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1.  ÚVOD  
 
 

éma medzinárodnej migrácie, integrácie cudzincov a intere-
tnického spolunažívania patrí v krajinách západnej Európy 
a severoatlantického kontinentu medzi aktuálne top témy 

politických i akademických diskusií. Venujú sa jej politickí lídri vo 
svojich dôležitých prejavoch, postoj k prisťahovalcom hýbe voleb-
nými výsledkami, migračná politika je pevnou súčasťou verejných 
politík národných štátov i medzinárodných organizácií. Dôvod in-
tenzívneho záujmu verejnosti, akademikov i politickej elity o me-
dzinárodnú migráciu je prozaický. Podľa odhadov Organizácie spo-
jených národov už v roku 2000 žilo mimo hraníc krajiny pôvodu 
viac ako 200 miliónov ľudí. Približne jedna tretina našla svoje pô-
sobisko v európskych krajinách (MPI 2012). Počet migrujúceho 
obyvateľstva však naďalej narastá. Predpokladá sa, že do roku 
2050 bude počet migrantov dosahovať úroveň 230 miliónov (Han 
2005). V tejto situácii si vlády cieľových krajín kladú otázku, ako čo 
najefektívnejšie prisťahovalcov integrovať. Zanedbaný integračný 
proces (nedostatočná jazyková vybavenosť, nedostatočne vybudo-
vané sociálne siete, nedostatok vzdelania, prekážky na pracovnom 
trhu) má totiž negatívne dôsledky na štátny rozpočet. Podľa ne-
meckej Kancelárie pre pracovné a sociálnopolitické štúdie (BASS) 
stojí Nemecko zanedbaná integrácia ročne 16 miliárd eur (Imap 
2008). 
 Prisťahovalci sa tak stali bežným koloritom západoeurópskych 
spoločností a pomaly prenikajú aj do krajín patriacich k bývalému 
socialistickému bloku, vrátane Slovenska. Problémom však ostáva, 
že napriek dobre zvládnutému integračnému procesu, bezchybné-
mu ovládaniu jazyka domácej spoločnosti alebo aj pravidelnému 
plneniu daňovej povinnosti, sú stále vylúčení z politického rozho-
dovania. Pretože cesta k štátnemu občianstvu je, zvlášť na Sloven-
sku, mimoriadne zdĺhavá.  
 Hoci medzinárodná migrácia je stará ako ľudstvo samo, jej vplyv 
na politiku národných vlád a medzinárodných organizácií sa začal 

