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Predchádzajúce kapitoly tejto publikácie sa zaoberajú najmä rezidenčnou suburbanizáciou – teda procesom 

populačného rastu v  zázemí mesta pod vplyvom priestorovej expanzie intenzívnych dochádzkových 

vzťahov. Príchod nových rezidentov do zázemia mesta je sprevádzaný aj rastom ekonomických aktivít, 

ktoré naberajú rozmanité formy od maloobchodných, výrobných a skladových prevádzok po univerzitné 

a vývojové parky či administratívne komplexy. Tieto nerezidenčné aktivity podliehajú obdobným  tlakom 

proti sebe pôsobiacich síl príťažlivosti a  odstredivosti mesta ako pozorujeme v  prípade bývania (pozri 

kapitolu 1). Príchod nových rezidentov do zázemia stimuluje etablovanie rozmanitých služieb, ktoré 

reagujú nielen na väčší trh, ale aj na špecifickú (mestskú) klientelu. Rozvoj nerezidenčných aktivít je 

však súčasne aj dôsledkom racionálnej lokalizácie, ktorá si vyžaduje blízkosť mestského trhu, dostatok 

priestoru, jednoduché dopravné napojenie na diaľničnú sieť či benevolentnejšie územné regulatívy mimo 

administratívnych hraníc mesta (Šveda a Križan 2012).

Pohľad na suburbanizáciu v globálnej mierke (Keil 2018) nás privádza k pohľadu prostredníctvom neteri-

toriálnych metafor, ktoré opisujú suburbánny priestor ako produkt „asambláže“ dostupných zdrojov a síl 

mobilizovaných rozličnými aktérmi. Tento pohľad mimovoľne podčiarkuje dôležitosť určitého abstrahova-

nia od priestoru, kedy komplexnosť suburbánneho priestoru skúmame viac v zmysle väzieb a prepojení, 

než v kontexte priestorových parametrov blízkosti či susedstva (Kolb 2008). Jednu z týchto väzieb vytvára 

práve maloobchod a nákupné správanie spotrebiteľov. Popri dochádzke do zamestnania ako najreprezen-

tatívnejšom vyjadrení vzťahu mesto – zázemie je maloobchodná sieť, a s ňou spojené väzby v priestore, 

kľúčovou súčasťou komplexnej mozaiky každodenného života obyvateľov suburbií. 

Vývoj maloobchodu v metropolitnom prostredí je spätý so spotrebiteľmi a  ich správaním. Ak dochádza 

k  presunu obyvateľstva z  mesta do zázemia (rezidenčná suburbanizácia), dochádza v  tomto smere aj 

k redistribúcii maloobchodu a služieb (komerčná suburbanizácia). V súvislosti so všeobecným chápaním pro- 

cesu suburbanizácie možno diskutovať aj o  jej špecifickej súčasti – suburbanizácii maloobchodu 

 (Kellerman 1985) a jeho vzrastajúcom význame v zázemí miest (Alexander a Dawson 1979). Suburbanizácia 

maloobchodu je komplexný proces, ktorý nie je iba výsledkom samotnej migrácie obyvateľstva do zázemia 

miest, ale aj prejavom komplexnej transformácie maloobchodu a spotreby. Ide o prejavy globalizačných 

procesov, akými sú internacionalizácia, koncentrácia alebo kooperácia, ktoré prinášajú nové vzorce 

nákupného správania spotrebiteľov a  ich konzumného spôsobu života (Križan a  Bilková 2019). Kým 

v minulosti bola identita jednotlivcov a ich status určovaný prevažne pracovným zaradením, v súčasnosti sú 

tieto do veľkej miery vyjadrené životným štýlom určeným špecifickou spotrebou a spotrebným správaním 

(Chorvát 2015). V tomto kontexte môžeme vnímať bývanie v suburbiu ako špecifický druh spotreby, ktorej 
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priestorové vyjadrenie nadobúda formu trojuholníka – jeho pomerne vzdialené vrcholy symbolizujú 

lokalita bývania, lokalita práce a  lokalita pre nakupovanie (Putnam 2000, Clapson 2003). Suburbánny 

priestor takto na jednej strane predstavuje prostredie pre šírenie mestských vzorov spotreby z mesta na 

vidiek, zároveň však s komerčnou suburbanizáciou dochádza k transformácii monofunkčných suburbií na 

rozmanitejšie, a pre napĺňanie každodenných potrieb obyvateľov pestrejšie vybavené, sídla.

K posilňovaniu diverzity funkcií v zázemí mesta však nemusí dochádzať rovnakým tempom, akým prebieha 

rezidenčná výstavba. Najmä v iniciálnych fázach suburbanizácie či v prípadoch zvlášť intenzívneho budo-

vania obytných areálov sa môže v tomto priestore prejavovať nedostatok občianskej vybavenosti (vrátane 

maloobchodu), čo má vplyv na kvalitu života jeho obyvateľov. Každodenné nákupy, ako aj ostatné druhy 

spotreby sú preto nútení realizovať mimo miesta bydliska. S rozvojom rezidenčnej suburbanizácie dochá-

dza k rozvoju nových funkčných vzťahov medzi mestom a zázemím aj prostredníctvom rozvoja dopravnej 

infraštruktúry. Na zmeny spojené s výstavbou komunikácií, ale aj všeobecným rastom motorizácie, reaguje 

komerčná suburbanizácia a rozvoj maloobchodu predovšetkým prostredníctvom výstavby veľkoplošných 

maloobchodných prevádzok, akými sú hypermarkety alebo nákupné či obchodné centrá. 

Pre lepšie pochopenie komplexného procesu rezidenčnej suburbanizácie je potrebné venovať pozornosť 

aj súvisiacim procesom komerčnej suburbanizácie, a teda aj maloobchodu a jeho transformácii v zázemí 

miest. Cieľom kapitoly je hľadanie odpovedí na nasledujúce výskumné otázky: Ako sa vyvíjal rurálny ma-

loobchod v zázemí Bratislavy a aká je súčasná situácia? Kde sa nachádzajú centrá spotreby a kam siahajú 

ich nákupné zóny? Existujú v zázemí Bratislavy priestory obmedzeného prístupu k veľkometrážnym malo- 

obchodným predajniam? Ak áno, kde sa nachádzajú?

