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Residential identity as a phenomenon in the context of suburbanization (case 
study of suburbs of the city of Nitra) 
A settlement is a space with cultural, social and spiritual dimensions and has al-
ways been made by human activity. For planning of its future, it is very important 
to know the relationship between the settlement and its population. All citizens 
are harmonized with the territory in which they live according to the values, 
which they accept as features of their relationship to the closest environment. 
Strengthening of individuality, loss of social cohesion, weakening of social capital 
and civil society are becoming a serious social problem which weakens the rela-
tionship of man to the settlement and landscape. The result of strong residential 
identity is patriotism and civic pride in the territory in which people live and carry 
out their daily activities. Therefore, the aim of this paper is an analysis of residen-
tial identity and its manifestations in a particular model area, which will be based 
on extensive field research. The result of the paper will be a comparison of resi-
dential identity of the indigenous and allochthonous population and their integra-
tion in the municipality. The aim of this paper is to analyse the residential identity 
and its description in a particular study area (the suburbs of the city of Nitra). 
Key words: residential identity, suburbanization, city of Nitra, rural municipali-
ties, questionnaire research 

 
ÚVOD 

Životy ľudí sa odohrávajú v niekoľkých územných dimenziách. V rámci 
nich možno hovoriť o národnej (štátnej) identite, regionálnej identite a lokálnej 
(sídelnej) identite. Pri vyjadrení sídelnej identity uvažujeme o vzťahu človeka 
k sociálnej hodnote priestoru a s ňou spojenej myšlienky ľudského domova, 
ktorý vytvára podmienky na uspokojenie základných fyziologických požiada-
viek. Stotožňujeme sa s názorom viacerých autorov (Twiger-Ross a Uzzell 
1996, Vencálek 1998a, 1998b, Halsall 2002, Hasprová 2004, Šťastný 2005, 
Repaská a Bagalová 2011 a iní), že práve sídelná identita predstavuje väzbu 
človeka na miesto, kde žije a realizuje svoje každodenné potreby. Poskytuje 
informáciu o spôsobe života obyvateľov, o ich postojoch, názoroch a hodno-
tách, ktoré sa odrážajú v myšlienkach a vnímaní človeka. Hrdosť na miesto je 
najsilnejšia vo vzťahu k vlastnému mestu alebo obci. Práve sídelná identita 
v sebe spája priestorové i sociálne aspekty a je ovplyvnená migračnými tenden-
ciami obyvateľov (Vencálek 1998b). To sa odráža v diferencovanom populač-
nom vývoji mestských, vidieckych a prímestských sídiel. Dominantnú úlohu tu 
zohráva rast zázemia miest na úkor straty počtu obyvateľov ich jadra. Význam-
né premeny zaznamenáva sociálne prostredie vidieckych obcí dynamicky sa 
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rozvíjajúcich na úkor mesta. Tu je vhodné položiť otázku: Ako skutočne 
ovplyvňujú imigranti sociálne prostredie vidieckych obcí? V geografickej litera-
túre sa stretávame s dvoma odlišnými názormi vplyvu novoprisťahovaných 
obyvateľov v obciach. Na jednej strane ide o názory vychádzajúce z negatívnej 
sugestivity občanov (Putnam 2000, Salamon 2003 a Sýkora 2003), ktorí sa 
zmieňujú o pomešťovaní vidieka, o strate tradičnej architektúry, o izolácii a 
separácii imigrantov. Na strane druhej však v suburbánnych lokalitách badať aj 
pozitívny vplyv rezidentov. Podľa Olivera (1999) ide predovšetkým o občian-
sku angažovanosť a politickú participáciu, ale aj zlepšenie demografickej 
situácie v obciach (zvyšovanie priemeru predproduktívneho veku, spomaľo-
vanie procesu starnutia, zlepšenie vzdelanostnej štruktúry a pod.). Priestor, 
v ktorom človek žije a vykonáva svoje každodenné aktivity, indikuje určitý 
spôsob života, postoje, názory, správanie a vlastnosti jeho obyvateľov. Z toho je 
odvodený aj cieľ príspevku zameraný na zistenie sídelnej identity autochtón-
neho i alochtónneho obyvateľstva v území. Stanovený cieľ sa odráža v štruktúre 
príspevku, ktorá vychádza: 

–   z teoretických východísk – štúdia relevantnej literatúry, charakteristiky 
sídelnej identity, charakteristiky suburbanizácie a jej vplyvu na sídelnú 
identitu, 

–   z metodických východísk – charakteristiky metód, ktoré boli využité na 
naplnenie cieľa, 

–   z výsledkov dotazníkového výskumu – hodnotenia vplyvu suburbanizácie 
na premeny suburbánnych komunít, vysvetlenia vplyvov, ktoré pôsobia a 
ovplyvňujú sociálne prostredie v sídlach, správanie obyvateľov, spôsob 
života v sídlach. 

 
TEORETICKÉ  ASPEKTY  SÍDELNEJ  IDENTITY 

Slovo identita pochádza z latinského slova identicus, čo znamená totožný, 
rovnaký. Možno ju charakterizovať z viacerých hľadísk. Vencálek (1998b) 
transformuje identitu človeka do územia, ľudského sídla a ľudského obydlia. 
Podobne aj Schultz (1994) vysvetľuje úzku súvislosť medzi identitou človeka, 
ktorá predpokladá identitu miesta. To znamená, že vzťah človeka k miestu patrí 
medzi základné ľudské potreby. Habermas (1998) spája identitu človeka so 
spoločnosťou, ktorá je ako jediná schopná vybudovať identitu vo vzťahu 
k územiu, v ktorom človek realizuje svoje každodenné aktivity. 

Pre človeka nadobúda miesto bývania špecifický zmysel. Vzťah človeka 
k určitému miestu je dôležitým kritériom pri zisťovaní pozitívneho alebo 
negatívneho stotožnenia sa s územím (Czaková 2009). Človek v mieste svojho 
bývania vykonáva aktivity spojené s každodenným životom, pričom ich kvalita 
vplýva na kvalitu života a tým aj na identitu človeka (Ira et al. 2011). 

