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KTO SI ROZDELIL

TRH S BYTMI
Naprojektovať, postaviť a predať. To je v skratke biznis plán každého developera. O tom, či prinesie 

zisk, neraz rozhodujú detaily. Napriek tomu, že bývať „musí“ každý, developerský biznis nie je 

jednoduchý. Top desiatku najväčších rezidenčných developerov na Slovensku zostavil The 

Slovak Spectator v rámci publikácie Najväčší v biznise (Largest in Business). 

TEXT: TOMÁŠ VAŠUTA   FOTO A VIZUALIZÁCIE: ARCHÍV DEVELOPEROV

T
he Slovak Spectator vy-
chádzal z údajov, ktoré 
mu poskytli develope-
ri. Hlavnými kritériami 
na určenie poradia boli 
plocha rozostavaných 

projektov (ku koncu roka 2021), 
plocha dokončených rezidenč-
ných projektov a počet preda-
ných bytov v uplynulom roku. 
Do vzorca sa zaratúvali aj hod-
noty za projekty skolaudované 
v rokoch 2019 až 2020 a plocha 
plánovaných projektov, pri kto-
rých sa už začal proces EIA. 

 10. FINEP SK 

Skolaudované bytové  
priestory v roku 2021: 0 m2 

Skolaudované bytové  
priestory v rokoch 2019  
až 2020: 9 860 m2 

Rozostavané bytové  
priestory: 19 190 m2 

Počet predaných bytov  
v roku 2021: 151 

Developerská skupina sa v Bra-
tislave zviditeľnila najmä dvo-
ma projektmi. V niekoľkých 
etapách zrealizovala obytný 
komplex Jégého alej a stála za 
dostavbou kontroverzne vníma-
ného projektu na Šancovej ulici, 
ktorý pomenovala Premiére. 
Finep síce v roku 2021 nesko-
laudoval žiadne bytové projek-

ty, rozbehol však nové stavebné 
aktivity. Spustil piatu etapu Jé-
gého aleje a v jej tesnom sused-
stve rozbehol projekt Danubius 
One, ktorého dominantou bude 
26-podlažný vežiak. 
Finep vznikol v roku 2008. Jeho 
jediným akcionárom je česká 
spoločnosť Finep Holding, kto-
rá pôsobí predovšetkým na čes-
kom trhu, špecializuje sa na Pra-
hu. V minulosti realizoval pro-
jekty aj v Mongolsku. 

 9. ITB DEVELOPMENT 

Skolaudované bytové  
priestory v roku 2021: 0 m2 

Skolaudované bytové  
priestory v rokoch 2019  
až 2020: 35 611 m2 

Rozostavané bytové  
priestory: 24 052 m2 

Počet predaných bytov  
v roku 2021: 95 

ITB Development vznikol v roku 
2003, jeho hlavnými predstavi-
teľmi sú Igor Lichý, Tomáš Šebo 
a Ivan Rolný. Ich zrejme najzná-
mejším projektom sú Čerešne 
v bratislavskej Dúbravke. Okrem 
nich má developer na konte pro-
jekty ako Mamapapa, Sokolská 
Residence, Nový Háj či Wallen-
rod. Aj keď vlani neskolaudoval 
žiadne nové bytové priestory, rea- 
lizuje ďalšie etapy Čerešní. 

 CReSCo: Villadomy  
 V SlnečniCiaCh 
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V rokoch 2019 až 2020 ITB uvie-
dol na trh projekty Kolísky v Zá-
horskej Bystrici a Gansberg na 
Kolibe. V prvom prípade pribudlo 
na trh 98, v druhom prípade 48 
bytových jednotiek. V rovnakom 
období developer dokončil 179 
bytov v prvej etape Čerešní. 

 8. PROXENTA 

Skolaudované bytové  
priestory v roku 2021: 41 940 m2 

Skolaudované bytové  
priestory v rokoch 2019  
až 2020: 7 930 m2 

Rozostavané bytové  
priestory: 15 589 m2 

Počet predaných bytov  
v roku 2021: 88 

Proxenta je jedným z mála deve-
loperov v top desiatke, ktorý sa 
na slovenskom trhu nesústreďuje 
len na hlavné mesto. V Nitre vlani 
kolaudovala projekt Tabáň s 264 

bytmi a apartmánmi. Najzná-
mejším a najviditeľnejším pro-
jektom developera je kancelársky 
komplex Proxenta Residence na 
Račianskom mýte v Bratislave. 
V centre mesta Proxenta pripra-
vuje Blokk a Kesselbauer. 
Za developerskou spoločnosťou 
stojí investičná skupina Proxen-
ta Private Equity, ktorej zaklada-
teľom a majiteľom je Pavol Ko-
žík. Proxenta pôsobí aj v ďalších 
odvetviach. 

