Rezidenčná mobilita vo funkčnom mestskom regióne Piešťany
v období 2000 - 2019
Rezidenčná mobilita je predmetom výskumu mnohých vedných disciplín, ako je demografia, ekonómia, geografia, história a sociológia. Rezidenčná mobilita je v najširšom slova zmysle
definovaná ako premiestnenie pobytu bez ohľadu na vzdialenosť medzi obydliami. Tento pojem zahŕňa vnútornú a medzinárodnú migráciu a zmeny bydliska v rovnakom mestskom regióne.
Migrácia ovplyvňuje množstvo sfér spoločnosti, od priestorového rozmiestnenia obyvateľov až po demografické štruktúry. Sledovaním migračných tokov a štruktúry migrujúcich vieme určiť
priestorovú diferenciáciu v zmysle silných a slabých stránok daného miesta. Potreba sledovania migrácie je nevyhnutná, keďže pretvára štruktúru obyvateľstva konkrétneho priestoru, čo nám
následne načrtáva pohľad do budúceho demografického zloženia a predikuje ďalší vývoj konkrétneho miesta. Samotnú migráciu ovplyvňuje veľké množstvo faktorov ako napríklad politická
a ekonomická situácia danej územnej jednotky, dostupnosť pracovných príležitostí v okolí bydliska, životná úroveň a kvalita bývania, dostatok respektíve nedostatok možností bývania, či
finančná dostupnosť nehnuteľností alebo prenájmov. Faktory ovplyvňujúce migráciu sa vo všeobecnosti nazývajú push a pull faktory, čo znamená, že pri sťahovaní berieme do úvahy čo nás
z miesta vytláča a na druhej strane čo nás na cieľovom mieste priťahuje. Dôraz na sledovanie migrácie na Slovensku zintenzívnel po roku 2000 pričom sa vo väčšej miere začala analyzovať
selektívna migrácia, teda migrácia obyvateľov napríklad podľa ich veku a najvyššieho dosiahnutého vzdelania. Práve spomínané dva identifikátory, teda vzdelanie a vek vplývajú najvýraznejšie
na intenzitu a migračné toky obyvateľov územnej jednotky. Funkčný mestský región (ďalej FMR) Piešťany bol vyčlenený spolu s ostatnými FMR Slovenska autorom A. Bezákom, ktorý sa
vyčleňovaniu venoval vo viacerých jeho dielach už v roku 1990, neskôr v roku 2000 a naposledy v roku 2014. V dielach nielen vyčlenil priestorové ohraničenie na základe denných tokov za prácou
medzi jadrom regiónu a jeho zázemím. FMR predstavujú špecifickú kategóriu funkčného regiónu, definovanú na základe kritérií týkajúcich sa priestorovej interakcie medzi mestom a jeho
okolím. V každom FMR sa rozlišuje jadro, pozostávajúce z jedného alebo niekoľkých miest a obvod, spojený s jadrom sieťou väzieb rôzneho druhu, intenzita ktorých klesá s rastúcou
vzdialenosťou od jadra. Dáta o jednotlivých migráciách boli poskytnuté Štatistickým úradom v anonymizovanej forme
FUNKČNÝ MESTSKÝ REGIÓN PIEŠŤANY

PRIEMERNÁ ROČNÁ MIERA ČISTEJ MIGRÁCIE FMR PN V OBDOBÍ ROKOV 2000 - 2019

Na mape priemernej ročnej miery čistej migrácie, môžeme vidieť, ktoré obce FMR PN sú
migračne úbytkové a migračne prírastkové za sledované obdobie. Jadro FMR PN je
dlhodobo migračne stratové, teda úbytkové a v absolútnej hodnote sa odsťahovalo v
sledovanom období viac ako 1000 obyvateľov jadra- mesta Piešťany.
Najužšie okolie jadra je výrazne migračne prírastkové, najviac ľudí sa prisťahovalo do
obce Moravany nad Váhom, čo je výsledkom jej veľmi výhodnej polohy, dostupnejších cien
nehnuteľností a stále možná pešia dostupnosť do centra mesta Piešťany a zároveň
pokojné prostredie vidieku. Pešia dostupnosť je možná zo spomínanej obce a ešte
výhodnejšiu polohu z hľadiska dostupnosti do centra má obec Banka, čím sa zároveň
zvyšuje cena nehnuteľností v tejto obci. Naopak najvyššiu stratu zaznamenáva obec Stará
Lehota, kde je výrazný nedostatok služieb, a značná vzdialenosť do jadra mestského
regiónu. Tento trend je zaznamenaný aj v odľahlých obciach Modrovka a Nová Lehota
Podiel migračne úbytkových alebo migračne prírastkových obcí
FMR Piešťany v období 2000 - 2019