Podmienenosť sídelnej identity spočíva v analýze vzťahu spoločenských 
procesov v sídle a priestore, v ktorom spoločenské procesy prebiehajú. Ide teda 
o priestorovú podmienenosť sídelnej identity, ktorá podľa Pašiaka (2001) 
zabezpečuje nevyhnutné podmienky pre život a fungovanie v sídle. Sídelná 
identita je podmienená aj prírodným prostredím. Prírodné podmienky sa podie-
ľali na formovaní identity už pri založení prvých obydlí. Po ekonomickej 
transformácii vystúpili do popredia architektonické prvky, ktoré tiež výrazne 
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podmienili sídelnú identitu. Išlo o premenu pôvodnej poľnohospodárskej tváre 
vidieka, do ktorej po roku 1960 vstúpil moderný štýl. Za komunistického 
režimu došlo k rozsiahlej výstavbe a k výraznému rastu počtu obyvateľov. Po 
roku 1989 nastalo v časti vidieckeho priestoru (najmä v zázemí väčších miest) 
budovanie bytov a domov s vyšším štandardom, čo malo za následok sťahova-
nie obyvateľov z mesta. Procesom suburbanizácie sa do vidieckych obcí 
prenášajú mestské prvky, mestský spôsob života, mestské správanie, ako aj 
mestské zvyky obyvateľov, ktoré zasahujú predovšetkým tradičné vidiecke 
prostredie a narúšajú jeho identitu. U niektorých novoprisťahovaných obyva-
teľov možno na jednej strane sledovať segregačný jav a separáciu od ostatného 
obyvateľstva, na strane druhej však i sociálnu participáciu. Sociálnu participá-
ciu chápu Gajdoš a Moravanská (2011) ako zapájanie sa obyvateľov do 
procesov riadenia a rozvoja svojho sídla, realizáciu rôznych aktivít v sídle, ako 
aj zvyšovanie kvality života, čím sa vytvára priaznivá identita. 

Pri pozorovaní a výskume súčasných sociálnych tendencií v suburbánnych 
zónach má na sídelnú identitu vplyv existencia komunity v suburbánnej zóne. 
Tento výskum ovplyvnil koncept tzv. community question (Wellman a 
Leighton 1979). Autori rozlišujú stratenú, zachránenú a transformovanú komu-
nitu. Stratená komunita (community lost) stráca akúkoľvek formu príslušnosti 
k svojmu miestu, či už z funkčnej alebo emočnej stránky. Tento typ komunity 
v suburbánnej zóne dokazuje stratenú, resp. veľmi zníženú identitu človeka vo 
vzťahu k sídlu. Zachránená komunita (community saved) vychádza z existencie 
komunity v suburbánnej zóne, pričom dochádza aj k jej rozvoju. Obyvatelia si 
zachovávajú svoje vzťahy s blízkymi a rodinou mimo miesta svojho bývania a 
kladú dôraz aj na význam lokálnych kontaktov, čím sa potvrdzuje značná sídel-
ná identita. Štúdie zamerané na výskum suburbánneho života, ktoré zastávajú 
myšlienku transformovanej komunity (community transformed) zdôrazňujú, že 
aktéri rezidenčnej suburbanizácie kladú veľký dôraz na svoje súkromie, indivi-
dualizmus, morálny poriadok a bezpečie. Pri štúdiách komunitnej otázky sú 
používané aj koncepty komunity a sociálnych sietí (Špačková a Ouředníček 
2012). Phillips (1996) popisuje vlastnosti sociálnych sietí, medzi ktoré možno 
zaradiť: všadeprítomnosť (väčšina obyvateľov v meste aj na vidieku udržiava 
blízke sociálne väzby aj s ľuďmi mimo svojho bydliska), homogenitu (bližšie 
kontakty majú obyvatelia v podobnej vekovej skupine), silu slabých väzieb 
(spájajú rôznorodé sociálne siete), silu silných väzieb (podporujú členov sociál-
nej siete), mobilitu (sociálna, ako aj priestorová mobilita sú ovplyvnené 
sociálnymi väzbami) a jednorozmerný záujem (vedie k vzájomnej zodpoved-
nosti). 

Štúdium komunít rieši aj otázku susedstva, ktoré, ako uvádza Gajdoš (2002), 
je výsledkom užších sociálnych vzťahov. V súčasnosti vystupujú v rámci sused-
stva do popredia vzťahy medzi často cudzími ľuďmi, ktorí sú členmi malej, 
blízko seba bývajúcej skupiny ľudí s početnými spoločnými záujmami, predo-
všetkým z dôvodu užívania spoločného priestoru, občianskeho vybavenia, častí 
domu či ulice (Gilchrist a Jeffs 2001). Práve tu je vhodné položiť otázku: Aký 
je komunitný život v suburbiách Nitry? 

Domnievame sa, že novoprisťahované obyvateľstvo suburbánnej zóny Nitry 
prejavuje znížený záujem o vonkajšie prostredie, čím sa separuje od ostatného 
obyvateľstva. Podľa Simona (2004) a Ouředníčka a Puldovej (2006) sa však 
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novoprisťahované obyvateľstvo často zapája do aktivít organizovaných obcou, 
ako aj do občianskeho života. Preto bude zaujímavé sledovať správanie nových 
obyvateľov v jednotlivých obciach suburbánnej zóny mesta Nitry. 

 
METODIKA 

Vzhľadom na to, že sídelná identita v sebe spája priestorovo-historické, 
sociálno-psychologické a ekonomicko-environmentálne aspekty, je výskumným 
záujmom sociologických, geografických a psychologických vedných disciplín. 
V slovenskej geografii chýbajú štúdie, ktoré by analyzovali problematiku 
sídelnej identity na aplikačnej báze a poukázali by na syntetizované poznatky 
v konkrétnom študovanom území. Tento príspevok na základe dotazníkového 
výskumu poukazuje práve na vzťahy obyvateľov k ich bydlisku a vzťahy 
obyvateľov navzájom. 

Je zrejmé, že výskum sídelnej identity nie je možné založiť na dátach zo 
žiadnej štatistickej evidencie a musia vychádzať z terénneho výskumu v malých 
prípadových lokalitách. Tomu bol prispôsobený i výber vhodných metód. Sídel-
ná identita je lokálnym a mikroregionálnym fenoménom, na jej sledovanie boli 
preto zvolené vidiecke obce suburbánnej zóny mesta Nitra. Výskum vychádza 
z tézy, že sídelnú identitu možno najlepšie pozorovať na základe názorov a 
správania domácich i prisťahovaných jednotlivcov (Doležalová a Ouředníček 
2006). Z týchto dôvodov boli v jednotlivých obciach sledované faktory, ktoré 
významne pôsobia na sídelnú identitu. Ide o lokálpatriotizmus občanov, vôľu 
domácich obyvateľov zostať v obci bývať natrvalo, spokojnosť obyvateľov so 
životnými podmienkami a medziľudské vzťahy. Dotazníkový výskum sa usku-
točnil začiatkom roka 2014 v suburbánnej zóne mesta Nitra. Vidiecke obce 
suburbánnej zóny boli v publikácii Repaskej (2012) vyčlenené od roku 1998 do 
roku 2009. Pre potreby predloženého príspevku bolo toto obdobie dopracované 
a zaktualizované do roku 2012. Suburbánnu zónu mesta Nitra tvorí v súčasnosti 
14 obcí, dotazníkový výskum sa však uskutočnil len v 13. z nich (obr. 1). 
Základným kritériom jeho realizácie bola prítomnosť novovybudovanej lokality 
hromadnej výstavby rodinných domov, ktorá indikuje novoprisťahované 
obyvateľstvo. Keďže v obci Čakajovce prebieha len revitalizácia a nie je prí-
tomná nová hromadná výstavba, obec bola z tohto prieskumu vylúčená. 
Anketované bolo prisťahované obyvateľstvo v novovybudovaných lokalitách 
novostavieb, ako aj domáce obyvateľstvo. 