Na uvedené otázky sa pokúšame odpovedať v  troch relatívne samostatných častiach, pričom pre každú 

z nich sme použili odlišné vstupné údaje, ako aj spôsob ich spracovania. Prvá časť je zameraná na vývoj 

rôznych typov maloobchodných predajní vo vidieckych obciach vo funkčnom mestskom regióne Bratislava 

(vymedzenie v kapitole 1). V druhej časti venujeme pozornosť centrám spotreby, tzv. „katedrálam spotreby“, 

ktoré reprezentujú nákupné centrá a  pre vybrané z  nich sme analyzovali ich nákupné zóny. Nie všetci 

spotrebitelia však majú možnosť nákupu vo veľkometrážnych predajniach. Preto sú v ďalšej časti kapitoly 

diskutované tzv. „potravinové púšte“ – územia, ktorých obyvatelia sú pri nákupe potravín znevýhodnení 

dostupnosťou takéhoto typu predajní.

VÝVOJ MALOOBCHODNEJ SIETE V ZÁZEMÍ 
BRATISLAVY 

Obslužnosť vidieka zohráva  dôležitú úlohu v kvalite života vidieckeho obyvateľstva, jeho stabilite a sociál-

nej súdržnosti (Szczyrba et al. 2013). V priestore možno pozorovať úzky vzťah medzi maloobchodnou sieťou 

a sídlami. Kým v minulosti bol výskyt, kapacita a stupeň vybavenosti maloobchodných prevádzok deter-

minovaný veľkosťou obce a jej funkciou v sídelnom systéme (Očovský 1973), v súčasnosti nie je tento vzťah 

tak jednoznačný. Charakteristiky vidieckej maloobchodnej siete možno zhrnúť do troch bodov (Szczyrba 

2005): (i) uspokojuje miestny, málo koncentrovaný dopyt; (ii) realizuje sa v nej iba časť dopytu vidieckeho 

obyvateľstva, čo nevytvára podmienky pre efektívnu škálu sortimentovej ponuky; (iii) realizácia tržieb vo 
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vidieckej maloobchodnej sieti je s ohľadom na uvedené faktory spojená s vysokými nákladmi v porovnaní 

s mestskou maloobchodnou sieťou.

Vplyv suburbanizačných procesov na maloobchodnú sieť v zázemí mesta môžeme vnímať z dvoch perspek-

tív. Na jednej strane môžu tieto procesy pôsobiť ako jednoznačný stimul, keďže príchod nových rezidentov 

do zázemia mesta prináša tlak na jeho kvantitatívny aj kvalitatívny rozvoj. Noví rezidenti, najmä však tí 

prichádzajúci z mestského prostredia, si prinášajú iné spotrebiteľské návyky a vzorce nákupného správa-

nia, ktoré podporujú etablovanie rozmanitejšieho typu predajní. Na druhej strane väčšina nových subur-

bánnych obyvateľov trávi väčšinu pracovného dňa v jadrovom meste, kde aj využívajú služby a realizujú 

nákupy. Vzhľadom na uvedený nejednoznačný vplyv rezidenčnej suburbanizácie na rozvoj maloobchodu je 

vhodné skúmať jeho vývoj v zázemí Bratislavy.  

Transformácia maloobchodu bola analyzovaná využitím dvoch ukazovateľov. Prvým je zhodnotenie indexu 

rastu, resp. poklesu počtu rôznych typov maloobchodných predajní (Bilková a Križan 2015). Keďže počas 

procesu suburbanizácie narastá počet obyvateľov v  zázemí mesta, využitý bol aj druhý ukazovateľ, a  to 

počet predajní vzhľadom na počet obyvateľov. Analyzované boli tri druhy maloobchodných predajní: 

predajne potravinárskeho tovaru (ukazovateľ U08010 evidovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky, 

v  kapitole ďalej označovaný ako predajne potravín);  predajne nepotravinárskeho tovaru (ukazovateľ 

U08050) a  lekárne a výdajne liekov (ukazovateľ U07080). Analyzované boli roky 1993, 2000, 2005, 2010 

a 2018, ktoré poskytujú ucelený pohľad na transformačné obdobie, ktorým Slovensko prechádza po roku 

1989. Je potrebné poznamenať, že údaje za rok 2018 nie sú súčasťou databázy ŠÚ SR a  sú výsledkom 

terénneho prieskumu.

Vývoj počtu potravinárskych maloobchodných predajní počas analyzovaných rokov nebol rovnomerný 

nielen v  priestore, ale ani v  čase (obr. 1). V  prvej analyzovanej etape medzi rokmi 1993 a  2000 došlo 

k poklesu počtu potravinárskych predajní o 13 % (41 predajní), ktorý bol zaznamenaný vo všetkých častiach 

funkčného mestského regiónu Bratislava (FMR Bratislava). V obciach v blízkom zázemí Bratislavy došlo 

k zvýšeniu počtu obyvateľov, na ktoré však nenadväzovalo adekvátne zvýšenie počtu predajní potravín. 

Môžeme teda pozorovať mierne zvýšenie hodnôt tohto ukazovateľa v tejto časti zázemia. Využitím daných 

ukazovateľov transformácie maloobchodu možno v  tomto priestore diskutovať o  iniciálnej fáze subur-

banizácie maloobchodu, ktorej prejavy sú v porovnaní s rezidenčnou suburbanizáciou (migrácia, bytová 

výstavba) oneskorené (cf. Tóth a Šveda 2014). 