Hrubá miera migračného salda – teda počet
prisťahovaných (+ ) /odsťahovaných ( - ) na 1000
obyvateľov stredného stavu sa v jadre a jeho zázemí
prejavuje rozdielne. Jadro je migračne stratové až
na rok 2011 keby sa dostalo migračné saldo na
hodnotu 0,49 ‰. V zázemí evidujeme počas celého
obdobia pozitívne hodnoty, čo svedčí o kladnom
migračnom prírastku, aj keď môžeme z grafu vidieť
celkovo klesajúci trend u oboch.
Z grafu podielu migračne prírastkových alebo
úbytkových obcí vidíme, že podiel migračne
prírastkových obcí klesá a teda zároveň nám stúpa
podiel migračne úbytkových.
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Vo FMR PN sa počet obyvateľov od začiatku
sledovaného obdobia znížil a tento trend zostáva
rovnaký. Počet zomretých obyvateľov prevyšuje
počet narodených, preto evidujeme prirodzený
úbytok obyvateľstva, aj keď migračný prírastok
je v plusových číslach, nedokáže ho
kompenzovať. Zvýšená úmrtnosť je prítomná z
dôvodu zvýšeného podielu obyvateľstva 65+ a to
18,5%. Počet obyvateľov v jadre klesá, práve z
dôvodu zvýšeného podielu obyvateľov 65+ a
naopak v zázemí narastá z dôvodu
zintenzívnenia migračných tokov mladšieho
obyvateľstva smerom do zázemia.
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Vo FMR Piešťany je jadrom mesto Piešťany a jeho obvod, teda jeho zázemie tvorí celkovo 42
obcí a 1 ďalšie mesto s celkovým počtom obyvateľov v celom FMR PN je 72 339 k 01.07.2020.
Samotné jadro, teda mesto Piešťany má 27 253 obyvateľov k 01.07.2020. Celkovo FMR zasahuje
do 4 okresov a to okres Piešťany, Hlohovec, Topoľčany a Nové Mesto nad Váhom, Z hľadiska
uzavretosti, ktorá je definovaná ako podiel celkového počtu vnútroregionálnych interakcií a
celkového počtu interakcií daného regiónu s ostatnými regiónmi systému, má FMR PN nízky
stupeň uzavretosti. Nízka úroveň uzavretosti sa zväčša prejavuje vo výrazne urbanizovaných
územiach s dobrou dopravnou infraštruktúrou, kde je pomerne hustá sieť miest a prechodných
sídiel priemyselného charakteru s prekrývajúcimi sa sférami vplyvu, budú evidentne existovať
intenzívne medziregionálne toky za prácou. Týka sa to najmä FMR na strednom Považí, teda
okrem FMR PN aj FMR Trenčín, Púchov, Dubnica nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom a Považská
Bystrica
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Vo FMR PN sa výrazne prejavuje nepriaznivá demografická situácia najmä prestarnutým
obyvateľstvom v regióne. Priemerný vek v jadre regiónu sa za posledných 20 rokov vyšplhal z
hodnoty 38,73 rokov v roku 2000 na vek 46,07 v roku 2020, čo činí 7,34 nárast rokov. V zázemí sa
priemerný vek zvýšil z 38,17 v roku 2000 na 42,49 v roku 2020, z čoho vieme usúdiť, že mladšie
obyvateľstvo sa viac koncentrovalo do zázemia a staršie do jadra, respektíve staršie
obyvateľstvo zostalo v jadre v sledovanom období. Podiel obyvateľstva 60+ sa zvýšil od roku
2000 takmer o tretinu a u žien 80+ až o polovicu, pričom podiel obyvateľstva do 29 rokov je
výrazne nižší ako v roku 2000. Výrazný nárast počtu staršieho obyvateľstva je spôsobený
prechodom silných, početných ročníkov do vyšších vekových kategórii.
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Ako by ste charakterizovali Vaše súčasné a predošlé bývanie?

