
112 

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) 

Vol. 18, 2(2010): 112–120 ISSN 1335-0285 

 
 

KULTÚRNA KRAJINA PODMALOKARPATSKÉHO 

REGIÓNU V KONTEXTE SÍDELNO-POPULAČNÝCH 

ZMIEN 
 

Peter Podolák 
 

Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava,  

e-mail: geogpodo@savba.sk 

 
Abstract: Cultural landscape in region under the slopes of the Male Karpaty Mts. in 

the context of settlement-population changes. The paper is focused on selected 

problems of cultural landscape in hinterland of Bratislava, in region under the slopes of 

the Male Karpaty Mountains. The principal turn in the migration balance of the largest 

cities is one of the most typical traits of the change that is manifested in the spatial 

movement of population after 1990. Bratislava with concentration of almost all basic 

human activities, becomes migration loosing as a result of suburbanisation and 

deconcentration of population. Building of large concentrations of new residential 

areas in hinterland is in many cases in contradiction with values of traditional cultural 

landscape, most of all the vineyards. 
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ÚVOD 

 

Charakteristické typy a štruktúry kultúrnej krajiny patria medzi kľúčové 

faktory stredoeurópskej kultúrnej identity, v ktorej sa spája prírodné s 

kultúrnym. V strednej a západnej Európe nájdeme v súčasnosti relatívne málo 

nedotknutých alebo prírode blízkych krajinných celkov. Prevažnú časť rozlohy 

zaberá kultúrna krajina v rôznom stupni pretvorenia pôvodnej krajiny a s 

rôznym stupňom jej zachovanosti či funkčnosti. Napriek svojim ekologickým, 

estetickým, kultúrnym, ale i ekonomickým hodnotám sa kultúrna krajina a jej 

hodnoty v strednej Európe stále ešte nedoceňujú. Krajina sa pod tlakom 

prebiehajúcich ekonomických aktivít stále viac a viac fragmentuje a deštruuje. 

Jedným z dôvodov takéhoto nežiaduceho vývoja je chýbajúce povedomie o 

hodnotách krajiny, nedostatok vôle na jej ochranu a udržateľný manažment, ako 

aj deficit predstavivosti o alternatívnych možnostiach jej vývoja. Navyše, 

kultúrna krajina je zväčša menej účinne chránená ako pôvodná prírodná krajina, 

pri ktorej je legislatívny, plánovací i výkonný proces ochrany prepracovaný a 

aplikovaný na oveľa kvalitnejšej úrovni a aj verejné povedomie o jej hodnotách 

je nepomerne vyššie ako v prípade kultúrnej krajiny (Podolák et al., v tlači).  
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V chápaní pojmu kultúrna krajina existujú medzi početnými autormi 

viaceré diferencie. Pre časť autorov je kultúra krajina synonymom akejsi 

kultúrnej nadstavby: kultúrneho dedičstva premietnutého do krajiny. 

Diametrálne odlišné chápanie kultúrnej krajiny predstavuje prístup, keď pojem 

kultúrny vystupuje ako ekvivalent pojmu civilizačný, človekom pretvorený, 

odprírodnený, kedy za súčasť kultúrnej krajina musíme považovať aj takú 

krajinu, ktorá s predchádzajúcim chápaním kultúry nemá nič spoločné, teda aj 

človekom vážne narušenú, disharmonickú, zdevastovanú, či dokonca 

„nekultúrnu“ krajinu, teda takú, ktorá je zbavenú kultúrnych hodnôt 

zodpovedajúcich predcházajúcemu chápaniu kultúry a kultúrnej krajiny. Podľa 

Hanušina et al. (2000) je kultúrna krajina pôvodne prírodná krajina pretvorená 

činnosťou človeka. Popri prírodných procesov sa v kultúrnej krajine uplatňujú 

aj ekonomické a sociálne procesy a zákonitosti. Človek prostredníctvom 

antropických vplyvov vytvára v kultúrnej krajine druhotnú krajinnú štruktúru. 

Podľa intenzity pretvorenia i podľa dominantnej funkciu rozlišujeme rôzne typy 

krajiny, napríklad krajinu poľnohospodársku, mestskú, priemyselnú a pod.  