 7. CORWIN SK 

Skolaudované bytové  
priestory v roku 2021: 0 m2 

Skolaudované bytové  
priestory v rokoch 2019  
až 2020: 21 150 m2 

Rozostavané bytové  
priestory: 18 500 m2 

Počet predaných bytov  
v roku 2021: 110 

 ITB: ČeRešne 

 CoRwIn: GuThauS 

 PRoxenTa: KeSSelBaueR 
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Medzi developerov, ktorí zvýšili 
aktivitu na trhu, patrí aj Corwin. 
Medzi jeho najznámejšie projek-
ty patria Blumental (v širšom cen-
tre Bratislavy) a Einpark (v mest-
skej časti Petržalka), kde vzniklo 
110 bytov a apartmánov. 
Vlajkovou loďou skupiny sa po 
dokončení stane Guthaus, kto-
rý vyrástol na rušnej Račianskej 
ulici v Bratislave. V tejto lokalite 
pripravuje prestavbu areálu nie-
kdajšieho výrobcu olejov Palma. 
Hlavným predstaviteľom Corwi-
nu je Marián Hlavačka, ktorý 
v minulosti pôsobil v developer-
skej skupine HB Reavis. Zaují-
mavosťou je, že v jeho štruktú-
rach figuruje Anna Bubeníková, 
známa z kauzy Gorila. 

 6. VI GROUP 

Skolaudované bytové  

priestory v roku 2021: 0 m2 

Skolaudované bytové  

priestory v rokoch 2019  

až 2020: 35 353 m2 

Rozostavané bytové  

priestory: 22 942 m2 

Počet predaných bytov  

v roku 2021: 305 
VI Group začínal pomerne nená-
padne, no vypracoval sa medzi 
najväčších developerov v kraji-
ne. Stoja za ním bratia Richard 
a Juraj Duškovci, okrem Sloven-
ska pôsobí v Česku a Poľsku. 
Najznámejším projektom sku-
piny je petržalský vežiak Mata-
dorka, ktorý vznikol na okraji 
areálu bývalého priemyselného 
podniku. Duškovci stavali v Bra-
tislave aj Starý Háj, Panónku 
a Septimo. 
VI Group vlani neskolaudoval 
žiadny rezidenčný projekt, vo 
výstavbe má však dvojicu Moru-
še a RNDZ, ktoré na trh prinesú 
437 bytových jednotiek a apart-
mánov. 

 5. LUCRON GROUP 

Skolaudované bytové  

priestory v roku 2021: 12 296 m2 

Skolaudované bytové  

priestory v rokoch 2019  

až 2020: 23 175 m2 

Rozostavané bytové  

priestory: 51 380 m2

Počet predaných bytov  

v roku 2021: 249 

Top päťku najväčších rezidenč-
ných developerov na Sloven-
sku začína Lucron. Developer 
je súčasťou medzinárodnej 
skupiny IKO Real Estate z Lu-
xemburska. Prvým väčším pro-
jektom Lucronu na Slovensku 
bola trnavská Arboria. V Brati-
slave má na konte Urban Resi-
dence, Malé Krasňany či Eden 
Park. 
Vlajkovou loďou Lucronu však 
bude Vydrica, ktorá vyrastá 
pod Brat islavským hradom 
s ambíciou rozšíriť centrum 
hlavného mesta. Prinesie stov-
ky bytov a ďalšie polyfunkčné 
objekty. 
Ešte väčšie parametre a per-
spektívu dlhodobého develop-
mentu má Nesto, ktoré develo-
per naplánoval na juhu Petržal-
ky. Po jeho dokončení by v ňom 
malo žiť 15-tisíc ľudí. 

 4. YIT SLOVAKIA 

Skolaudované  

bytové priestory  

v roku 2021: 16 900 m2 

Skolaudované bytové  

priestory v rokoch 2019  

až 2020: 41 000 m2 

Rozostavané bytové  

priestory: 33 630 m2 

Počet predaných bytov  

v roku 2021: 338 

Fínska developerská skupina 
YIT vstúpila na slovenský trh 
v roku 2010, keď kúpila väčši-
nový podiel v spoločnosti Re-
ding. Odvtedy sa vypracovala 
medzi najväčších rezidenčných 
hráčov v krajine. 
Vlajkov ým projektom slo -
venského YIT je Zwirn, kto-
r ý  pr em ieň a a r eá l  bý va -
lej brat islavskej Cvernov-
k y na poly f u n kč nú š t v r ť 
s bytmi a kanceláriami. Me-
dzi veľké projekty developera 
patrí aj komplex Nuppu, kto-
rý vyrastá vo východnej časti 
Mlynských nív. 
V tejto lokalite bude YIT ak-
tívna aj v ďalších rokoch, keď-
že neďaleko Prístavného mos-
ta kúpila rozsiahly priemysel-
ný areál. Jeho podobu určilo 
architektonické štúdio Sadov-
sky&Architects. V areáli majú 
vzniknúť stovky bytov. 