Dotazníkového výskumu sa zúčastnilo 1 215 autochtónnych obyvateľov. Pri 
stanovení počtu alochtónnych obyvateľov sme sa pokúsili o návštevu každého 
rodinného domu v novovybudovanej lokalite rodinných domov. V spomínaných 
lokalitách je obývaných celkovo 353 rodinných domov, spoluprácu na výskume 
prijalo 280 imigrantov. 

Sídelná identita bola sledovaná prostredníctvom ukazovateľov, ktoré boli 
zoskupené do troch okruhov: bývanie, spokojnosť so životnými podmienkami a 
medziľudské vzťahy. Aspekt bývania bol vyhodnotený prostredníctvom prizna-
ného lokálpatriotizmu občanov a vôle respondentov zostať v obci bývať 
natrvalo. Spokojnosť so životnými podmienkami vychádzala z charakteristiky 
viacerých indikátorov: podmienky na bývanie, obchodná vybavenosť, technická 
vybavenosť, podmienky pre školstvo a vzdelávanie, celkový vzhľad obce, do-
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pravné spojenie, spoločensko-kultúrny život a kvalita práce obecného úradu. 
Medziľudské vzťahy vychádzali zo zistenia vzťahu domácich obyvateľov 
k prisťahovaným, prisťahovaných obyvateľov k domácim a vzťahu medzi 
sused-mi. Pri výbere ukazovateľov sme sa inšpirovali relevantnou literatúrou 
(Twigger-Ross a Uzzell 1996, Simon 2004, Falťan a Štrussová 2005, Štrussová 
2005, Ouředníček a Puldová 2006, Azzi et al. 2011, Gajdoš a Moravanská 2011, 
Špačková et al. 2012 a iní) zaoberajúcou sa sociálnym prostredím v sídle a 
vzťahom obyvateľstva k lokalite. 

Obr. 1. Suburbánna zóna mesta Nitra (1998–2012) 
© Repaská G. by ArcMap 10.1 

 
Odpovede boli vyhodnotené percentuálne a prostredníctvom bodovej škály 

od 1 do 5. Keďže metodika vyhodnotenia odpovedí bola odlišná, pre ich 
syntézu sa hodnoty previedli na rovnakú škálu, aby boli navzájom porovna-
teľné. Na základe uvedeného bolo možné zistiť bodovú váhu percentuálnych 
hodnôt ukazovateľov. Hodnote 100 % bola pridelená bodová váha 5, t. j. na 1 % 
pripadala pri bodovej škále od 1 do 5 hodnota bodu 0,05. 

Okrem metódy dotazníka boli využité štandardné geografické metódy, a to 
analýza, syntéza, grafická a kartografická vizualizácia. 

 
SÍDELNÁ  IDENTITA  V  SUBURBIÁCH  MESTA  NITRA – VÝSLEDKY 

VÝSKUMU 

Dotazníkový výskum upriamený na pôvodné a prisťahované obyvateľstvo 
obce bol zameraný na zistenie vzťahu občanov k obci a tým aj na určenie jeho 
identity, keďže len dobré vzťahy a dobré vzájomné spolužitie medzi obyvateľmi 
upevňujú kladný vzťah k domovu. 

Z hľadiska základnej charakteristiky prevažovali v štruktúre respondentov 
podľa pohlavia ženy (autochtónne obyvateľstvo – 58 %; alochtónne obyvateľ-
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stvo 52 %). Vo vekovej štruktúre obyvateľstva bola v prevažnej väčšine zastú-
pená veková kategória 30–39 rokov. Z aspektu vzdelanostného dominovali 
obyvatelia so stredoškolským vzdelaním s maturitou a v prípade prisťaho-
vaného obyvateľstva bolo výrazne zastúpené aj vysokoškolské vzdelanie 
(40 %). Z hľadiska ekonomickej aktivity tvorili najpočetnejšiu skupinu zamest-
naní respondenti. Na základe uvedených atribútov možno poukázať na skutoč-
nosť, že do suburbánnych lokalít sa sťahuje zamestnané mladšie obyvateľstvo 
s vyšším vzdelaním a mladé rodiny s deťmi (Slavík et al. 2011). 

Vidiecke sídla predstavujú špecifický spôsob priestorového ľudského spolu-
žitia, v ktorom je vysoký stupeň neanonymného sociálneho prostredia. Sociálny 
priestor je priehľadný a umožňuje súžitie susedského charakteru (Lewicka 
2010). Preto sa bývanie v procese sídelnej identity stáva jedným z jej najdôle-
žitejších indikátorov. 

Názory obyvateľov na jednotlivé ukazovatele vytvárajúce identifikačné 
väzby na lokalitu záviseli práve od dĺžky bývania v obci. Iné názory mali 
vekovo mladší obyvatelia a vekovo starší obyvatelia, obyvatelia, ktorí žijú 
v obci jeden rok, alebo celý život. V prípade novoprisťahovaných, najkratšie 
bývajú imigranti v obci Veľký Lapáš (1,3 roka), Malý Lapáš (1,5 roka) a 
Golianovo (1,9 roka), najdlhšie v obciach Lehota (4 roky) a Branč (4,3 roka). 
V ostatných obciach sa dĺžka bývania pohybuje od 2 do 3,9 roka (obr. 2). Dĺžka 
bývania respondentov závisí od začiatku novej výstavby v jednotlivých obciach, 
ktorá sa realizovala v rokoch 2004 (Lehota a Jelšovce), 2005 (Nitrianske 
Hrnčiarovce, Jarok, Ivanka pri Nitre, Lužianky a Branč), 2007 (Cabaj-Čápor, 
Veľký Lapáš, Malý Lapáš a Zbehy), 2008 (Golianovo) a 2009 (Štitáre). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Dĺžka bývania imigrantov v suburbiách Nitry 
Zdroj: terénny výskum, 2014. 

 
Aj napriek krátkemu obdobiu bývania v suburbánnej zóne mesta Nitra si 

imigranti začínajú vytvárať k jednotlivým obciam pozitívny vzťah. Na otázku, 
či sú hrdí na to, že sú občanmi svojej obce, sa takmer tri štvrtiny opýtaných 
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(72 %) vyjadrili pozitívne. V prípade autochtónneho obyvateľstva sa pozitívne 
vyjadrilo až 88 %, čo indikuje silnú väzbu na územie (obr. 3). 