V období rokov  2000 – 2005 síce narástol počet predajní potravín o 10 %, stále však nedosahoval hodnoty 

z roku 1993. Príčiny možno hľadať v nastupujúcom procese koncentrácie v maloobchode, ktorý sa prejavil 

najskôr v  mestskom prostredí výstavbou veľkometrážnych predajní. V  roku 2000 bolo otvorené prvé 

nákupné centrum na Slovensku (Polus City Center) a v tomto období súčasne dochádzalo k zvýšenej výstavbe 

predajní potravín typu supermarket alebo hypermarket. Koncentrácia maloobchodu je považovaná za 

globalizačný proces príznačný pre mesto, avšak ovplyvňuje aj maloobchod v zázemí (Križan 2009). Proces 

koncentrácie maloobchodu sa prejavil nárastom počtu obcí bez predajne potravín (z 27 na 33). Príkladom 

týchto procesov je vybudovanie prevádzky reťazca Metro (Ivanka pri Dunaji), ktorá ovplyvnila rozvoj 

maloobchodu v tejto časti FMR Bratislava.
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Nárast počtu vidieckych maloobchodných predajní potravín pokračoval aj v  roku 2010, a  to i  napriek  

silnejúcim prejavom koncentrácie maloobchodu na Slovensku (Križan et al. 2016). Počet obcí bez predajne 

potravín sa znížil na 24 a počet predajní potravín narástol o 12 %. Súvisí to pravdepodobne s rastom popu-

lácie vidieckych obcí v regióne, čo sa prejavilo zvýšením priemernej hodnoty ukazovateľa počtu obyvateľov 

na predajňu potravín až o 46 %. V priestore sa najväčšie zmeny prejavili v južných a východných častiach 

regiónu (obr. 1). V niektorých obciach došlo k poklesu ukazovateľa počtu obyvateľov na predajňu potravín 

(Malinovo, Miloslavov, Šenkvice a i.), čo sa prejavilo zlepšením občianskej vybavenosti a jej prispôsobením 

na reálny počet obyvateľov. Počet vidieckych obcí bez predajne potravín klesol na 3 (Kyselica, Nový Svet 

a Štefanová).

Obr. 1. Vývoj počtu obyvateľov na predajňu potravín vo vidieckych obciach FMR Bratislava. Zdroj: Mestská 
a obecná štatistika (1993 – 2012), terénny výskum
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Obr. 2. Vývoj počtu obyvateľov na predajňu nepotravinárskeho tovaru vo vidieckych obciach FMR Bratislava. 
Zdroj: Mestská a obecná štatistika (1993 – 2012), terénny výskum

1993

2010 2018

2000 2005

1 – 250

251 – 500

501 – 750

751 – 1000

1000 <

OBEC BEZ PREDAJNE
NEPOTRAVINÁRSKEHO TOVARU

POČET OBYVATEĽOV
NA PREDAJŇU 
NEPOTRAVINÁRSKEHO TOVARU

V roku 2018 sa počet obcí bez predajne potravín zvýšil na 12. Ide o obce rôznych veľkostných kategórií 

(napr. Čenkovce – 1 081 obyvateľov, Nový Svet – 93 obyvateľov) najmä z východnej a juhovýchodnej časti 

zázemia Bratislavy. Počet obyvateľov vidieckych obcí FMR Bratislava na predajňu potravín sa v roku 2018 

ďalej zvyšoval a dosiahol priemernú hodnotu 654, čo je najvyššia hodnota z celého analyzovaného obdobia. 

V porovnaní s rokom 2010 ide o 27 % nárast. Suburbanizačné procesy prejavujúce sa zvyšovaním počtu 

obyvateľov v zázemí miest tak nekorešpondujú s nárastom počtu predajní potravín na vidieku.

Okrem predajní potravín možno priebeh procesu suburbanizácie pozorovať aj hodnotením transformácie 

predajní nepotravinárskeho tovaru, keďže práve tie môžu dokumentovať rozvoj všeobecnej maloobchodnej 

vybavenosti v suburbánnom priestore. V prípade týchto predajní, na rozdiel od predajní potravín, nebol 

zaznamenaný pokles ich počtu (obr. 2). 
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Priestorové rozloženie predajní nepotravinárskeho tovaru bolo v  prvom analyzovanom roku (rok 

1993) výrazne závislé na dopyte autochtónneho lokálneho obyvateľstva, ktoré predstavovalo väčšinu 

potenciálnych spotrebiteľov predajne. Najväčšia koncentrácia predajní nepotravinárskeho tovaru bola 

preto v minulosti sústredená do populačne väčších obcí, ktoré sa maloobchodnou vybavenosťou označovali 

ako strediskové obce (Očovský 1986). Obce s predajňou nepotravinárskeho tovaru sa nachádzali aj v tesnom 

zázemí Bratislavy. Až 54 vidieckych obcí bolo v  roku 1993 bez predajne nepotravinárskeho tovaru. Po 

nástupe koncentračných procesov v maloobchode v ďalšej etape vývoja (rok 2000) bol zaznamenaný pokles 

počtu predajní v  zázemí Bratislavy (napr. Kráľová pri Senci, Marianka, Veľký Biel). Takéto predajne sa 

v roku 2000 nenachádzali v 51 vidieckych obciach regiónu.

Trend znižovania počtu vidieckych obcí bez predajne nepotravinárskeho tovaru pokračoval aj  v  období 

2000 – 2005, kedy dosiahol ich počet 43. Celkovo však došlo v zázemí Bratislavy k zvýšeniu počtu obyva-

teľov na predajňu nepotravinárskeho tovaru o 11 %, a to aj napriek tomu, že počet predajní sa zvýšil až 

o 16 %. V ďalšom období 2005 – 2010 došlo k zvýšeniu počtu predajní nepotravinárskeho tovaru v zázemí 

Bratislavy o 9 %. Boli identifikované zvýšené hodnoty ukazovateľa počtu obyvateľov na predajňu v zázemí 

všetkých miest v regióne, čo možno dať do súvisu s  intenzívnymi prejavmi rezidenčnej suburbanizácie. 

V roku 2018 bol pre vidiecke obce FMR Bratislava zaznamenaný doposiaľ najvyšší počet predajní nepo-

travinárskeho tovaru (278). V porovnaní s rokom 2010 je to nárast o 10 %. Zároveň však došlo k zvýšeniu 

počtu obyvateľov na predajňu o 13 %. Z toho možno usudzovať, že trend zvyšovania počtu obyvateľov vo 

vidieckych obciach FMR je rýchlejší, ako trend zvyšovania počtu predajní nepotravinárskeho tovaru, čo sa 

najvýraznejšie prejavilo v bezprostrednom zázemí Bratislavy (obr. 2). 

