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Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vznikla v roku 1992. Jej akcionármi sú významné európske bankové inštitúcie – Bausparkasse Schwäbisch 
Hall AG, Nemecká spolková republika, Raiffeisen Bausparkassen Holding G.m.b.H., Wien, Rakúska republika, Erste Group Bank AG, Wien, 
Rakúska republika a Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava, Slovenská republika. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., je už 22. rok  jednotkou na 
trhu stavebného sporenia. Viac ako 2 milióny občanov Slovenska uzatvorili v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., vyše 4 milióny zmlúv 
o stavebnom sporení. Na financovanie bývania využili klienti Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., už vyše pol milióna stavebných úverov 
a medziúverov, celkovo na financovanie bývania poskytla Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., takmer 8 miliárd eur.  Zmluvu o stavebnom sporení 
môžete uzatvoriť na celom Slovensku  - v každej z 350 kancelárií zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.  
 

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., úsek komunikácie, Bajkalská 30, 829 48 Bratislava. 
Miloš Blanárik, tel.: 02/58 231 134, fax: 02/58 231 108, e-mail: mblanarik@pss.sk, komunikacie@pss.sk. 

 
Tento priemerný obyvateľ satelitu korešponduje s priemerným klientom stavebnej 
sporiteľne. „Prvá stavebná sporiteľňa už 22 rokov financuje bývanie slovenských 
rodín. Množstvo z nich má záujem práve o výstavbu rodinného domu 
v satelitnom mestečku. Môžu využiť postupné financovanie ich novostavby 
alebo štandardný stavebný úver či medziúver“, dopĺňa Ing. Imrich Béreš.  
 
Faktom však je, že satelity často nespĺňajú počiatočné očakávania. Realita je často tvrdá.  
 

OČAKÁVANIA REALITA 
Súkromie 
 

Hustá kobercová zástavba  - s výhľadom do 
susedovho okna  
 

Rodinný dom so záhradkou 
 

Stavba zaberá takmer celý pozemok, zostáva 
minimálny priestor na dvor.  
 

Kontakt s prírodou 
 

Chýbajúca zeleň v rámci areálu 
Riziko ďalšieho rozširovania zástavby 
 

Vysoký komfort bývania 
 

Chýbajúca vybavenosť – obchody, služby, školy, 
škôlky, úrady, kultúra, parky, verejné priestory 
 

Dostupnosť mesta do 20 minút 
 

Preťažené cesty a dopravné zápchy predlžujú 
cestovanie 2 až 3-násobne 
 

Vysoká bezpečnosť Izolácia za vysokými múrmi 
 

Komunitný spôsob života Chýbajú spoločné priestory, námestia a parky 
 

 
Ak sa jednotlivé obecné zastupiteľstvá, v ktorých satelity vznikajú, nebudú v budúcnosti 
zaoberať touto problematikou, môže nastať ďalší odlev obyvateľov. Hrozí strata záujmu 
o takýto typ bývania. Významným rizikom je tiež devalvovanie cien pozemkov 
a nehnuteľností. Zníženie bezpečnosti môže byť dôsledkom opustených domov.  
 
Demografi však nie sú skeptickí. Predpokladajú, že nasledujúcich 10 až 15 rokov bude 
pokračovať sťahovanie obyvateľstva do prímestských častí. „Slováci sú radšej, keď 
môžu nehnuteľnosti vlastniť. Satelity sú práve miestom, kde si túto potrebu 
dokážu uspokojiť. Ak k tomu pridáme fakt, že sú na trhu dostupné úvery na 
bývanie, trend satelitov bude určite pokračovať. Nahráva tomu aj skutočnosť, 
že o takúto výstavbu majú naďalej záujem aj developeri. Nevyhnutné však 
bude, aby sa v budúcnosti venovala pozornosť najmä infraštruktúre. Napríklad 
pri Bratislave je treba dobudovať rýchlostnú cestu R7 a odbremeniť ťah 
z Dunajskej Stredy“, dodáva na záver Ing. Imrich Béreš.  
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