Obr. 3. Odpovede respondentov na otázku, či sú hrdí na to, že sú občanmi svojej obce 
a) – autochtónne obyvateľstvo, b) – alochtónne obyvateľstvo 

© Repaská G. by ArcMap 10.1. 
 
Vôľa respondentov zostať bývať v obci natrvalo a nevysťahovať sa z nej 

poukazuje na rezidenčnú stabilitu obyvateľov. Podľa Kopečnej a Špačkovej 
(2012) rezidenčnú stabilitu vyjadruje zámer zostať v obci 5–7 rokov. Pre náš 
výskum bola rezidenčná stabilita definovaná ako odhodlanie zostať v obci 
bývať natrvalo, preto bola otázka položená len domácemu obyvateľstvu. O na-
rušení rezidenčnej stability možno hovoriť v prípade emigrácie obyvateľov. 
Vzťah domácich obyvateľov k obci je v otázke rezidenčnej stability pozitívny, 
z obce sa 43 % respondentov vysťahovať nechce. Opustiť svoju obec uvažuje 
29 % pre pracovné príležitosti. Sú to prevažne občania mladších vekových 
kategórií, ktorí sa plánujú zamestnať v najbližšom meste Nitra, v hlavnom 
meste, prípadne v zahraničí (obr. 4). 

Na vytváraní vzťahu k obci sa podieľajú okrem iného aj miestne životné 
podmienky. Spokojnosť so životnými podmienkami bola hodnotená prostred-
níctvom ôsmich ukazovateľov obodovaných škálou od 1 do 5 (5 – veľmi 
spokojný, 1 – veľmi nespokojný). Priemerná váha spokojnosti domáceho 
obyvateľstva vykazovala hodnotu 2,4. Spokojnosť prisťahovaného obyvateľstva 
bola o niečo vyššia (2,7) – obr. 5. 

 

a) b) 
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Obr. 4. Odpovede domácich obyvateľov na otázku, či sa z obce chcú vysťahovať 
Zdroj: terénny výskum, 2014. 

 
Najvyššiu spokojnosť vyslovili respondenti s podmienkami na bývanie a 

v prípade prisťahovaného obyvateľstva aj s ukazovateľom celkového vzhľadu 
obce a dopravného spojenia v obci. Podmienky na bývanie boli vyššie hodno-
tené u alochtónneho obyvateľstva. Na rozdiel od bývania v panelákovom byte 
v meste majú novoprisťahovaní obyvatelia vo vlastnom rodinnom dome viac 
súkromia, viac priestranstva a anonymitu (Repaská a Dubcová 2012). Navyše, 
bývanie na vidieku nesie podľa Veselovského (2004) so sebou aj nižšiu krimi-
nalitu a vyššiu mieru dôvery. 

Jeden z najdôležitejších motivačných faktorov pri výbere vhodnej lokality na 
bývanie je vzdialenosť od mesta. Všetky suburbánne obce sa nachádzajú do 10 
km od Nitry, dopravná dostupnosť je vo všetkých obciach vyhovujúca, preto 
respondenti vyjadrili k tomuto ukazovateľu spokojnosť. Obce Nitrianske 
Hrnčiarovce, Štitáre, Lužianky, Ivanka pri Nitre a Branč disponujú mestskou 
hromadnou dopravou, v ostatných obciach je prímestská autobusová doprava. 
Vlaková zastávka sa nachádza v obciach Lužianky, Ivanka pri Nitre, Branč 
a Zbehy. 

Využívanie služieb v obci je ďalším indikátorom spokojnosti obyvateľov a 
noví obyvatelia majú niekoľko možností, ako sa zapojiť do života v obci. Jed-
nou z nich je využitie maloobchodov v obci. V tejto súvislosti možno poukázať 
na nízky záujem obyvateľov, keďže sa tento ukazovateľ pohyboval pod prie-
mernou hodnotou (obr. 5). Súvisí to so skutočnosťou, že novoprisťahovaní 
obyvatelia považujú svoju obec len za miesto na bývanie a nie za miesto, ktoré 
im dokáže zabezpečiť všetky služby. Keďže sú stále naviazaní na mesto, v kto-
rom pracujú a trávia väčšinu dňa, riešia aj aktivity mimo práce práve v ňom – či 
už ide o realizáciu nákupov vo väčších obchodoch s rozmanitejšou ponukou 
tovaru, ktoré na vidieku chýbajú, alebo o vyzdvihnutie detí z materských a 
základných škôl v meste. Novoprisťahovaní využívajú vzdelávacie zariadenia 
práve v meste Nitra (88 %), aby ich deti boli k nim v prípade potreby bližšie a 
z práce ich mohli vlastným autom vziať domov. Aj z toho dôvodu boli vzdelá-
vacie zariadenia v obciach hodnotené imigrantmi podpriemerne. V obciach 
Malý Lapáš a Štitáre dokonca vzdelávacie zariadenia absentujú. 
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Obr. 5. Spokojnosť obyvateľstva so životnými podmienkami v jednotlivých obciach 

a) – podmienky na bývanie, b) – obchodná vybavenosť a služby, c) – technické vybavenie,       
d) – podmienky pre školstvo a vzdelávanie) e) – celkový vzhľad obce, udržiavanie budov a 

priestranstiev, f) – dopravné spojenie, g) – spoločensko-kultúrny život v obci, h) – kvalita práce 
obecného úradu 

Zdroj: terénny výskum, 2014. 

c) 

b) a) 

d) 

e) 

g) 

f) 

h) 
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Novoprisťahované obyvateľstvo sa angažuje aj v občianskom živote. Sú to 
aktívni a vzdelaní ľudia s mnohými životnými skúsenosťami a kontaktmi. 
V suburbiách mesta Nitra sa do spoločensko-kultúrneho života zapája 35 % 
imigrantov. Sme toho názoru, že s pribúdajúcimi rokmi bývania v obciach bude 
aj ich angažovanosť vyššia. V porovnaní s domácimi obyvateľmi majú často iné 
názory na rozvoj obce a na jej modernizáciu. 

V súčasnosti nastáva na slovenskom vidieku rozvoj výstavby. Novoposta-
vené rodinné domy sú však často ohradené múrmi na spôsob hradieb, čím 
dochádza k izolovanosti, odcudzeniu a eliminovaniu kontaktov medzi pôvod-
nými a novoprisťahovanými obyvateľmi, ktorí často ani nemajú možnosť 
vytvoriť si vzájomný vzťah (Rochovská a Miláčková 2012). Dobré medzi-
ľudské vzťahy, občianske spolužitie a vzťahy medzi susedmi sú podľa nás 
dôležité činitele upevňujúce sídelnú identitu človeka. 