 

 

SUBURBANIZÁCIA A KULTÚRNA KRAJINA 

PODMALOKARPATSKÉHO REGIÓNU  
 

Jedným z území na Slovensku, na ktorom možno azda najlepšie študovať 

charakteristiky kultúrnej krajiny, jej zmeny, dynamiku a štruktúru, je zázemie 

hlavného a najväčšieho mesta Slovenska – Bratislavy. Do tohoto regiónu 

zahrňujeme tri mestá (Pezinok, Modra, Svätý Jur), dve okrajové mestské časti 

Bratislavy (Rača, Vajnory) a 19 vidieckych obcí patriacich do 

administratívnych okresov Pezinok, Senec a Trnava. Sledované územie 

predstavuje v rámci celoslovenských porovnaní špecifický región. Poloha na 

úpätí južných svahov Malých Karpát a v zázemí hlavného mesta Slovenska v 

mnohých oblastiach determinovala aj ekonomický a sídelno-populačný vývoj 

miest a obcí sledovaného regiónu.  

Vinohradnícka tradícia mestečiek a obcí na svahoch Malých Karpát sa 

traduje už od 13. storočia. V priebehu historického vývoja sa z tohto územia 

stalo rozlohou aj významom najväčším centrom vinohradníctva na Slovensku. 

Aj v druhej polovici 20. storočia v prevažnej väčšine obcí regiónu dominovala 

orientácia na rozhodujúce poľnohospodárske odvetvie v tejto oblasti, resp. na 

aktivity s ním súvisiace. Zároveň sa najmä v období 70. rokov v rámci v tom 

období všeobecne fungujúcej koncentračnej tendencie obyvateľstva i jeho 

aktivít zvyšovala intenzita dennej dochádzky za prácou v iných hospodárskych 

odvetviach, vzdelaním i ostatnými službami nadregionálneho významu do 

neďalekej Bratislavy. Denná dochádzka síce čiastočne znížila intenzitu 

vysťahovania z vidieka do centra, ale napriek tomu sa počas 70. i 80. rokov 

počet obyvateľov vo vidieckych obciach znižoval. Počet obyvateľov žijúcich a 

vykonávajúcich svoje aktivity v konkrétnom území, ako aj ich priestorové 

rozmiestnenie (koncentrácia) výrazným spôsobom ovplyvňuje fungovanie a 



114 

vývoj kultúrnej krajiny v pozitívnom resp. i negatívnom zmysle.  

Vývoj obyvateľstva v jednotlivých obciach je zachytený v Tabuľke 1. Od 

70. rokov sa prejavuje úbytok obyvateľstva najmä v menších a stredne veľkých 

obciach regiónu (Píla, Štefanová, Borová, Dubová, Doľany, Vinosady). Aj vo 

veľkých vidieckych obciach (Častá, Slovenský Grob, Chorvátsky Grob, 

Šenkvice) a mestečku Svätý Jur počet obyvateľov klesal. Na druhej strane si 

mestské centrá regiónu (najmä Pezinok a Modra) počas celého vývoja od 

70. rokov zachovali prírastok obyvateľstva, ktorý sa takmer vo všetkých 

vidieckych obciach opäť obnovil po r. 1991. Špecifický prípad predstavujú 

Rača a Vajnory. Obe tradičné historické vinohradnícke obce sa v r. 1946 stali 

administratívnou súčasťou Bratislavy. Aj po tomto pripojení si obe pripojené 

obce ešte dlhší čas zachovávali prevažne vidiecky charakter, ktorý vo 

Vajnoroch pretrváva z veľkej časti aj v súčasnosti. Prispelo k tomu (najmä vo 

Vajnoroch) aj priestorové oddelenie od ostatných zastavaných mestských častí. 

V Rači sa po r. 1970 začala výstavba veľkých panelových sídlisk a odvtedy 

dochádza k postupnému spájaniu s ostatnými zastavanými časťami mesta. Po 

roku 1990 prijala vtedajšia Slovenská národná rada nový zákon o Bratislave, 

podľa ktorého sa stali mestskými časťami s vlastnou miestnou samosprávou, čo 

im zabezpečilo čiastočnú samostatnosť v niektorých oblastiach.  