Najviac respondentov by charakterizovalo svoje súčasné bývanie ako bývanie v osobnom
vlastníctve, vo vidieckom prostredí, v panelovom byte a v prenájme. Počet respondentov,
ktorí si zaobstarali bývanie v osobnom vlastníctve sa rapídne zvýšil, zároveň sa znížil počet
respondentov ktorí bývali v podnájme čo nám odráža pozitívne napredovanie finančných
možností respondentov. Taktiež sa nám zvýšil počet respondentov bývajúcich v zázemí
mesta Piešťany, čo je znakom zvýšenia atraktivity tohto priestoru v sledovanom období.
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Selektívna migrácia respondentov podľa veku a
smeru migrácie v období 2000-2020

Sťahovali ste sa ( v %)

Áno, je pre mňa dôležitá súdržnosť a udržiavanie
kontaktov a dobrých susedských vzťahov

7,3

rodina s deťmi/
dieťaťom

Dôležité pre mňa je najmä moje súkromie, susedské
vzťahy ma nezaujímajú

38,3

22,8

Vôbec neriešim, kto býva v mojom okolí, nepotrebujem
ich poznať

ako pár
samostatne
s rodičmi/
rodičom

31,6
Prekážalo by Vám bývať v komunite so susedmi inej
rasy alebo etnika, akej ste Vy? ( v %)

34,4

65,6

nie, nevnímam to ako problém

Etnická neznášanlivosť sa prejavuje u
34,4% respondentov a 65,5% nemá problém
bývať v komunite so susedmi inej rasy
alebo etnika.

Menili ste si svoje trvalé bydlisko po
presťahovaní sa ?

Zo všetkých respondentov až 36,9 % žije inde
ako v ich mieste trvalého bydliska, čo nám
môže spôsobiť mierne skreslenie reálnej
migrácie. Tento jav je špecifický najmä u tzv.
suburbánnych migrantoch, ktorí si nechajú
trvalý pobyt v ich predošlom mieste bydliska,
pravdepodobne z dôvodu krátkej vzdialenosti
od predošlého a súčasného bydliska.
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SELEKTÍVNA MIGRÁCIA VEKOVEJ KATEGÓRIE 20-29 ROČNÝCH OBYVATEĽOV FMR
PN V OBDOBÍ 2000-2019

Najdynamickejšou migračnou kategóriou podľa vzdelania bola kategória
respondentov s vysokoškolským vzdelaním a následne so
stredoškolským vzdelaním s maturitou. V najväčšej miere sa
prisťahovali ľudia s vysokoškolským vzdelaním zo zahraničia alebo z
obcí mimo FMR PN, práve do jadra – mesta Piešťany. Druhým
najintenzívnejším migračným tokom bol smer z jadra do jadra, teda
migrácia v rámci mesta Piešťany a to obyvateľmi so stredoškolským
vzdelaním s maturitou. Vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia migrovali v
rovnakej miere v rámci mesta Piešťany ako aj v smere z jadra do
zázemia. Z FMR PN nám najviac obyvateľov odchádza mimo FMR PN
alebo do zahraničia so stredoškolským vzdelaním s maturitou.
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Počet presťahovaní obyvateľov do a von z FMR PN podľa
vekových kategórii v období 2000 - 2019

Z priloženého grafu môžeme vidieť, že najviac migračne dynamickou vekovou kategóriou
v sledovanom období, je kat. 20-29 a 30-39, taktiež najintenzívnejší migračný tok
sledujeme v smere z jadra do zázemia a z jadra do jadra, teda v rámci mesta Piešťany.
Zvýšené hodnoty vo vek. kategórii 0-19 sú vo väčšine prípadov spôsobené sťahovaním
detí spolu s ich rodičmi. Najnižšia intenzita migračného toku smeruje zo zázemia do
jadra Najmenej migračne aktívnou vek. kategóriou sú obyvatelia nad 50-59 a 60+.

rozrastanie sa rodiny
priblíženie sa miestu práce/školy
nedostatočný priestor na Vašu sebarealizáciu
nedostatočná kvalita bývania
nasledovanie rodinného príslušníka
vysoké náklady na bývanie
nedostatočný priestor na výchovu detí
sobáš
rozvod
zmena zamestnania
nepríjemní susedia
chýbajúce služby v blízkosti bydliska
zdravotné dôvody