Vzťah prisťahovaných a domácich obyvateľov závisí od viacerých faktorov, 
ktoré ho významne ovplyvňujú. Rozdiely vychádzajú zo základných atribútov 
suburbanizácie, ku ktorým patria: vyššia vzdelanostná úroveň novoprisťahova-
ného obyvateľstva, jeho mladšia veková skladba, vyšší príjem, iný spôsob 
života a rozdielny spôsob správania. Práve odlišnosti v spôsobe správania medzi 
domácim a prisťahovaným obyvateľstvom výrazne ovplyvňujú medziľudské 
vzťahy. Novoprisťahované obyvateľstvo má iný životný štýl, iný vkus, iné 
aktivity. Napríklad zamestnaní obyvatelia si z dôvodu dochádzky na pracovisko 
inak rozložia aktivity ako obyvatelia, ktorí sú na dôchodku. Odlišne si aktivity 
počas dňa rozdelia tí, ktorí dochádzajú za prácou autom, ako tí, ktorí dochádza-
jú autobusom. Vzťahy domácich občanov k prisťahovaným sú však hodnotené 
skôr neutrálne (obr. 6, časť a), respondenti nemali zatiaľ príležitosť spoznať sa 
(49,0 %). Táto skutočnosť vychádza z izolácie nových obyvateľov a ako sme už 
spomínali, z rôzneho životného štýlu. V suburbánnej zóne mesta Nitra sa 
potvrdzuje myšlienka transformovanej komunity, v rámci ktorej si noví občania 
chránia svoje súkromie a bezpečnosť. Len 12 % z celkového počtu prisťaho-
vaných sa s autochtónnym obyvateľstvom pozná, zvyšný počet oslovených sa 
nepozná, alebo ešte nemal príležitosť na nadviazanie kontaktu s domácimi 
obyvateľmi (obr. 6, časť b). 

Susedstvo a jeho sociálne i fyzické aspekty podporujú rozvoj väzby na 
miesto, teda vplývajú na sídelnú identitu. Keďže prisťahovaní obyvatelia sa 
s domácim obyvateľstvom poznajú len veľmi obmedzene, bolo zaujímavé sle-
dovať ich vzťah k susedom, teda k iným prisťahovaným obyvateľom. Tu treba 
upozorniť na fakt, že susedské vzťahy závisia predovšetkým od dĺžky bývania 
respondentov v danej lokalite. Len 25 % (obr. 7) prisťahovaných sa so svojimi 
susedmi pozná, ich komunikácia je však obmedzená na pozdrav. Ženy s malými 
deťmi sa stretávajú na spoločných miestach slúžiacich deťom, kde tiež 
dochádza ku kontaktom (detské ihrisko, park a kultúrne podujatia). 

Rozvoj obce vplyvom výstavby nových rodinných domov má svoje pozitíva, 
ale aj negatíva. Medzi pozitíva možno všeobecne zaradiť zvýšenie atraktivity 
obce (novopostavené rodinné domy sú zväčša budované v modernom a ele-
gantnom štýle a vo vidieckom prostredí výrazne vynikajú), zvýšenie počtu 
obyvateľov, zníženie priemerného poproduktívneho veku obyvateľstva, spoma-
lenie procesu starnutia obyvateľstva a i. K negatívam možno zaradiť sociálnu 
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segregáciu, zníženie sociálnej súdržnosti občanov, zmenšovanie plôch zelene, 
zmenu pôvodnej architektúry vidieka a i. Hromadná výstavba rodinných domov 
v obciach spôsobuje okrem iného aj stratu poľnohospodárskej pôdy a jej degra-
dáciu (Némethová 2004). 

Obr. 7. Odpovede prisťahovaných respondentov na otázku, či sa poznajú so svojimi 
susedmi 

Zdroj: terénny výskum, 2014. 

 

Odpovede obyvateľov na otázku, či zasiahla nová lokalita výstavby rodin-
ných domov negatívne do života obce, boli rôznorodé. S výnimkou obcí Ivanka 
pri Nitre a Branč, v prípade novoprisťahovaných aj obce Jarok, prevažovala 
odpoveď „nie“ nad odpoveďou „áno“, čo je z aspektu sídelnej identity pozitívne 
(obr. 8). 

Obr. 6. Odpovede respondentov na otázku, či sa poznajú s prisťahovanými obyvateľmi    
v obci 

a) – autochtónne obyvateľstvo b) – alochtónne obyvateľstvo 
© Repaská G. by ArcMap 10.1. 

b) a) 
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Obr. 8. Názory respondentov na otázku, či nová výstavba s novoprisťahovaným 
obyvateľstvom negatívne zasiahla do života obce 

a) – autochtónne obyvateľstvo b) – alochtónne obyvateľstvo 
© Repaská G. by ArcMap 10.1. 

 
SÍDELNÁ  IDENTITA  AUTOCHTÓNNEHO  A  ALOCHTÓNNEHO 

OBYVATEĽSTVA 

Na identifikáciu jednotlivých ukazovateľov sídelnej identity bol aplikovaný 
dotazníkový výskum, ktorý prostredníctvom odpovedí na otázky umožnil vyjad-
riť negatívne alebo pozitívne vnímanie respondentov ovplyvňujúce ich vzťah 
k obci. 

Jednotlivé indikátory sídelnej identity boli popísané už v predchádzajúcich 
analýzach. Na zistenie úrovne sídelnej identity v jednotlivých obciach subur-
bánnej zóny mesta Nitra bola vypracovaná ich syntéza popísaná v metodickom 
postupe príspevku. 

V prípade autochtónneho a alochtónneho obyvateľstva sme vychádzali 
z nasledovných indikátorov (tab. 1): 