 
Tab. 1: Vývoj počtu obyvateľov v obciach Podmalokarpatského regiónu (1970-2010) 

Obec Počet obyvateľov 

 1970 1980 1991 2001 2010 

Budmerice 1 913 1 867 1 892 1 969 2 258 

Častá 2 222 2 151 2 009 2 068 2 183 

Doľany 1 198 1 086 986 1 011 1 037 

Dubová 1 135 1 001 834 860 907 

Limbach 955 977 904 1 141 1 688 

Modra 7 149 7 679 8 090 8 536 8 957 

Pezinok 12 123 17 116 20 515 21 082 22 068 

Píla 410 316 248 261 306 

Slovenský Grob 2 276 2 247 1 785 1 843 2 059 

Svätý Jur 5 286 5 123 4 600 4 614 5 167 

Šenkvice 4 238 4 240 3 982 4 230 4 579 

Štefanová 423 360 331 338 321 

Viničné 1 758 1 645 1 439 1 497 1 972 

Vinosady 1 110 1 006 884 969 1 210 

Vištuk 1 794 1 5262 1 366 1 349 1 369 

Rača 17 450 21 918 20 784 20 172 20 548 

Vajnory   3 384 3 828 5 057 

Chorvátsky Grob 2 080 1 919 1 571 1 587 3 162 

Borová 480 426 313 329 382 

Dlhá 491 * 401 383 372 

Dolné Orešany 1 644 1 430 1 204 1 179 1 283 

Horné Orešany 2 160 2 056 1 910 1 811 1 885 

Lošonec 738 * 509 517 539 

Smolenice 2 656 3 294 3 155 3 234 3 342 

Poznámka: V r. 1980 bola obec Dlhá administratívnou súčasťou obce Košolná a obec 

Lošonec súčasťou Smoleníc. 
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Základným znakom populačného vývoja v sledovanom regióne je jeho 

úzka súvislosť so sídelným vývojom Bratislavy, ako najväčšej sídelnej 

aglomerácie Slovenska. Zatiaľ čo v predchádzajúcich desaťročiach vrcholila 

extenzívna fáza urbanizácie Slovenska (charakterizovaná masovým sťahovaním 

obyvateľstva do miest a vyľudňovaním vidieka), približne od druhej polovice 

90. rokov sa tento trend otočil a mestá začali vysťahovaním obyvateľov strácať. 

Atraktívnymi sa stali predovšetkým vidiecke obce v ich zázemí. Obce 

Podmalokarpatského regiónu patria z tohto hľadiska aj v rámci celoslovenských 

porovnaní medzi najviac atraktívne (Podolák 2006, 2007). 

Úroveň celkovej zmeny počtu obyvateľov je závislá na hodnotách dvoch 

komponentov. Prirodzená zložka celkového prírastku je po roku 2000 veľmi 

nízka, vo väčšine obcí sa narodí menej detí ako zomrie obyvateľov. Hodnoty 

celkového prírastku sú tak dominantne ovplyvnené úrovňou výslednej 

migračnej bilancie, ktorej hodnoty vo všetkých obciach niekoľkonásobne 

prevyšujú úroveň prirodzeného prírastku – napr. v období od r. 2000 Dolné 

Orešany registrujú migračný prírastok takmer 40 ‰ a prirodzený úbytok – 

4,0 ‰, takmer v rovnakom pomere aj ďalšie obce. Najviac obyvateľov 

získavajú migráciou Chorvátsky Grob, Limbach, Viničné, Vinosady a Vajnory, 

teda obce, v ktorých bola realizovaná výstavba rozsiahlych koncentrácií nových 

obytných súborov. Tieto obce sú zároveň charakterizované aj najvyššou 

úrovňou hodnôt celkového prírastku obyvateľstva (tab. 2).  

