby, Karlovej Vsi,  či Hradného 
vrchu.  Toto  zahusťovanie  intraurbánnej  sídelnej  štruktúry  prebieha  až  do 
súčasnosti. Pri celkovom pohľade môžeme označiť toto obdobie za úvodnú 
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fázu suburbanizácie, v ktorej dominovali nadštandardné formy bývania vo 
vybraných lokalitách.

2. fáza 2001-2006

Zatiaľ  čo predchádzajúca  fáza bola v  znamení  individuálnej  výstavby, 
po roku 2000 prevzali iniciatívu veľkí investori, ktorí spustili výstavbu roz-
siahlych rezidenčných zón  (jedna z prvých bola v mestskej  časti Bratislava 
- Rusovce). Suburbanizačné procesy sa vďaka tomu výrazne zdynamizovali 
a  zasiahli  takmer všetky  obce  v  tesnom zázemí Bratislavy. Aj  napriek  rea-
lizácii  väčších  rezidenčných  projektov,  v  období  2001-2006  prevažná  časť 
stavebných aktivít prebiehala stále formou individuálnej výstavby. V tomto 
období zaznamenali dynamický nárast výstavby najmä mestské časti Brati-
slavy  s  vidieckym  charakterom  (Záhorská  Bystrica,  Rusovce,  Jarovce,  Ču-

Obr. 142.  Vývoj migrácie v zázemí Funkčného mestského regiónu 
Bratislava v období 1998-2012   

ŠÚ SR, vlastné spracovanie
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novo, Devínska Nová Ves). Práve tieto lokality s polomestským– vidieckym 
charakterom sa  stali  žiadaným cieľom pre  ľudí hľadajúcich bývanie vo vi-
dieckom prostredí v blízkosti mesta. Vzhľadom na ceny pozemkov v týchto 
lokalitách, nové bývanie tu našli predovšetkým majetnejší rezidenti.

3. fáza 2007-2012

Ostatné  obdobie  prinieslo  nebývalý  rozmach  suburbanizácie  v  zázemí 
mesta  Bratislava.  Ako  znázorňujú  obr.  142  a  143,  väčší  migračný  príras-
tok  obyvateľov  a  prírastky  bytov  zaznamenali  nielen  obce  bezprostredne 
susediace  s  Bratislavou,  ale  aj  vzdialenejšie  lokality.  Dynamický  vzostup 
subrubanizačných procesov môžeme pripísať viacerým faktorom. Tým naj-
významnejším  je  podľa  nášho  názoru  sprístupnenie  úverových  produktov 
širším vrstvám spoločnosti. Dostať sa k finančným prostriedkom na bývanie 

Obr. 143.  Bytová výstavba v zázemí Funkčného mestského regiónu 
Bratislava v období 1998-2012   

ŠÚ SR, vlastné spracovanie
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(k hypotékam) je neporovnateľne jednoduchšie, než tomu bolo v minulosti. 
Bývanie „za mestom“ prestáva byť výsadou len majetnejších obyvateľov, ale 
stáva sa často krát pragmatickým riešením bytovej otázky (najmä pre mladé 
rodiny). Tomu sa prispôsobuje aj charakter bytovej výstavby. Popri samos-
tatne  stojacich  rodinných domoch  (finančne najnáročnejšia  forma bývania) 
sa budujú aj domy v radovej zástavbe a bytové domy. Práve tento segment 
s menším  výmerami  obytnej  plochy  vytvára  atraktívnu  konkurenciu  k  bý-
vaniu v mestskom byte a do bytového fondu prináša veľké objemy nových 
bytov.  Difúzia  rezidenčnej  suburbanizácie  do  vzdialenejších  lokalít  môže 
súvisieť aj  s určitým saturovaním kapacity na výstavbu niektorých  lokalít. 
Jedná sa najmä o menšie obce na úpätí Malých Karpát, s obmedzenými pries-
torovými možnosťami na väčší plošný rast (napr. Marianka, Limbach, Svätý 

Obr. 144.  Plošné grafy vývoja čistej miery migrácie v koncentrických 
zónach zázemia FMR Bratislava v období 1998-2013. Do úvahy sa brala 
cestná vzdialenosť z obce do centra jadrového mesta (Hodžove nám.) 