Mapa selektívnej migrácie nám zobrazuje migračne najdynamickejšiu vekovú
kategóriu a to 20-29 ročných obyvateľov FMR PN v období 2000-2019. Mladí
obyvatelia FMR PN majú tendenciu migrovať von z jadra smerom do jeho zázemia
alebo von z regiónu. Najvyšší absolútny úbytok 20-29 ročných zaznamenalo
jadro- mesto Piešťany spolu s druhým mestom vo FMR PN – Vrbovým. Výrazne
migračne stratové sú aj obce Modrovka, Stará Lehota a Svrbice, čo je spôsobené
ich odľahlou polohou a obmedzenou dostupnosťou služieb.
Vyššie hodnoty migračného prírastku sme zaznamenali v obciach zázemia a to
konkrétne v najvyššej miere v obci Moravany nad Váhom. Taktiež obce ako
Borovce, Dubovany, Horná Streda a Biskupová sú značne atraktívne pre túto
vekovú skupinu, keďže sa vo väčšine prípadov jedná o mladé rodiny s deťmi,
ktoré tu majú väčšiu šancu si zaobstarať finančne dostupnejšiu nehnuteľnosť a
pokojnejšie prostredie pre výchovu detí a zároveň môžu byť stále v blízkej
dostupnosti centra a služieb mesta Piešťany.

SELEKTÍVNA MIGRÁCIA VYSOKOŠKOLSKY VZDELANÝCH OBYVATEĽOV FMR PN V
OBDOBÍ 2000-2019
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Podľa mapy selektívnej migrácie vysokoškolsky vzdelaných
obyvateľov FMR PN v období 2000-2019 vieme jednoznačne
vyčleniť obce atraktívne a menej atraktívne pre túto
vzdelanostnú kategóriu.

Aký bol dôvod vysťahovania sa / čo Vám nevyhovovalo?

Najpočetnejším dôvodom pre vysťahovanie sa bolo rozrastanie sa rodiny a to
prekvapivo migračným tokom v smere z jadra do jadra a v menšej miere z jadra do
zázemia. Početné bolo taktiež sťahovanie sa zo zázemia do jadra z dôvodu priblíženia
sa miestu práce alebo školy. Do FMR PN sa prisťahovalo zo zahraničia alebo z obcí
mimo FMR PN najviac ľudí z dôvodu priblíženia sa miestu práce alebo školy alebo
nasledovania rodinného príslušníka. Naopak z FMR PN sa najviac ľudí vysťahovalo
mimo FMR PN alebo do zahraničia z dôvodu dostatku priestoru sa sebarealizáciu, či
kvôli priblíženiu sa k miestu práce, alebo školy.

Medzi výrazne atraktívne obce nám opäť spadá obec
Moravany nad Váhom, ktorej atraktivita z hľadiska migrácie
práve sem každoročne stúpa. Taktiež atraktívnou obcou sa
javí Hubina, Sokolovce, Borovce a Ducové, ktoré sa už
nachádzajú o niečo ďalej od centra, čím sa zároveň znižuje
cena za nehnuteľnosť a vzrastá typický charakter vidieku.
Aj keď sa obce nenachádzajú v pešej dostupnosti od centra,
stále sa nachádzajú v najužšom okolí mesta Piešťany.
Na druhej strane ako menej atraktívne obce pre
vysokoškolsky vzdelaných sa nám javia obce ako Stará
Lehota a Biskupová, čo je spôsobené ich výraznou
odľahlosťou a nízkou dostupnosťou služieb. Rovnako ako
obce na okraji FMR PN ako Prašník, Šípkové, Kočín –
Lančár , Nižná či Lipovník. Jadro FMR PN taktiež nie je
atraktívne pre vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov.

Čo bolo pre Vás dôležité pri výbere súčasného
bydliska?
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vzdialenosť do centra (Piešťan)
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kratšia vzdialenosť do práce/školy
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Taktiež je nutné poznamenať, že spracované dáta o počtoch
vysokoškolsky vzdelaných obyvateľoch pochádzajú z roku
2011, teda je možný mierny výkyv hodnôt v porovnaní so
súčasným stavom, ktorý je vyšší, ale predpoklad rovnakej
atraktivity z pohľadu migrácie zostáva zachovaný.
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Priemerný vek zázemia a jadra FMR Piešťany v období rokov
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Vyše polovica respondentov nepotrebuje
udržiavať susedské vzťahy na pravidelnej
báze, stačí im pozdravenie a prehodenie pár
slov. Susedské vzťahy absolútne nepotrebuje
udržiavať 11,8% a zvyšným 38,5% jednoznačne
záleží na dobrých susedských vzťahoch a
komunitnej súdržnosti
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Pri predošlom bývaní výrazne vystupuje bývanie u rodičov, čo môže byť spôsobené nízkym
vekom, alebo nedostatočnými finančnými prostriedkami pre odsťahovanie sa.

Je pre Vás dôležitá súdržnosť komunity v mieste
bydliska, alebo preferujete skôr zameranie na
seba/svoju rodinu? (udržiavanie dobrých susedských
vzťahov, prípadné navštevovanie sa) ( v %)
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