Suburbanizačné tendencie v zázemí hlavného mesta dokazuje (okrem 

iného) aj skutočnosť, že migračné toky z Bratislavy do viacerých vidieckych 

obcí sú niekoľkokrát intenzívnejšie ako migrácia v opačnom smere. Z 

Bratislavy sa takmer do všetkých sledovaných obcí vysťahuje oveľa viac 

obyvateľov ako sa z týchto obcí presunie do hlavného mesta. Obce v 

severovýchodnej časti sledovaného regiónu patria už do zázemia Trnavy s 

ktorou majú najsilnejšie migračné väzby, predovšetkým Lošonec, Dolné a 

Horné Orešany. Pri hodnotení migračných pohybov registrovaných štatistickou 

je si však potrebné uvedomiť ešte jednu skutočnosť. Mnohí obyvatelia, ktorí sa 

fakticky sťahujú z mesta, si nemenia miesto svojho trvalého pobytu a v meste si 

napr. nechávajú v rezerve aj svoj pôvodný byt. Takým spôsobom je intenzita 

vysťahovania do zázemia miest v reálnej skutočnosti ešte vyššia ako ukazujú 

evidované štatistiky, pričom v mnohých prípadoch prichádzajú vidiecke obce o 

nemalé finančné čiastky z podielových daní a snažia sa proti tomu v rámci 

existujúcich právnych noriem bojovať – napr. zvýšenými sadzbami dane z 

nehnuteľnosti pre obyvateľov, ktorí nemajú v obci trvalé bydlisko. Situáciu v 

prirodzenom a migračnom vývoji sledovaných obcí (pôrodnosti, úmrtnosti a 

sťahovaní) možno však celkovo hodnotiť optimisticky aj z toho pohľadu, že v 

mnohých stovkách vidieckych obcí na celom Slovensku zápasia s nedostatkom 

demografických zdrojov, vymieraním a vysokými úbytkami obyvateľstva. Aj v 

sledovaných obciach sa prejavujú dlhodobé trendy demografického vývoja 

charakteristické pre celé obyvateľstvo Slovenska (napr. starnutie populácie), ale 

vplyvom intenzívnej migrácie sa menia aj ďalšie charakteristiky ako napr. 

sociálna štruktúra obyvateľstva. 
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Tab. 2:  Vybrané charakteristiky suburbanizačného procesu v obciach 

Podmalokarpatského regiónu 

 
 Celkový prírastok 

obyvateľstva v období  

2001-2009 (v ‰) 

% 

prisťahovaných 

z BA (* z TT) 

Zmena počtu nových bytov  

v období 2001-2007 

(v % ku stavu v r. 2001) 

Budmerice 17,5 28,0 9,2 

Častá 4,9 29,7 6,0 

Doľany 1,3 29,8 8,2 

Dubová 8,5 29,7 6,8 

Limbach 45,7 54,0 23,4 

Modra 5,3 28,5 7,4 

Pezinok 4,7 31,0 9,7 

Píla 18,4 23,5 13,6 

Slovenský Grob 12,9 44,8 10,8 

Svätý Jur 11,0 51,5 7,2 

Šenkvice 9,2 22,3 6,7 

Štefanová - 6,1 12,0 4,5 

Viničné 27,2 24,4 23,1 

Vinosady 26,4 18,9 12,2 

Vištuk 0,8 33,7 4,0 

Rača 2,0  5,0 

Vajnory 31,9  21,7 

Chorvátsky Grob 73,3 66,6 94,8 

Borová  18,0 16,3 13,0 

Dlhá  - 8,4 5,9 * 7,6 

Dolné Orešany  12,0 10,4 * 9,1 

Horné Orešany  4,4 10,4 * 7,0 

Lošonec  6,8 6,9 * 8,6 

Smolenice  3,2 8,0 * 10,6 

 

Poznámka: Celkový prírastok obyvateľstva vyjadruje priemerný ročný celkový 

prírastok v prepočte na 1000 obyvateľov stredného stavu obyvateľstva obce v období 

2001-2009. 

Druhý stĺpec tabuľky vyjadruje podiel prisťahovaných z Bratislavy (* z Trnavy) na 

celkovom počte prisťahovaných do obce v období 2001-2008. V obciach označených * 

dominujú migračné väzby s Trnavou, ktoré sú v týchto prípadoch intenzívnejšie ako 

väzby s Bratislavou. 