 
Tab. 1. Indikátory sídelnej identity obyvateľstva 

autochtónneho alochtónneho 

A. prejav hrdosti na obec  

B. spokojnosť so životnými podmienkami v obci  

C. pozitívny vzťah k alochtónnemu obyvateľstvu 
v obci 

C. pozitívny vzťah k autochtónnemu 
obyvateľstvu v obci 

D. rezidenčná stabilita obyvateľov D. pozitívny vzťah k susedom, prípadne k iným 
alochtónnym obyvateľom v obci 

E. pozitívny vzťah k novovybudovanej lokalite 
rodinných domov 

A. prejav hrdosti na obec  

B. spokojnosť so životnými podmienkami v obci  

E. pozitívny vzťah k novovybudovanej lokalite 
rodinných domov 

a) b) 
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Prejav hrdosti na obec vychádza z lokálpatriotizmu občanov a dosahuje 
vyššie hodnoty u starousadlíkov (bodová váha 4,3). Úcta k vlasti a hrdosť na ňu 
vychádzajú z historického kontextu a sú zviazané s minulosťou, vlastnými tradí-
ciami, zvykmi, spôsobmi trávenia voľného času a pod. U nových obyvateľov, 
ktorí sa prisťahovali do neznámeho  prostredia, sa táto hrdosť ešte nemala 
príležitosť vytvoriť. Závisí od dĺžky bývania v obci, veku občanov, zapájania sa 
do občianskej a kultúrnej sféry a od iných dôležitých skutočností. Pre jej 
formovanie majú dôležité postavenie rodina a škola, ktoré dokážu vypestovať 
u mladej generácie aktívny vzťah k domovu. Potočný (2006) rozdeľuje novo-
prisťahovaných obyvateľov na dve skupiny. Do prvej skupiny patria tí obyva-
telia, ktorí si pomerne rýchlo vybudujú väzbu na lokalitu, majú tu svoj domov a 
chcú v ňom zostarnúť. Aj v suburbánnej zóne mesta Nitra sú podľa nášho 
názoru práve takýto obyvatelia, pretože hrdosť na obec bola vyjadrená bodovou 
váhou 3,5. Do druhej skupiny patria obyvatelia, ktorých autori považujú za 
konzumentov dobrého bývania. Obyvatelia nemajú potrebu nadväzovať nové 
kontakty, žijú nezávisle od miestneho diania a nepociťujú nutnosť zostať v obci 
celý život. Ich motivácia sťahovania na vidiek vychádzala predovšetkým zo 
snahy vyhnúť sa mestskému stresu a nadobudnúť pokoj v súkromí a osobnom 
živote. 

Spokojnosť občanov so životnými podmienkami v obci bola v prípade 
imigrantov a starousadlíkov hodnotená takmer vyvážene, keďže si obidve 
skupiny obyvateľstva uvedomujú pozitíva a zároveň aj nedostatky v obciach. 
Veľkým negatívom je absencia základnej školy a obchodov v niektorých 
obciach. Práve skutočnosť, že deti novoprisťahovaných občanov navštevujú 
miestnu základnú školu, vedie k vytvoreniu a budovaniu vzťahu k obci, nadvia-
zaniu nových kontaktov a priateľstiev, k spoznávaniu sa rodičov navzájom na 
rodičovských združeniach i na rôznych aktivitách organizovaných školou (Deň 
detí, Deň matiek, vianočné predstavenie a pod.). Otázka návštevy miestnej 
školy však veľmi úzko súvisí aj so zamestnaním rodičov. Novoprisťahovaní 
obyvatelia suburbánnej zóny mesta Nitra zväčša pracujú v Nitre, deti vodia do 
školy priamo v meste a po skončení pracovného času ich zasa vydvihnú. 
Starousadlíci tento problém nemajú, pretože ich deti vydvihujú z miestnej školy 
aj rodinní príslušníci (starí rodičia, starší súrodenci a pod.), ktorí sa o nich do 
príchodu rodičov postarajú. 

Vzťah k obci sa buduje aj prostredníctvom spoločensko-kultúrneho života a 
občianskej angažovanosti. Obce organizujú každoročne rôzne slávnosti s atrak-
ciami pre deti. Práve tieto podujatia spájajú ľudí a umožňujú im vzájomné 
zoznamovanie. 

Medziľudské vzťahy v suburbiách Nitry sú hodnotené veľmi nízko. V malej 
miere sa vzťahy medzi prisťahovanými obyvateľmi vytvárajú len v rámci 
susedstva. Je to samozrejmé, keďže tu zaváži predovšetkým blízkosť a rovnaký 
denný cyklus (napr. odchod do práce a príchod z práce v približne rovnakú 
hodinu). V prípade suburbií Nitry sa novoprisťahovaní a domáci medzi sebou 
nepoznajú, ich odpoveď v dotazníku bola však prevažne neutrálna. Z toho 
vyplýva, že občania nezatracujú možnosť nadviazania budúcich kontaktov. 

Rezidenčná stabilita obyvateľov bola zisťovaná prostredníctvom otázky, či 
sa občania chcú z obce v budúcnosti vysťahovať. Názory respondentov boli 
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z aspektu sídelnej identity pozitívne. Samozrejme, odpovede záviseli aj od veku 
starousadlíka, iný pohľad mali na vysťahovanie z obce mladí obyvatelia a iný 
dôchodcovia. V rámci suburbánnej zóny mesta Nitra bolo získanie zamestnania 
dôležitým faktorom v súvislosti s odchodom mladých ľudí z obce. So zamestna-
ním sa spájajú aj ďalšie otázky, ako je napr. dochádzka do zamestnania, bývanie 
v mieste zamestnania, čas nástupu do zamestnania a pod. 

Hromadná výstavba rodinných domov v obciach spôsobila zmeny vzhľadu a 
morfologickej štruktúry. Okrem výstavby rodinných domov došlo aj k výstavbe 
ciest, chodníkov a verejného osvetlenia. Nová výstavba však podľa nášho 
názoru vedie aj k pozitívnym dôsledkom suburbanizácie. V prvom rade je to 
istá modernizácia obcí, ktorá súvisí s výstavbou moderných a dokonca nízko-
energetických domov. V ďalšom rade to je transformácia poľnohospodárskej 
pôdy na stavebné pozemky. V niektorých obciach (Nitrianske Hrnčiarovce, 
Golianovo, Branč a i.) došlo k prepojeniu starých a novovybudovaných ulíc, čo 
vedie aj k bližšiemu kontaktu pôvodného a nového obyvateľstva. S výstavbou a 
rastom počtu obyvateľov došlo aj k budovaniu nových zariadení a rozširovaniu 
služieb v obci (napr. vybudovanie multifunkčného ihriska v Nitrianskych 
Hrnčiarovciach, volejbalového ihriska v Golianove, zväčšenie potravín v Ivanke 
pri Nitre, vybudovanie detského ihriska v obciach Jelšovce, Lehota a Nitrianske 
Hrnčiarovce, nového kostola v obci Malý Lapáš a pod.). 

Na základe uvedených charakteristík získala priemerná sídelná identita auto-
chtónneho obyvateľstva váhu 2,7, v obciach sa pohybovala v rozpätí od 2,3 do 
3,1, podľa čoho možno rozdeliť obce do troch kategórií (obr. 9): 

– obce s nadpriemernou sídelnou identitou (3,1–2,9) – Jelšovce, Lužianky, 
Štitáre, Veľký Lapáš a Golianovo – identifikujú veľmi priaznivé vzťahy a 
tým väčšiu totožnosť k obci, 

– obce s priemernou sídelnou identitou (2,8–2,6) – Zbehy, Malý Lapáš, 
Jarok a Ivanka pri Nitre – vykazujú pomerne priaznivé hodnoty 
indikátorov sídelnej identity, 

– obce s podpriemernou sídelnou identitou (< 2,5) – Nitrianske Hrnčiarovce, 
Lehota, Branč a Cabaj-Čápor – domáci obyvatelia necítia pevnú väzbu 
k územiu, v ktorom žijú. 