Suburbanizačné procesy možno analyzovať aj dopytom spotrebiteľov po istých špecifických službách alebo 

špecifickom maloobchode. Príkladom sú lekárne, ktorých lokalizácia bola v  minulosti spájaná najmä 

s  mestským prostredím. Špecifickosť tejto kategórie maloobchodu možno dokumentovať výrazným 

prejavom koncentračných tendencií. Hoci celkový počet lekární na Slovensku rastie, podľa Asociácie 

veľkodistribútorov liekov (AVEL) dochádza k výraznej monopolizácii trhu. V súčasnosti (rok 2018) 10 % 

lekární s  najväčším obratom reprezentuje až 40 % podiel z  obratu lekárenského trhu. V  desiatich naj-

väčších mestách (v ktorých žije približne 22 % obyvateľov Slovenska) je koncentrovaných viac ako 50 % 

celoslovenského obratu lekární. 

Za ostatnú dekádu sa na Slovensku prejavil dynamický rozvoj lekární. Kým počet obyvateľov v  zázemí 

Bratislavy sa zvýšil o 36 %, počet lekární o 212 %. Najvyšší prírastok počtu lekární bol evidovaný v období 

rokov 2010 – 2018 (obr. 3) najmä vo východnom zázemí Bratislavy, kde suburbanizačné procesy prebiehali 

v najväčšej intenzite (viď kapitola 2 a 5). Podľa Asociácie veľkodistribútorov liekov (AVEL) možno hodnotiť 

obdobie rokov 1991 – 1997 pre farmaceutickú distribúciu (s trochou zveličenia) ako „voľné” podnikanie, čo 

ovplyvnilo aj predaj liekov. Od roku 2011 platí novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych 

pomôckach, na základe ktorej sa zlepšila dostupnosť liekov. Prakticky zanikla „lieková turistika”, kedy 

pacient zháňal liek na recept vo viacerých lekárňach či dokonca aj vo viacerých mestách. V súčasnosti stačí 

recept podať v jednej lekárni a tá spotrebiteľovi liek zabezpečí (tzv. emergentný systém). Aj táto skutočnosť 

mala nepochybne vplyv na rozvoj lekární v zázemí Bratislavy.
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„KATEDRÁLY SPOTREBY“

Maloobchod na Slovensku prešiel po roku 1990 výraznou transformáciou (Križan a Bilková 2014, Mitríková 

2017, Trembošová et al. 2016). Po fáze nazývanej atomizácia, kedy došlo k dekoncentrácii maloobchodu, sa 

začala prejavovať internacionalizácia a  koncentrácia maloobchodu. Internacionalizáciu maloobchodu 

možno chápať ako vstup zahraničných maloobchodných sietí na slovenský trh. Ide najmä o vstup potravi-

nárskych maloobchodných sietí, akými sú Billa, Kaufland, Lidl, Tesco a i. S tým súvisí aj koncentrácia malo-

obchodu, ktorá sa prejavuje poklesom počtu maloobchodných prevádzok v regióne, hoci celková predajná 

plocha prevádzok narastá práve vplyvom otvárania veľkometrážnych prevádzok, teda supermarketov, 

hypermarketov alebo nákupných centier. Tieto prevádzky sa stali charakteristické najmä pre urbánny 

maloobchod a spotrebitelia v nich začali realizovať veľkú časť (osobnej) spotreby (Križan a Bilková 2019).

Obr. 3. Vývoj počtu lekární a výdajní liekov vo vidieckych obciach FMR Bratislava. Zdroj: Mestská a obecná 
štatistika (1993 – 2012), terénny výskum
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Nákupné centrá sú podľa Ritzera (1999) jedným z príkladov „katedrál spotreby”, ktoré okrem možností 

nakupovania poskytujú priestor pre trávenie voľného času a zábavy. V tejto súvislosti bol zavedený termín 

retailtainment, niekedy označovaný aj ako inšpiratívny maloobchod. Ide o spojenie nakupovania (retail) 

a trávenia voľného času a zábavy (entertainment) v nákupných centrách. Tento fenomén je charakteristic-

ký aj pre nákupné centrá na Slovensku (Zeman 2017) a najvýraznejšie sa prejavuje v Bratislave. Súčasťou 

nákupných centier sú rôzne atrakcie a služby, ktorými sa dopĺňa ich primárna funkcia. Ide o rôzne športové 

podujatia, súťaže, výstavy, divadelné predstavenia či módne prehliadky, ktoré majú za cieľ zvýšiť počet 

návštevníkov, a tým aj zisky maloobchodných predajní. Keďže nákupné centrá predstavujú najväčšiu kon-

centráciu spotreby v regióne a majú vplyv na štruktúru a priestorové rozmiestnenie maloobchodnej siete, 

našou snahou bolo odpovedať na otázku, kam (až) siahajú ich nákupné zóny.

Na Slovensku bola doposiaľ delimitácia nákupných zón založená na preferenciách a  percepciách 

spotrebiteľov (Bilková a  Križan 2014, Bilková et al. 2016) alebo určená pomocou interakčných modelov 

(Mitríková et al. 2015, Trembošová et al. 2016). S  rozvojom nových technológií a  informačných zdrojov 

(napríklad tzv. big data) možno v súčasnosti za efektívny zdroj dát pre analýzu pohybu jednotlivcov v čase 

a priestore považovať pasívne lokalizačné dáta mobilných telefónov. Sú to údaje, ktoré vznikajú ako vedľajší 

produkt prevádzky mobilnej siete. Pri ich agregovanom a anonymizovanom použití môžeme analyzovať 

časovo-priestorový pohyb SIM kariet pri zachovaní maximálnej anonymity ich užívateľov (Šveda et al. 2017 

a Šveda a Barlík 2018). 

Pre výskum nákupných zón štyroch „katedrál spotreby” (Aupark, Avion Shopping Park, Bory Mall, 

Eurovea) boli využité dáta mobilného operátora Slovak Telekom za prvých 14 dní v  júni 2018. Analýzu 

týchto dát možno rozdeliť do štyroch metodologických krokov. Prvým z nich bola selekcia polygónov ná-

kupných centier, ktoré pokrývali antény mobilných operátorov. Druhým krokom bola identifikácia SIM 

kariet s telekomunikačnou aktivitou v daných polygónoch. Celkovo ide o databázu 233 075 individuálnych 

anonymizovaných záznamov. Tretím krokom bola analýza nákupných zón na základe dlhodobej nočnej 

lokalizácie SIM kariet (spotrebiteľov); (podrobnejšie vysvetlenie nočnej lokalizácie ponúka kapitola 8). 