 

Celkový vývoj obyvateľstva a jeho jednotlivých charakteristík v 

sledovaných obciach má okrem už uvedených príčin aj ďalšie širšie 

celospoločenské súvislosti, spojené s ekonomickou a sociálnou situáciou 

mladých rodín i obyvateľstva celkove, možnosťami zamestnania, výstavbou 

bytov v mestách (resp. v mnohých prípadoch jej finančnou nedostupnosťou pre 

niektoré kategórie obyvateľov), zvyšovaním nákladov na cestovné a z toho 

najmä na dochádzku do zamestnania, ako aj ďalšími vplyvmi. Vplyvom nových 

podmienok sa značne zmenili sociálne, demografické a ekonomické znaky 

obyvateľstva v sledovanom území. Počet a štruktúru obyvateľstva výrazne 

ovplyvnili procesy, ktoré prebiehajú aj v ostatných častiach Slovenska, ale v 
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okolí Bratislavy sa v mnohých prípadoch prejavujú oveľa intenzívnejšie. V 

regióne je v ďalších rokoch možné očakávať z rôznych demografických, 

sociálno-ekonomických i ďalších dôvodov stabilizujúcu sa situáciu vo vývoji 

počtu obyvateľov (Bleha, Vaňo 2008). Pomerne značné zmeny je však možné 

predpokladať vo vývoji štruktúry obyvateľstva, predovšetkým vekovej a 

čiastočne i sociálno-ekonomickej. V rozvoji ekonomických aktivít a 

zamestnanosti majú obce tradičný potenciál vo svojej výhodnej polohe v 

blízkosti veľkého centra, ako aj v spojení a nadväznosti na rozvoj celého 

regiónu. Ďalším významným fenoménom v regióne sú aktivity súvisiace s 

domácim i zahraničným cestovným ruchom (napr. Podmalokarpatská vínna 

cesta).  

Suburbanizácia, výrazne sa prejavujúca aj v Podmalokarpatskom regióne, 

prináša významné zmeny v spôsobe využívania kultúrnej krajiny. 

Poľnohospodárska výroba je na veľkej rozlohe postupne nahradzovaná bývaním 

i komerčnými funkciami. Popri rodinných domoch sa stavajú hypermarkety, 

nákupné centrá a zakladajú sa priemyselné zóny so skladmi, distribučnými 

centrami i výrobou. Rezidenčná suburbanizácia sa prejavuje v niekoľkých 

formách. Developeri vytvárajú veľké rezidenčné okrsky s výstavbou rodinných 

domov na kľúč alebo zhromažďujú pôdu, rozparcelujú ju na stavebné pozemky, 

ktoré doplnia potrebnou infraštruktúrou a predávajú záujemcom. Určitá časť 

prisťahovalcov nachádza svoje nové bývanie v zázemí mesta aj v oblasti už 

existujúcej zástavby, kde sa viaceré objekty rekonštruujú resp. úplne prestavujú 

na nové.  

Jedným zo základných ukazovateľov dokumentujúci suburbanizačné 

procesy je počet nových bytov. V obciach, do ktorých sa sťahuje z miest najviac 

obyvateľov, by malo pribúdať aj najviac nových bytov. Vo viacerých prípadoch 

môže síce ísť aj o rekonštrukciu starších domov (bytov), ale v princípe by takáto 

závislosť mala platiť. Spomedzi sledovaných obcí je najvyšší prírastok nových 

bytov (od roku 2001) registrovaný v Chorvátskom Grobe, Limbachu, Viničnom 

a Vajnoroch. Menia sa hodnotové orientácie ľudí vo vzťahu k bývaniu. Nové 

podmienky na Slovensku viedli k rastu príjmovej diferenciácie spoločnosti. 

Sťahovanie do zázemia miest je charakteristické pre určité sociálne skupiny. 

Vzhľadom na sociálnu, kultúrnu a vzdelanostnú štruktúru imigrantov so svojimi 

špecifickými požiadavkami existujú potenciálne zdroje napätia ohľadne 

fungovania vidieckych obcí a ich novej sociálnej organizácie. Prispieva k tomu 

nielen odlišnosť životných štýlov oboch skupín, ale aj priestorové oddelenie 

bývania prisťahovalcov. V prípade rezidenčnej suburbanizácie sa stavia na 

okraji existujúcich vidieckych sídiel. Nové okrsky luxusného bývania sa budujú 

i vo voľnej krajine. Suburbanizácia prebieha taktiež aj formou výstavby na 

jednotlivých voľných parcelách vo vnútri existujúcej zástavby alebo 

rekonštrukciou pôvodných objektov. Záleží na konkrétnych projektoch, ako 

citlivo (resp. necitlivo) sa integrujú do existujúceho prostredia obce.  