V prípade alochtónneho obyvateľstva mali ukazovatele sídelnej identity 
priemernú váhu 2,3, v obciach sa váha pohybovala od 1,5 do 2,8, podľa čoho 
možno rozlíšiť nasledujúce kategórie obcí (obr. 10): 

– obce s nadpriemernou sídelnou identitou (2,8–2,6) – Jelšovce, Lužianky 
a Štitáre, 

– obce s priemernou sídelnou identitou (2,5–2,3) – Veľký Lapáš, Cabaj-
Čápor, Lehota, Malý Lapáš a Zbehy, 

– obce s podpriemernou sídelnou identitou (< 2,2) – Golianovo, Jarok, 
Branč, Nitrianske Hrnčiarovce a Ivanka pri Nitre. 
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Obr. 9. Sídelná identita autochtónneho a alochtónneho obyvateľstva 
a) – autochtónne obyvateľstvo, b) – alochtónne obyvateľstvo 

© Repaská G. by ArcMap 10.1. 

 
Obyvatelia obcí s nadpriemernou sídelnou identitou obyvateľstva sa pozitív-

ne vyjadrili takmer ku všetkým otázkam súvisiacim s ich kladným vzťahom 
k obci. Ide o obce Štitáre, Lužianky a Jelšovce. 

Obec Štitáre je lokalizovaná na severovýchod od mesta Nitra. Patrí medzi 
menšie obce (754 obyvateľov k roku 2012) s veľmi atraktívnym prírodným 
prostredím, ktoré dotvára pohorie Tríbeč. V súčasnosti je v obci 19 novoposta-
vených obývaných rodinných domov na jednej novovybudovanej a jednej 
pôvodnej ulici, ktorá sa výstavbou rozšírila. Štitáre predstavujú rýchlo sa rozví-
jajúcu obec 7 km od mesta Nitra disponujúcu mestskou hromadnou dopravou. 
Hromadná výstavba začala v obci v roku 2006, k prvému intenzívnejšiemu 
sťahovaniu došlo v roku 2009, keď sa do obce prisťahovalo 15 obyvateľov. Od 
roku 2009 do roku 2012 počet prisťahovaných mierne stúpal, pričom maximum 
dosiahol v roku 2010 (26 imigrantov). Blízkosť obce k mestu a zároveň fakt, že 
do roku 2004 bola mestskou časťou, výrazne spomalili jej rast. To sa odrazilo 
v nepriaznivej občianskej vybavenosti, v obci absentujú viaceré služby (zdra-
votné stredisko, pošta, základná škola, materská škola a pod.). V obci je však 
kultúrny dom, kostol, bar a obchod s potravinami. Spoločenské podujatia orga-
nizuje ženská spevácka skupina a športové futbalové mužstvo (Deň seniorov, 
Dni obce a Súťaž vo varení guláša). Práve uvedené akcie vedú k vzájomnému 
spoznávaniu a nadobúdaniu nových kontaktov. Vďaka prisťahovaniu obyvate-
ľov si obec zlepšila aj svoju demografickú situáciu. Kým v roku 2006 bolo 
v predproduktívnom veku 16,0 % obyvateľov, v roku 2012 ich bolo 19,1 %.  
S uvedeným súvisí aj spomalenie procesu starnutia populácie, index starnutia sa 
znížil z hodnoty 118,45 (rok 2006) na 56,2 (rok 2012). 

a) b) 
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Obec Lužianky sa nachádza na severozápad od mesta Nitra. S počtom 2 813 
obyvateľov (rok 2012) sa zaraďuje medzi veľké obce. Obec má výbornú 
dopravnú polohu, je lokalizovaná na hlavnom dopravnom ťahu medzi mestami 
Nitra – Hlohovec s priamym napojením na rýchlostnú komunikáciu R1. Vďaka 
svojej dopravnej dostupnosti, prítomnosti mestskej hromadnej dopravy aj vlako-
vej dopravy, je ideálnou vidieckou obcou pre mestských obyvateľov, ktorí sa na 
miesto svojej práce dostanú z obce za pomerne krátky čas. Nová výstavba 
v obci začala v roku 2005 (prírastok 15 domov), najintenzívnejšie sa však 
prejavila až v roku 2007, keď v obci pribudlo 26 domov. V novovybudovaných 
lokalitách individuálnej bytovej výstavby je postavených a obývaných 55 novo-
stavieb. Celkovo vznikli v obci dve nové ulice, ktoré sa začali budovať v roku 
2008. Došlo k rozparcelovaniu pozemkov na ornej pôde a v krátkom čase boli 
všetky pozemky predané do osobného vlastníctva. Obec Lužianky takisto zlep-
šila aj svoju demografickú situáciu. Pri porovnaní obdobia bez intenzívnej 
výstavby (rok 2004) so stavom v roku 2012 zistíme, že v obci došlo k zníženiu 
indexu starnutia o 34,5 %. Na zlepšenie demografickej situácie aj vďaka 
výraznej migrácii poukazujú dáta o vzdelanostnej štruktúre obyvateľstva. 
V obci sa zvýšil podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov z 5,57 % (rok 
2001) na 13,2 % (rok 2011). Uvedený stav je do určitej miery ovplyvnený 
prebiehajúcim procesom suburbanizácie a príchodom mladších vzdelanejších 
obyvateľov. Obec je zaujímavá aj z hľadiska občianskej vybavenosti. Do roku 
1993 bola mestskou časťou, snažila sa však riešiť svoju občiansku situáciu a 
vybudovala pre obyvateľov dôležité sociálne služby. Disponuje poštou, potravi-
nami, pohostinstvom, turistickou ubytovňou, obecným policajným zborom, 
dobrovoľným hasičským zborom, základnou a materskou školou, kultúrnym 
domom, kostolom a detským ihriskom. Pri dotazníkovom výskume sme zistili, 
že občanom chýbajú zariadenia zdravotnej starostlivosti a lekáreň, kompenzujú 
to však návštevou zdravotníckych zariadení v meste Nitra, ktoré je od obce 
vzdialené len 7 km. Obec žije bohatým kultúrnym životom, ktorý zabezpečuje 
najmä miestna folklórna skupina a jednota dôchodcov. 