Posledným krokom bola vizualizácia výsledkov analýzy v prostredí geografických informačných systémov 

s cieľom identifikácie a delimitácie nákupných zón.

Za nákupné centrum je považovaná maloobchodná nehnuteľnosť, ktorá je plánovaná, postavená a spravo-

vaná ako jeden celok obsahujúci maloobchodné jednotky a spoločné prevádzky s minimálnou hrubou pre-

najímateľnou plochou (HPP) 5 000 m² (International Council of Shopping Centers). Uvedomujeme si, že na 

území FMR Bratislava existujú aj iné veľkometrážne maloobchodné prevádzky, ktoré však nespĺňajú kritériá 

nákupných centier. Ide o prevádzky s HPP menšou ako 5 000 m². Príkladom je obchodné centrum Kocka 

nachádzajúce sa v Modre a Senci (HPP do 1 900 m²). Ďalším veľkoformátovým typom maloobchodnej pre-

vádzky je tzv. Retail Box. HPP týchto prevádzok často prevyšuje hodnotu 5 000 m², avšak nejde o kompaktný 

celok „pod jednou strechou“ v zmysle definície nákupných centier. Príkladom je OC Malavia v Malackách 

alebo Retail Box Šamorín. Priestorovú distribúciu nákupných centier a ich rozdelenie do veľkostných kategó-

rií znázorňuje obr. 4. Na území FMR Bratislava sa nachádza 17 nákupných centier a okrem dvoch menších 

centier (OC Mólo a NC Aréna) sú všetky lokalizované na území hlavného mesta. Hoci Bratislava koncentruje 

okolo 60 % obyvateľstva FMR, z hľadiska hrubej prenajímateľnej plochy dosahuje až 98 % podiel. 
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Obr. 4. Nákupné centrá vo FMR Bratislava v roku 2018. Zdroj: terénny výskum
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Obyvatelia zázemia Bratislavy najviac navštevujú nákupné centrum Aupark, celkovo ide o 37 % všetkých 

návštev analyzovaných nákupných centier. Aupark je zároveň najobľúbenejším nákupným centrom aj pre 

obyvateľov Bratislavy (Križan et al. 2014). Viac ako štvrtina jedinečných návštevníkov zo zázemia Bratislavy 

navštevuje Avion Shopping Park. Ďalšie dve nákupné centrá, Bory Mall a Eurovea dosahujú menší podiel 

návštevníkov (18 %). Všetky analyzované nákupné centrá majú nadregionálny význam, návštevníci prichá-

dzajú aj z obcí mimo hraníc FMR Bratislava a ich nákupné zóny sú priestorovo ostro vymedzené (obr. 5). 

Pre názornejšie zobrazenie nákupnej zóny boli obce kategorizované podľa prevládajúceho podielu návštev. 

Vznikli tak zóny dominujúcich nákupných centier v regióne. Plošne najväčšiu nákupnú zónu má nákupné 

centrum Avion Shopping Park, ktorý prevláda aj ako najnavštevovanejšie nákupné centrum takmer na 

celom území východnej časti FMR. Ide o 62 % vidieckych obcí, v ktorých žije 67 % obyvateľov zázemia 

Bratislavy. V  mnohých obciach dosahuje nadpolovičný podiel návštev. Celistvosť nákupnej zóny Avion 

Shopping Parku je však fragmentovaná a prerušovaná nákupnými zónami Auparku a Eurovey. Pomerne 

kompaktnú nákupnú zónu vytvára Aupark v  južnej časti zázemia Bratislavy. Nákupné centrum Eurovea 

dosahuje stabilne vyrovnané podiely návštev obyvateľov východnej časti regiónu (do 25 % návštev), ako aj 

návštev zo Záhoria (do 10 % návštev). Nákupná zóna Bory Mall zasahuje takmer celé Záhorie, pričom podiel 

návštev dosahuje viac ako 50 %, v prípade niektorých obcí dokonca viac ako 70 % všetkých návštev. 

Jedným z vysvetlení priestorového usporiadania nákupných zón je trasovanie nadradenej dopravnej in-

fraštruktúry (kapitola 11). Avion Shopping Park sa nachádza pri diaľnici D1 a pre obyvateľov obcí východnej 

časti FMR má najpriaznivejšiu dostupnosť. Obdobne možno hodnotiť aj nákupné centrum Bory Mall v kon-

texte diaľnice D2 a spotrebiteľov zo Záhoria. Najmenej priestorovo kompaktnú nákupnú zónu má Eurovea, 

ktorú navštevujú prevažne spotrebitelia žijúci v Bratislave (Križan et al. 2015b). 

POTRAVINOVÉ PÚŠTE V ZÁZEMÍ BRATISLAVY

Prístup spotrebiteľov k potravinám je limitovaný dostupnosťou predajní, cenou, kvalitou či variabilitou 

potravín, ako aj sociálno-ekonomickými charakteristikami (najmä príjmom) spotrebiteľov. V odbornej lite-

ratúre sa tento problém vo všeobecnosti označuje termínom potravinová púšť. Sú to územia s nepriaznivou 

dostupnosťou k poskytovaniu zdravých, cenovo prístupných potravín, ktorá zvyčajne súvisí s nedostatkom 

veľkometrážnych maloobchodných predajní (Gregory et al. 2009, s. 259). V tejto štúdii je potravinová púšť 

definovaná ako územie, v ktorom podľa zvolených kritérií nemajú spotrebitelia prístup k veľkometrážnym 

maloobchodným predajniam spájaných s lacnejšími a zdravšími potravinami v porovnaní s lokálnymi pre-

dajňami potravín (cf. Bilková a Križan 2015, Križan et al. 2015a) a zároveň dosahujú podpriemernú úroveň 

príjmov vzhľadom na priemer v regióne. 