Rezidenčná suburbanizácia prispieva k zmene tradičnej sociálno-

priestorovej štruktúre našich sídel. V súčasnosti prímestské zóny získavajú 

migráciou predovšetkým obyvateľstvo s vyššími príjmami a vyšším vzdelaním. 
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Ľudia, ktorí sa sťahujú a stavajú si svoje rezidencie v suburbánnych zónach, sú 

vo veľkej miere zo sociálne dobre situovanej časti populácie, z vyšších 

sociálnych vrstiev. Tu hľadajú vyšší štandard bývania, vyššiu kvalitu životného 

prostredia, s naviazaným dobrým dopravným spojením na najbližšie mesto. 

Sociálny status domácností nových imigrantov v zázemí miest obyčajne ostro 

kontrastuje s pôvodným obyvateľstvom obce. Napriek tomu, že segregácia je v 

zásade prirodzený proces charakteristický pre mestá, aj v nových prímestských 

vidieckych sídlach môžeme sledovať zvláštne prejavy správania nových 

prisťahovaných. V niektorých lokalitách vidíme tendenciu nových 

prisťahovalcov separovať sa od zvyšku obce. Podoby tejto snahy sú rôzne, od 

určitých odstup udržiavaných sa prejavov správania, až po uzavretie sa do 

svojho sveta za vysoké oplotenie svojich nových, často luxusných rezidencií. 

Takáto segregácia môže niekedy viesť ku konfliktným situáciám, kedy sa 

početné skupiny prisťahovalcov nezaujímajú o problematiku rozvoja obce, resp. 

môžu mať úplne odlišné názory od pôvodných obyvateľov. 

 

 

DÔSLEDKY SUBURBANIZÁCIE NA KULTÚRNU KRAJINU 

PODMALOKARPATSKÉHO REGIÓNU  

 

Suburbanizácia na Slovensku zatiaľ nepredstavuje problém, ktorému by 

sa venovala adekvátna pozornosť nielen odborníkov, úradov i politikov, ale ani 

médií a širšej verejnosti. V sledovanom regióne, ako časti zázemia hlavného 

mesta s najvyššou sociálno-ekonomickou úrovňou v rámci celého Slovenska, sa 

viaceré z dôsledkov tohto procesu na hodnoty kultúrnej krajiny prejavujú 

relatívne najintenzívnejšie. Niektoré čiastkové stránky suburbánneho rozvoja, 

predovšetkým výstavba mnohých hypermarketov a veľký záber 

poľnohospodárskej pôdy často vysokej bonity sú kritizované zo strany 

mimovládnych organizácií tretieho sektora. Zo strany odbornej verejnosti sa len 

poskromne ozývajú varovné hlasy vzhľadom k niektorým aspektom 

suburbanizačného procesu. Suburbanizácia, ako veľmi komplexný proces s 

činiteľmi veľmi rôznorodej povahy, má svoje pozitívne i negatívne stránky. 

Medzi pozitíva je možné zaradiť zlepšenie kvality bytového fondu a naplnenie 

túžob tisícok obyvateľov o vlastnom individuálnom bývaní. Na druhej strane je 

tento (v podmienkach Slovenska, žiaľ, dosť živelný proces) sprevádzaný aj 

negatívnymi javmi, medzi ktoré je možné zaradiť predovšetkým:  

 prudké zvýšenie individuálnej automobilovej dopravy – ľudia z 

prímestských oblastí pravidelne dochádzajú do mesta za prácou, vzdelaním, 

službami, kultúrou apod. Naviac, v oblastiach s nízkou hustotou zaľudnenia 

nemôže efektívne fungovať verejná doprava; 

 sociálnu segregáciu – do prímestských lokalít sa sťahujú predovšetkým ľudia 

s vyšším sociálnym statusom, sociálnu izoláciu podporuje aj takmer výlučné 

používanie automobilu na akýkoľvek presun a v prípade aj priestorovej 

separácie novej výstavby minimálne kontakty s pôvodným obyvateľstvom 

obce; 
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 úpadok centier miest – v niektorých prípadoch sa centrá miest vyľudňujú 