Zdroj: ŠÚ SR, vlastné spracovanie
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Obr. 145.  Plošné grafy vývoja vývoja bytovej výstavby v koncentrických 
zónach zázemia FMR Bratislava v období 1998-2013. Do úvahy sa brala 
cestná vzdialenosť z obce do centra jadrového mesta (Hodžove nám.) 

Zdroj: ŠÚ SR, vlastné spracovanie

Jur). Znižovanie objemu výstavby v tesnom zázemí Bratislavy v posledných 
dvoch rokoch sledovaného obdobia ilustruje aj obr.144 a 145.

4.3.6 Záver

Analyzované obdobie 1998  - 2013 síce nezachytáva celú  transformačnú 
fázu,  je  však  obdobím  dynamických  zmien  a  akcelerovania  suburbanizač-
ných procesov v  zázemí Bratislavy. Napriek  tomu,  že  sa procesy  suburba-
nizácie javia ako dominantné, nie všetka výstavba v zázemí miest musí byť 
jednoznačne výsledkom decentralizácie obyvateľstva z jadrového mesta. Pri 
sledovaní  migračných  zdrojov  rastúcich  obcí  v  zázemí  Bratislavy  pozoru-
jeme, že „len“ 40,6 % migrantov prichádza z  jadrového mesta  (Šveda a Po-
dolák  2014).  Výstavbu  v  zázemí  tak  nemôžeme  chápať  len  ako  dôsledok 
environmentálnych  preferencií  obyvateľov miest,  ktorí  túžia  bývať  v  kva-
litnejšom  (zdravšom,  zelenšom,  estetickejšom)  prostredí  v  blízkosti mesta. 
Významnú úlohu nepochybne zohráva aj jednoduchšia dostupnosť bývania 
v zázemí, ktorá je podporená narastajúcou mobilitou obyvateľstva. Zázemie 
Bratislavy  sa  tak  stáva  cieľom  aj  pre  migrantov  z  iných  regiónov.  V  tejto 



447

Časť 4:  Sídla a služby ako regionotvorný element

súvislosti môžeme uvažovať  o  fáze metropolizácie,  ktorá  je  spojená  s  roz-
vojom postindustriálnych foriem vývoja zahŕňajúcich zmeny v kvalitatívnej 
diferenciácii a vzťahovej organizácii spoločnosti  (Čermák et al. 2009). FMR 
Bratislava rastie ako celok a suburbanizácia  je síce dominantným, nie však 
jediným procesom,  ktorý  prebieha  v  regióne.  Treba  zdôrazniť,  že  rovnako 
dynamicky  rástla  bytová  výstavba  aj  v  samotnej  Bratislave,  kde  narástol 
bytový  fond  o  vyše  37  tisíc. Urbánny  vývoj  funkčného mestského  regiónu 
Bratislava má  stále  charakter decentralizácie, no oživenie  jadrového mesta 
Bratislava  v  ostatných  rokoch  spôsobuje,  že  táto  decentralizácia  už  nie  je 
absolútna.

Z predkladanej analýzy je zrejmé, že subrubanizácia už nezasahuje prí-
mestské obce  selektívne,  ale  je  celoplošným  javom a  jej  intenzívne prejavy 
siahajú do vzdialenosti 30-35 km od Bratislavy. Táto subrubánna zóna nie je 
z hľadiska charakteru suburbanizačných prejavov homogénna. Zatiaľ čo se-
verná časť funkčného mestského regiónu Bratislava sa stala cieľom účastní-
kov suburbanizácie len v posledných rokoch, vo východnej časti sledujeme 
už prejavy určitej saturácie.

Popri  „viditeľnej“  transformácii  zázemia  Bratislavy  prebiehajú  závaž-
né zmeny aj v sociálno-priestorovej štruktúre, ktoré sú kľúčové pre charak-
ter sociálnej klímy, fungovanie samosprávy, či úroveň komunitného života. 
Prevažná väčšina odborných analýz sa však venuje tejto problematike v re-
gionálnom kontexte a doposiaľ absentujú detailnejšie sondy, ktoré by napo-
mohli  porozumieť  prejavom  suburbanizácie  v mierke  jednotlivých  lokalít. 
A práve týmto smerom by sa mal podľa nášho názoru uberať ďalší výskum 
v tejto oblasti.
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