Pre identifikáciu potravinových púští nebol doposiaľ prijatý jednotný metodologický aparát alebo súbor 

indikátorov (cf. Shaw 2006). V odbornej literatúre sa možno stretnúť s viacerými metódami zameranými 

na ich analýzu a hodnotenie (Cummins a Macintyre 1999, Furey et al. 2001, Smoyer-Tomic et al. 2006). Vo 

všeobecnosti je za vhodný nástroj analýzy považované zhodnotenie dostupnosti veľkometrážnych predajní 

potravín v  regióne (Bilková et al. 2017), ktorá bola v  tejto štúdii analyzovaná prostredníctvom binárnej 

miery dostupnosti (Cummins a Macintyre 1999). Tú reprezentuje vzdialenosť medzi východiskovým uzlom 
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Obr. 5. Nákupné zóny vybraných nákupných centier vo FMR Bratislava v roku 2018.  
Zdroj údajov: Slovak Telekom/Market Locator SK
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(obec) a  cieľovým uzlom (supermarket alebo hypermarket) v  cestnej sieti (cf. Tolmáči 2002). Za super-

market je podľa kritérií ŠÚ SR považovaná maloobchodná predajňa s predajnou plochou 400 – 1 500 m2 

a hypermarket je definovaný predajnou plochou väčšou ako 1 500 m2.

Vzhľadom na skúsenosti s  predchádzajúcim výskumom na Slovensku pre identifikáciu potravinových 

púští bola použitá časová dostupnosť do 10, resp. 15 minút v cestnej sieti (Križan et al. 2014). Vyčlenili 

sme tri typy potenciálnych potravinových púští. Obce, z ktorých je pre obyvateľov najbližší supermarket 

nedostupný do 10 minút označujeme ako potenciálne potravinové púšte typu A. Tie obce, z ktorých je pre 

obyvateľov supermarket nedostupný do 15 minút označujeme ako potenciálne potravinové púšte typu B. 

Obce, v ktorých sa nenachádza žiadna predajňa potravín sme označili ako potenciálne potravinové púšte 

typu C (v tomto prípade ide zároveň o reálne potravinové púšte). Termín potenciálne potravinové púšte bol 

použitý účelovo vzhľadom na ďalšie kritériá vstupujúce do analýzy. 

Pri identifikácii potravinových púští sú dôležité aj ekonomické ukazovatele. V tomto prípade boli využité 

priemerné ročné príjmy obyvateľov (Sociálna poisťovňa 2016), pričom sme sa zamerali na obce, v ktorých 

obyvatelia disponujú podpriemernými príjmami v rámci zázemia Bratislavy. Pomocou tohto ukazovateľa 

môžeme identifikovať obce, ktorých obyvatelia sú ekonomicky znevýhodnení a pri doprave za nákupmi do 

veľkometrážnych predajní sú limitovaní finančnými možnosťami. Obce, ktorých obyvatelia majú dostup-

nosť supermarketov nad 10 minút a zároveň dosahujú podpriemernú úroveň ročných príjmov vzhľadom 

na priemer vidieckych obcí FMR Bratislava (pod 11 920 €) boli považované za reálne potravinové púšte.

Priestorové rozloženie supermarketov a  ich dostupnosť v  analyzovanom regióne nadobúda výrazne 

nerovnomerný charakter (obr. 6) vplyvom dvoch skupín faktorov. Prvou z nich sú prírodné podmienky. 

K významným bariéram patria rieky Dunaj a Morava, ktoré sú premostené iba na území mesta Bratislava 

(v niektorých lokalitách môžu obyvatelia využívať kompu). Druhú skupinu faktorov predstavuje trasovanie 

dopravnej infraštruktúry a  možnosť cezhraničných nákupov. Vo všeobecnosti prebieha rozvoj služieb 

a maloobchodu výraznejšie pozdĺž významných dopravných línií a lokalít s priaznivejšou dostupnosťou do 

hlavného mesta. Značnou mierou na rozvoj maloobchodu pôsobí štátna hranica. Po páde železnej opony 

a najmä po vstupe do schengenského priestoru sa obce v pohraničí stali atraktívne pre spotrebiteľov zo 

Slovenska (Križan et al. 2017b). 

Z analýzy vyplýva, že pre takmer štvrtinu vidieckych obcí a ich obyvateľov boli v roku 2007 veľkometrážne 

predajne nedostupné do 10, resp. 15 minút v cestnej sieti (obr. 6). Pozitívnym trendom je priaznivejšia 

dostupnosť tohto typu predajní v  roku 2018. Výstavba viacerých veľkometrážnych predajní potravín na 

Záhorí a v Podunajsku viedla k zlepšeniu ich dostupnosti pod hranicu 10 minút. 

Pri zohľadnení kritéria dostupnosti veľkometrážnej predajne potravín sme pre rok 2018 vyčlenili tri typy 

potenciálnych potravinových púští (obr. 7). Najmenej početný typ predstavuje typ A, ktorý bol identifiko-

vaný pre tri obce na Záhorí. Nepriaznivé hodnoty dostupnosti supermarketov boli zaznamenané pre obce 

lokalizované na pravom brehu Dunaja (typ B). Aj keď medzi obcami Kyselica a  Vojka premáva kompa, 

frekvencia prepravy je limitovaná (približne každú hodinu od 5.00 hod do 21.30 hod). V  poslednej ka-

tegórii potenciálnych potravinových púští (typ C) sa nachádzajú tie vidiecke obce, v ktorých sa v roku 2018 
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Obr. 6. Dostupnosť supermarketov vo FMR Bratislava v roku 2007 a 2018. Zdroj: Mestská a obecná štatistika 
(2007), terénny výskum
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Obr. 7. Potenciálne a reálne potravinové púšte na vidieku vo FMR Bratislava. Zdroj: terénny výskum
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nenachádzala žiadna predajňa potravín. Napriek tomu, že do stanovenej vzdialenosti je dostupná veľko-

metrážna predajňa potravín, možno tieto obce považovať za de facto reálne potravinové púšte (Bilková et 

al. 2017), keďže obyvatelia nemajú prístup ani k základným potravinám bez využitia dopravného prostried-

ku. Za potenciálne potravinové púšte (typ A, B a C) možno považovať takmer pätinu (18,3 %) vidieckych 

obcí FMR Bratislava, v ktorých žije menej ako desatina populácie regiónu (7,7 %).