(najmä vo večerných hodinách), často chátrajú staré obytné a obchodné 

objekty, investori majú nižší záujem o využitie starých priemyselných zón;  

 komerčná zástavba (hypermarkety, rýchle občerstvenie, čerpacie stanice, 

multikiná) sa koncentruje do pásov pozdĺž veľkých ciest a diaľnic, ktoré sú 

často dostupné iba individuálnou automobilovou dopravou; 

 viaceré novovybudované domy (niekedy aj celé súbory) sú aj z hľadiska 

kvality urbanistického riešenia veľmi negatívnym príkladom na možné 

využitie potenciálu kultúrnej krajiny pre obytné prostredie; 

 radikálne zmeny vo využívaní krajiny – znižuje sa rozloha pozemkov 

vhodných na poľnohospodárske, lesnícke a rekreačné využitie pričom takáto 

zmena využitia pôdneho fondu je prakticky nezvratná. 

Viaceré z načrtnutých súvislostí sídelno-populačného vývoja sa v 

Podmalokarpatskom regióne prejavujú natoľko intenzívne ako v žiadnej inej 

časti Slovenska. Na príklade pozitívnych i negatívnych dôsledkov sa môžu obce 

v zázemí ďalších miest na Slovensku poučiť o vplyve suburbanizačného tlaku 

na hodnoty kultúrnej krajiny. Je možné pritom predpokladať, že viaceré z 

uvedených dopadov sa skôr či neskôr prejavia aj v iných oblastiach Slovenska. 

Je samozrejme otázne v akej intenzite. Výrazným činiteľom ovplyvňujúcim 

atraktivitu obcí sú i aktivity miestnych samospráv. Tie vytvárajú rôznorodé 

podmienky pre prisťahovanie do obce. Svoju úlohu však zohrávajú i stratégie 

developerských spoločností, ktoré prispievajú svojimi zámermi a marketingom 

ku zvyšovaniu atraktivity určitých priestorov (obcí). Až v blízke budúcnosti sa 

ukáže, nakoľko budú obyvatelia ochotní akceptovať viaceré negatívne dopady 

svojho rozhodnutia presťahovať sa na vidiek, predovšetkým dopravné stresy, 

ktoré musia takmer z dôvodu nedostatočne nadimenzovanej dopravnej 

infraštruktúry pri každej ceste za prácou, nákupmi, vzdelaním a ďalšími 

aktivitami do Bratislavy zažívať. Niektoré náznaky hovoria už aj o spomalení 

emigračnej vlny do zázemia Bratislavy, ktorá však mohla byť do určitej miery 

spôsobená ani nie tak negatívnymi faktormi suburbanizácie v tomto atraktívnom 

prostredí, ale napr. finančnými problémami v období krízy, resp. 

nepredajnosťou domov v niektorých lokalitách z dôvodu vysokých cien. Zatiaľ 

sa zdá, že u obyvateľov, ktorí sa rozhodli presťahovať do atraktívneho 

Podmalokarpatského zázemia hlavného mesta prevažujú pozitívne dopady tohto 

ich rozhodnutia nad negatívnymi. Azda je možné očakávať, že viaceré z 

„detských chorôb“ suburbanizačného tlaku v zázemí Bratislavy sa postupom 

času dostanú predsa len do viac pozitívnej polohy (napr. dobudovanie verejných 

priestorov v narýchlo stavaných koncentráciách bývania ako chodníky, detské 

ihriská, parky, obchodná sieť dostupná aj bez auta a pod.). Aké dôsledky 

trvalého charakteru však zanechajú tieto masové procesy nielen na tradičnej 

kultúrnej ale samozrejme i prírodnej krajine v zázemí hlavného mesta sa ukáže 

už v krátkom čase. Niektoré negatíva, chyby a disproporcie sú dedičstvom 

minulosti, iné sú aktuálne dodnes a sú dokonca čoraz výraznejšou hrozbou pre 

budúcnosť.  
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