 VI GRouP: RNDZ 

 LucRoN: VyDRIca 

 yIT: ZwIRN 

 PeNTa Re: MeDZe 
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 3. PENTA REAL ESTATE 

Skolaudované bytové  

priestory v roku 2021: 16 888 m2 

Skolaudované bytové  

priestory v rokoch 2019  

až 2020: 67 730 m2 

Rozostavané bytové  

priestory: 63 559 m2 

Počet predaných bytov  

v roku 2021: 341 
Ak by sa rebríček najväčších slo-
venských developerov zostavo-
val s prihliadnutím na rok 2022, 
Penta Real Estate by v ňom urči-
te bola nižšie. V rámci vyrovna-
nia s bývalým partnerom Penty 
Jozefom Oravkinom „stratila“ 
časti projektov Sky Park, Digi-
tal Park aj pozemky pod pripra-
vovaným projektom pri vežiaku 
Národnej banky Slovenska. 
Z pohľadu roku 2021 je však 
Penta RE tretím najväčším rezi-
denčným developerom na Slo-
vensku. Objemovo ju ťahal naj-
mä projekt Bory, v ktorom má ro-
zostavaných vyše tisíc bytov. 

Ďalšie byty pridá Penta na trh 
vďaka projektu Pri mýte, v kto-
rom realizuje poslednú etapu. 
Výzvou v ďalších rokoch bude 
napríklad developovanie čer-
stvo kúpených pozemkov v lo-
kalite Lido. Dá sa očakávať, že 
skupina bude aktívna pri náku-
pe nových pozemkov. 

 2. J&T REAL ESTATE 

Skolaudované  

bytové priestory  

v roku 2021: 40 000 m2 

Skolaudované bytové  

priestory v rokoch 2019  

až 2020: 4 900 m2 

Rozostavané bytové  

priestory: 100 760 m2 

Počet predaných  

bytov v roku 2021: 390 
Druhý najväčší rezidenčný de-
veloper na Slovensku v súčas-
nosti stavia najvyššiu budo-
vu na Slovensku, prvý sloven-
ský mrakodrap Eurovea Tower 
v blízkosti rovnomenného ná-

kupného centra na bratislav-
skom brehu Dunaja. Na trh pri-
nesie takmer štyri stovky bytov 
a apartmánov. Celé pokračo-
vanie komplexu Eurovea ešte 
o stovku viac. 
Objemovo väčšie čísla bytových 
jednotiek prinesú Ovocné sady, 
ktoré vyrastajú neďaleko brati-
slavského letiska Milana Rasti-
slava Štefánika. 
Spomedzi všetkých develope-
rov v rebríčku má J&T Real Es-
tate najviac rozostavaných pro-
jektov. Tento trend by si ma-
la firma udržiavať aj v ďalších 
rokoch. Najmä v Bratislave to-
tiž patrí medzi najaktívnejších 
hráčov z hľadiska nákupu po-
zemkov. 

 1. CRESCO REAL ESTATE 

Skolaudované bytové  

priestory v roku 2021: 26 930 m2 

Skolaudované bytové  

priestory v rokoch 2019  

až 2020: 116 350 m2 

Rozostavané bytové priestory: 

58 550 m2 

Počet predaných bytov v roku 

2021: 389 
Najväčším rezidenčným deve-
loperom na Slovensku je Cresco 
Real Estate. Na túto pozíciu mu 
v podstate stačil jeden projekt. 
Nie však hocijaký. Slnečnice sú 
svojím rozsahom najväčším re-
zidenčným projektom na Slo-
vensku. 
Na juhu bratislavskej Petržalky 
v podstate vyrastá nové mesto, 
ktoré sa počtom obyvateľov bu-
de v budúcnosti rovnať menším 
okresným sídlam. Jeho súčas-
ťou budú byty, kancelárie, ško-
ly i zariadenia na trávenie voľ-
ného času. 
Cresco však nestavia len v Petr-
žalke. V mestskej časti Dúbrav-
ka buduje Agáty, ktoré na trh pri-
nesú 150 bytových jednotiek. 
Spoločnosť má na konte aj pro-
jekty v Košiciach a aktívna je 
i v Česku.

 JTRE: EuRovEa TowER 