Pri zohľadnení ukazovateľa priemerného ročného príjmu sme identifikovali 19 obcí zaradených do kategó-

rie reálnych potravinových púští, v ktorých v roku 2018 žilo takmer 14 000 obyvateľov. Iba v dvoch obciach 

zaradených medzi potenciálne potravinové púšte (Hurbanova Ves a Kvetoslavov) dosahujú obyvatelia nad-

priemerné príjmy v porovnaní s ostatnými vidieckymi obcami. Avšak vzhľadom na to, že ide o potenciálne 

potravinové púšte typu C, teda že sa v nich nenachádza obchod s potravinami, považujeme aj tie za reálne 

potravinové púšte. 

ZÁVER

Maloobchod v zázemí Bratislavy zaznamenal za ostatných 25 rokov výraznú transformáciu. Tá sa v období 

rokov  1993 – 2018 prejavila poklesom počtu predajní potravín o takmer desatinu. Dôsledky možno spájať 

s koncentráciou maloobchodu a vznikom veľkometrážnych maloobchodných predajní, ktoré spotrebitelia 

na Slovensku pri výbere lokality nákupu najviac preferujú. Naopak, zhodnotením transformácie predajní 

nepotravinárskeho tovaru bol zaznamenaný nárast počtu predajní o  46 %. Ide najmä o  maloobchodné 
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predajne typu stavebniny, záhradkárstvo a pod., ktoré našli pri zvýšenej rezidenčnej výstavbe uplatnenie 

aj na vidieku. Jedným z reprezentantov dynamickej transformácie maloobchodu v analyzovanom období 

je rast počtu lekární o viac ako 200 %. Ten nemožno vysvetliť iba nárastom počtu obyvateľov, ale pravdepo-

dobne aj difúziou mestských vzorcov správania do zázemia mesta.

Za počiatok rozvoja nákupných centier na Slovensku je považovaný rok 2000, kedy bolo v  Bratislave 

otvorené prvé nákupné centrum (Križan et al. 2017a). Väčšina nákupných centier v hodnotenom regióne 

je koncentrovaná do Bratislavy. Veľkometrážne predajné jednotky v podobe obchodných centier sa síce 

nachádzajú aj v  iných mestách, avšak typické „katedrály spotreby” (ako sú definované v tejto štúdii) sú 

mimo Bratislavy iba v Pezinku a Šamoríne. Preferencie návštev „katedrál spotreby” sa medzi spotrebiteľmi 

v priestore odlišujú. Z hľadiska počtu návštevníkov je najnavštevovanejšie nákupné centrum Aupark. Podľa 

podielu návštevníkov z  jednotlivých obcí zázemia Bratislavy má najrozsiahlejšiu nákupnú zónu Avion 

Shopping Park (viac ako polovica obcí FMR). Priestorovo najviac kompaktnú nákupnú zónu má Bory Mall. 

V  zázemí Bratislavy bolo identifikovaných 19 obcí považovaných za potravinové púšte, v  ktorých žije 

takmer 14 000 obyvateľov. Títo obyvatelia sú znevýhodnení nielen z hľadiska dostupnosti veľkometráž-

nych predajní potravín, ale aj nižšou ekonomickou úrovňou, ktorú v  našej štúdii zastupuje priemerný 

ročný príjem. Priestorové rozloženie potravinových púští je však vhodné brať s  interpretačnou rezervou 

a v kontexte použitých ukazovateľov. Keďže práve maloobchod možno považovať za neoddeliteľnú súčasť 

každodenného života obyvateľov (nielen) na vidieku, pohľad na dostupnosť maloobchodných predajní je 

dôležitým aspektom komplexnej transformácie zázemia miest (Bilková et al. 2017). V kontexte suburba-

nizácie možno diskutovať o znížení atraktivity obcí zaradených medzi potravinové púšte pre obyvateľov 

z mesta, a tým aj zníženie potenciálu pre suburbánny rozvoj. 

Na záver možno zodpovedať otázku z  názvu kapitoly: Ako ďaleko za nákupom v  zázemí Bratislavy? Za 

ostatných 25 rokov došlo k zlepšeniu dostupnosti predajní potravín. V roku 1993 bola predajňa potravín 

pre obyvateľov zázemia Bratislavy priemerne dostupná do 1,4 km a  predajne potravín sa nenachádzali 

v 27 obciach. Zníženie počtu obcí bez predajne potravín na 12 obcí v roku 2018 sa prejavilo priaznivejšou 

dostupnosťou predajní potravín pre obyvateľov vidieckych obcí na priemernú úroveň 0,3 km. Obdobne sa 

pre týchto obyvateľov zlepšila priemerná dostupnosť predajní nepotravinárskeho tovaru z 2,4 km (v roku 

1993) na 1,9 km (v  roku 2018). Vhodným príkladom pozitívneho vývoja ukazovateľa dostupnosti malo- 

obchodu sú lekárne. Kým v roku 1993 bola pre obyvateľov vidieckych obcí FMR dostupná lekáreň priemerne 

do 10 km, v roku 2018 došlo k výraznému zlepšeniu a priemerná dostupnosť najbližšej lekárne klesla na  

4,5 km. Nákupné centrá v dnešnej podobe na Slovensku neexistovali v roku 1993. V roku 2018 boli nákupné 

centrá vo FMR Bratislava pre obyvateľov vidieckych obcí priemerne dostupné do 26 km. Vo všeobecnosti 

sa dá povedať, že možnosti nákupu v zázemí Bratislavy sa zlepšujú, čo však neplatí pre obyvateľov obcí 

charakterizovaných ako potravinové púšte, pre ktorých je za nákupom ešte stále ďaleko.