Obec Jelšovce lokalizovaná na sever od mesta Nitra má výbornú dopravnú 
polohu na hlavnom dopravnom ťahu Nitra – Topoľčany. S mestom Nitra je 
spojená prímestskou a vlakovou dopravou. Z hľadiska veľkosti ju zaraďujeme 
medzi stredne veľké vidiecke obce s počtom obyvateľov 994 (k roku 2012). 
V južnej časti obce je v súčasnosti vybudovaná lokalita s hromadnou výstavbou 
nových rodinných domov, ktoré sa začali budovať od roku 2004. Do roku 2008 
bolo v južnej časti vybudovaných a obývaných deväť rodinných domov, v roku 
2012 ich bolo obývaných 18. Najintenzívnejšia vlna sťahovania do obce súvise-
la práve s výstavbou a uskutočnila sa v roku 2008 (17 imigrantov). V roku 2012 
sa prisťahovalo do obce 11 obyvateľov, priemerné ročné sťahovanie predstavo-
valo 10 obyvateľov. Podobne ako v predchádzajúcich prípadoch, aj v prípade 
tejto obce došlo vplyvom imigrácie k zníženiu indexu starnutia. V porovnaní 
s rokom 2006, keď v obci ešte nebola vysoká imigrácia, poklesla do roku 2012 
hodnota indexu starnutia zo 183,33 na 112,77. Podobne sa zvýšil aj podiel 
vysokoškolsky vzdelaných z hodnoty 4,8 % (rok 2001) na 12,1 % (rok 2011). 
V obci sa nachádza pošta, základná škola, materská škola, knižnica, multifunkč-
né ihrisko, potraviny, pohostinstvo, kultúrny dom, kostol. V obci však absentuje 
zdravotné stredisko a lekáreň,  obyvatelia dochádzajú za zdravotnou starostli-
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vosťou do mesta. Realizácia rôznych kultúrnych a športových podujatí organi-
zovaných žiakmi a mládežou z miestnej základnej a materskej školy, ako aj 
členmi miestneho folklórneho súboru (napr. Medzinárodný deň detí, fašiangové 
vystúpenia, Svätojánska noc a pod.) vedú okrem iného aj k nadviazaniu 
kontaktov a spoznávaniu sa obyvateľov navzájom. 

 
DISKUSIA  A  ZÁVER 

Jednou z výziev, ktorej čelia teoretici zaoberajúci sa sídelnou identitou, je 
vysvetlenie uvedeného pojmu. Táto problematika je rozpracovaná najmä 
v štúdiách sociologického a geografického charakteru a z tohto pohľadu sa 
objavujú problémy v nejednotnosti chápania pojmu sídelná identita. Skupina 
autorov spája sídelnú identitu s územím a miestom bývania (Vencálek 1998a, 
1998b, Falťan a Štrussová 2005 a Štrussová 2005), pričom autori poukazujú na 
sociálno-psychologický a geograficko-priestorový aspekt. Súhlasíme s autormi, 
že obidva aspekty vzájomne súvisia, pretože sociálno-psychologický aspekt sa 
premieta do geograficko-priestorového. Ide o stotožnenie sa človeka, resp. 
skupiny ľudí s konkrétnymi sociálnymi prvkami sídla. Sme toho názoru, že 
identita vo vzťahu k sídlu je tým významnejšia, čím intenzívnejšie vzťahy majú 
ľudia medzi sebou a čím tesnejšie vzťahy majú k územiu, v ktorom žijú. Preto 
je sídelná identita súčasťou lokálnej a mikroregionálnej územnej identity. Výber 
lokalít, v ktorých by bolo vhodné riešiť problematiku sídelnej identity, bol 
jedným zo základných problémov pri zostavovaní príspevku. Bolo potrebné 
vybrať územie s rovnakými prebiehajúcimi procesmi, ktoré pozitívne alebo 
negatívne ovplyvňujú vzťah človeka k sídlu, teda sídelnú identitu. Na základe 
toho boli vybraté územia zasiahnuté suburbanizáciou. Presvedčili sme sa, že 
tento proces vedie k znižovaniu sídelnej identity domáceho obyvateľstva. Na 
príklade suburbánnej zóny mesta Nitra bola zisťovaná identita obyvateľstva vo 
vzťahu k obci prostredníctvom viacerých ukazovateľov. Výber vhodných 
ukazovateľov bol podložený relevantnou literatúrou, v ktorej sa autori zaoberajú 
otázkami bývania, medziľudských vzťahov a spokojnosťou so životnými 
podmienkami v obci. Sťahovanie mestských obyvateľov na vidiek viedol v 
obciach suburbánnej zóny mesta Nitra k nepriaznivým, ale aj k priaznivým 
skutočnostiam. Negatívne dôsledky vychádzali zo zistenia existencie slabých 
sociálnych väzieb medzi domácimi a prisťahovanými obyvateľmi, ako aj medzi 
prisťahovanými navzájom a tým viedli k nízkej sociálnej súdržnosti. Uvedené 
skutočnosti boli preukázané aj na príklade suburbií iných miest, napr. Bratislavy 
(Slavík et al. 2011), Prahy (Špačková et al. 2012) a pod. Napriek tomu však na 
novoprisťahovaných obyvateľov možno pozerať aj ako na potenciál posilňova-
nia demografického a sociálneho statusu obcí, čo je jedným z pozitívnych 
dôsledkov suburbanizácie, ktorý sa potvrdil aj v suburbiách Nitry. Viac ako 
tretina imigrantov je aktívna, má modernejšie a inovatívnejšie predstavy o roz-
voji obce a zapája sa do občianskeho života. Sme toho názoru, že dĺžkou 
bývania v obci sa aj angažovanosť nových obyvateľov obce zvýši. Uvedenú 
skutočnosť uviedli vo svojom príspevku napr. Doležalová a Ouředníček (2006) 
a Lukáčová a Zuskáčová (2010).  
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Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu UGA VII/24/2014 „Sub-
urbánne procesy v mestských častiach mesta Nitra“ a projektu VEGA 
1/0391/15 „Mestské aglomerácie v Slovenskej republike“. 
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RESIDENTIAL  IDENTITY  AS  A  PHENOMENON                                

IN  THE  CONTEXT  OF  SUBURBANIZATION                                        
(CASE  STUDY  OF  SUBURBS  OF  THE  CITY  OF  NITRA) 

 
The paper was aimed at assessing the identity of the residents at the local level and 

their relationship to the municipality in which they on their daily lives. This relationship 
is expressed through a number of indicators. By their synthesis, the level of residential 
identity among the inhabitants of the municipalities has been identified. By the means 
of a questionnaire, opinions of residents on life in the municipality (housing, satisfac-
tion, human relationships, etc.) were surveyed. The study area, in which the question-
naire survey has been conducted, was the suburban area of the city of Nitra where the 
selected municipalities are affected by suburbanization, that is, migration of the urban 
population to the countryside. It was the 13 rural municipalities in which new sites for 
mass construction of family houses are being built for in-migrants. The questionnaire 
survey was conducted in these sites or in houses located in the newly built streets. The 
paper compares the opinion of the original residents and newcomers and evaluates the 
level of their residential identity. To determine the level of residential identity, the syn-
thesis of individual indicators was used. The municipalities were divided into three cate-
gories: those with above average residential identity, municipalities with an average 
residential identity, and municipalities with below-average residential identity. 

The results of the questionnaire research point to the current state of the relationship 
of residents to the municipality. In the future, this study may contribute to the compari-
son of this issue in the same area where the newly immigrated residents will be able to 
integrate into their municipality. Every resident has a responsibility to make his or her 
life in the municipality more attractive and develop a good relationship with the resi-
dents and the municipality. 