V  kontexte vývoja maloobchodu v  zázemí Bratislavy možno diskutovať o  etapách suburbanizácie malo- 

obchodu (obr. 8), ktoré sa dajú zhrnúť do štyroch etáp (Kellerman 1985). Na začiatku vývoja boli maloob-

chodné aktivity koncentrované do centra mesta (obr. 8A), ktoré predstavovalo centrálnu obchodnú štvrť, 

pričom na území mesta boli koncentrované aj ďalšie menšie obchodné (sídliskové) štvrte. Táto etapa 
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suburbanizácie maloobchodu prebiehala vo FMR Bratislava až do začiatku nového milénia. Počas druhej 

etapy (obr. 8B) boli otvorené nákupné centrá na okraji miest a maloobchod v centre mesta začal postupne 

upadať. Slovenskí spotrebitelia začali meniť vzorce nákupného správania a  preferovanými nákupnými 

formátmi sa stali veľkometrážne maloobchodné predajne (hypermarkety a nákupné či obchodné centrá) 

lokalizované na periférii miest. Tento trend sa výraznejšie prejavil v  tretej etape (obr. 8C), kedy bola 

výstavba prímestských nákupných (obchodných) centier na vrchole. Výsledkom je klesajúca, avšak stále 

dominujúca, úloha centra mesta v maloobchodnej vybavenosti s mnohými prímestskými maloobchodnými 

centrami menších rozmerov. Posledná etapa (obr. 8D) je charakterizovaná vytvorením veľkého nadregi-

onálneho nákupného centra a vznikom viacerých prímestských nákupných centier, pričom úloha centra 

mesta v maloobchodnej vybavenosti klesá. Centrum mesta sa tak stáva jedným z viacerých regionálnych 

maloobchodných centier v metropolitnom regióne. Možno konštatovať, že maloobchod vo FMR Bratislava 

sa dostáva práve do tejto poslednej etapy vývoja. Je však potrebné podotknúť, že kým v USA trval časový 

horizont medzi etapami vývoja jednu až dve dekády (Kellerman 1985), vo FMR Bratislava je vývoj oveľa 

rýchlejší.

Maloobchod a jeho transformáciu v čase a priestore možno využiť aj na zhodnotenie procesov suburbanizá-

cie, je však potrebné upozorniť na niektoré limitujúce faktory takéhoto výskumu. S priebehom rezidenčnej 

suburbanizácie služby a maloobchod reagujú na dopyt zo strany rezidentov (spotrebiteľov) s oneskorením 

a  ich rozvoj je podmienený množstvom ďalších faktorov od globálnych trendov až po lokálne špecifiká. 

Napriek tomu zhodnotenie vývoja a  transformácie maloobchodu prináša novú perspektívu pre lepšie 

porozumenie procesom suburbanizácie.
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humanitných a  prírodných vied Prešovskej univerzity v  Prešove. Venuje sa hlavne geoekologickému 

výskumu krajiny, analýzam a mapovaniu využitia krajiny a krajinnej pokrývky aplikáciou údajov diaľkového 

prieskumu Zeme, hodnoteniu krajiny podľa environmentálnych princípov pre plánovanie a manažment.

Kontakt: geogotah@savba.sk

Mgr. Róbert Pazúr, PhD. pracuje na Inštitúte pre výskum lesa, snehu a krajiny v Birmensdorfe (Švajčiar-

sko) a v Geografickom ústave SAV v Bratislave. Venuje sa štúdiu zmien v krajine, identifikácie ich príčin 

pomocou štatistiky a diaľkového prieskumu Zeme.

Kontakt: pazurrobert@gmail.com

Mgr. Zuzana Pazúrová, PhD. pôsobí ako odborná asistentka na Katedre geografie a  aplikovanej geo- 

informatiky Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Vo svojej výskumnej 

činnosti sa venuje mapovaniu krajinných zmien a  hodnoteniu dopadov ľudskej činnosti na prírodné 

geosystémy.

Kontakt: zuzana.pazurova@unipo.sk

RNDr. Peter Podolák, CSc. pracuje ako samostatný vedecký pracovník oddelenia humánnej a regionálnej 

geografie Geografického ústavu SAV. Jeho vedecko-výskumná činnosť sa zameriava na geografiu oby-

vateľstva a  sídiel, diferenciáciu populačného vývoja a  štruktúr, súvislosti medzi vývojom obyvateľstva a   

sociálno-ekonomickým rozvojom.

Kontakt: Peter.Podolak@savba.sk



Mgr. Loránt Pregi je doktorandom na Oddelení humánnej a  regionálnej geografie, Ústav geografie, 

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde sa venuje výskumom dynamiky 

obyvateľstva, vývoja migrácie a migračných trendov, selektívnej migrácii a významu migrácie z hľadiska 

redistribúcie obyvateľstva.

Kontakt: lorant.pregi@upjs.sk

Mgr. Michala Sládeková Madajová, PhD. pracuje ako v Geografickom ústave SAV a na Katedre regionálnej 

geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Jej 

vedecko-výskumná činnosť je orientovaná na aplikáciu štatistických metód a časovo-priestorovú analýzu 

v humánnej a regionálnej geografii. V poslednom období sa venuje problematike harmonizácie a areálovej 

interpolácie geografických dát, manažmentu povodňového rizika na regionálnej a lokálnej úrovni, ale aj 

štúdiu časovo-priestorových vzorcov správania človeka a sledovaniu zmien využívania krajiny. 

Kontakt: michala.sladekova@uniba.sk

Mgr. Pavel Šuška, PhD. je samostatným vedeckým pracovníkom Oddelenia humánnej a regionálnej geo-

grafie Geografického ústavu SAV, kde sa z perspektívy politickej a sociálnej urbánnej geografie aktuálne 

venuje hlavne témam transformácie mestského prostredia a vývoja a premien mestského aktivizmu.

Kontakt: pavel.suska@savba.sk

Mgr. Martin Šveda, PhD. pôsobí ako odborný asistent na Katedre regionálnej geografie, ochrany a plá-

novania krajiny Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v  Bratislave. Súčasne je aj samostatný 

vedecký pracovník na oddelení humánnej a  regionálnej geografie Geografického ústavu SAV. Vo svojej 

výskumnej činnosti sa zameriava predovšetkým na procesy suburbanizácie a ich dopady na transformáciu 

prímestských sídiel. Venuje sa aj sledovaniu časovo-priestorových vzorcov správania obyvateľov prostred-

níctvom lokalizačných údajov mobilnej siete.

Kontakt: martin.sveda@uniba.sk

Mgr. Ján Výbošťok pôsobí ako doktorand v  Geografickom ústave SAV, pričom vo svojej výskumnej čin-

nosti sa venuje aplikácii kvantitatívnych štatistických metód za účelom merania príjmových nerovností 

a chudoby a ich dopadom na ekonomický rast.

Kontakt: geogjvyb@savba.sk