T 
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prejavovať až v druhej polovici 20. storočia. Rýchly rast povojno-
vých ekonomík a nedostatok obyvateľov v produktívnom veku sa 
odrazil na zvýšenom dopyte po pracovnej sile. Hospodársky silné 
štáty bývalého západného bloku riešili výpadok na pracovnom trhu 
pozývaním občanov spočiatku z iných európskych, neskôr aj mimo-
európskych krajín. Po prvej vlne povojnovej ekonomickej migrácie 
nasledovala ďalšia. Druhú vlnu už neotvorili len ekonomickí mig-
ranti. Usadení pracovníci pozývali k sebe aj rodinných príslušníkov. 
Napr. Turci v Nemecku, Alžírčania vo Francúzsku, Pakistanci vo 
Veľkej Británii. V tomto období už bolo jasné, že spoločnosti zápa-
doeurópskych štátov sa imigračnými vlnami etnicky aj kultúrne 
zmenili. V spojitosti vzťahu medzinárodnej migrácie a mládeže sa 
objavili dovtedy nepoznané problémy. Aký postoj zaujať k mladým 
matkám, ako pristupovať k deťom v predškolskom veku, ako integ-
rovať deti cudzincov medzi ich vrstovníkov, ako pripraviť edukač-
ný proces detí s odlišným materinským jazykom než žiakov pochá-
dzajúcich z väčšinovej spoločnosti. Rastom obyvateľov s migrač-
ným pozadím a poklesom natality autochtónneho obyvateľstva sa 
dokonca objavila otázka, akým spôsobom zabezpečiť vyučovací 
proces, ak deti prisťahovalcov tvoria v triede väčšinu.  
 V súčasných západoeurópskych spoločnostiach žijú celé generá-
cie občanov, ktorých pôvod siaha mimo európsky kontinent. Me-
diálne prezentované problémy spojené s prisťahovalcami svedčia 
o skutočnosti, že integrácia imigrantov je jedným z hlavných  
a najťažších problémov súčasných spoločností typicky imigračných 
štátov.  
 V tejto publikácii ale obrátime pozornosť na okolnosti spojené 
s medzinárodnou migráciou a integráciou prisťahovalcov v pod-
mienkach Slovenska. Je teda otázne, ako k tomuto fenoménu pri-
stupujú slovenské inštitúcie, ako na migrantov reaguje slovenská 
spoločnosť, v našom prípade slovenská mládež, a ako sú mladí ľu-
dia s migračným pozadím integrovaní na Slovensku. Ambíciou tejto 
publikácie je tak predstaviť vybrané otázky súvisiace so vzťahom 
medzinárodnej migrácie a mládeže, najmä s pohľadom mladých 
ľudí na prisťahovalcov žijúcich na Slovensku. Predpokladáme, že 
s rastom hospodárstva a zvyšovaním životnej úrovne bude počet 
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imigrantov rásť aj v Slovenskej republike. V novovybudovaných 
závodoch na západnom Slovensku si už svoje miesto našli obča-
nia Rumunska, východ Slovenska je obľúbenou destináciou pra-
covníkov z Ukrajiny, malé mestá sú plné rôznych obchodov s lac-
ným tovarom vyrobeným v ázijských krajinách a s obľubou si zvy-
káme aj na chutnejšie kebaby servírované v arabskom chlebe, 
presne tak ako ich poznáme z Viedne, Berlína alebo Paríža. Pred-
stavitelia zamestnávateľských zväzov dnes otvorene hovoria 
o riešení nedostatku pracovnej sily vo vybraných odvetviach za-
mestnávaním cudzincov.  
 Otázne ale ostáva, či sa pozvaní pracovníci po čase vrátia späť 
do krajiny pôvodu, alebo naopak ostanú žiť na Slovensku aj so svo-
jimi rodinnými príslušníkmi. V prípade druhej alternatívy však vy-
vstávajú nové otázky. Ostane prisťahovalec v novom prostredí cu-
dzincom, bude sa brániť vplyvom spôsobu života domáceho obyva-
teľstva, aktívne udržiavať styky s ostatnými súkmeňovcami, bude 
dodržiavať a ochraňovať náboženské rituály a žiadať pre seba 
a vlastnú kultúru viac ochrany a bezpečia? Alebo sa postupne spolu 
s rodinnými príslušníkmi naučí jazyk, prijme za vlastnú novú kultú-
ru, náboženstvo a postupne sa začlení do autochtónnej spoločnosti? 
 V súvislosti s integráciou cudzincov a ich detí vystávajú nové 
otázky vo výskume vzťahu medzi migráciou a mládežou. Akú per-
spektívu majú deti a mladí ľudia v novej krajine? Akým problémom 
čelia príslušníci najmladšej generácie v nových životných podmien-
kach? Ako na nich nazerá domáce obyvateľstvo a aké vzťahy majú 
so svojimi vrstovníkmi? Aké majú podmienky na vzdelávanie a ako 
k nim pristupujú učiteľky v škole? Aké výsledky dosahujú vo vzde-
lávaní a akí sú úspešní v porovnaní s domácou mládežou, v škole 
ako aj v kariérnom postupe. Ako pristupuje štát k vzdelávaniu detí 
prisťahovalcov a akú politiku uplatňuje pri ich integrácii? Ktorí 
prisťahovalci sa cítia skôr integrovaní a naopak, ktorí spoločensky 
vylúčení. V ktorých oblastiach integrácie narážajú na vážne prekáž-
ky? To je len malý zlomok z množstva otázok, na ktoré hľadajú od-
povede bádatelia prepojenia medzinárodnej migrácie a mládeže. 
Výskum mladých ľudí s migračným pozadím (deti druhej alebo 
tretej generácie migrantov) totiž patrí medzi pevnú súčasť vý-
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skumu v spoločenských vedách. Napokon, len v Nemecku má mig-
račné pozadie viac ako cca jedna štvrtina mladých ľudí do 25 rokov 
a približne jedna tretina detí do šesť rokov (Rauschenbach 2006), 
pričom v názoroch nemeckej mládeže je silne prítomný negatívny 
postoj k tureckej menšine, ale aj k obyvateľom štátov východnej 
Európy (Mattoš 2011: 471).   
 V krajinách s mnohoročnými skúsenosťami s prisťahovalectvom 
hľadajú vedci na vyššie položené otázky odpovede už dlhodobo. 
A na niektoré otázky budeme hľadať odpovede v tejto publikácii aj 
my. Hoci Slovensko v počte migrantov v porovnaní so štátmi zá-
padnej Európy zďaleka zaostáva, práve včasné predstavenie prob-
lémov, ktorým sa  zaoberal doterajší výskum vzťahu medzinárod-
nej migrácie a mládeže v krajinách s dlhodobou skúsenosťou s pri-
sťahovalectvom, pokladáme za spôsob, ako sa vyhnúť podobným 
problémom. A to najmä v období predpokladaného zvýšeného ná-
rastu počtu prisťahovaných cudzincov. Slovensko totiž už rovnako 
patrí medzi krajiny, v ktorých časť migrujúcej populácie nachádza 
svoje uplatnenie a nepredpokladá skorý návrat do krajiny pôvodu.   
 
 

1.1 DEFINOVANIE PROBLÉMU A ŠTRUKTÚRA PUBLIKÁCIE 
 
Predložená vedecká publikácia1 má ambíciu predstaviť výsledky 
výskumu v oblasti vzťahu medzi medzinárodnou migráciou a mlá-
dežou. Mladí ľudia na Slovensku sú na jednej strane bez akejkoľvek 
skúsenosti s imigrantmi, na strane druhej, otvorené hranice, bohaté 
príležitosti na štúdium ale aj letné brigády v zahraniční tvoria zá-
kladný predpoklad, aby sa aj dnešná mládež stretla s týmto staro-
novým fenoménom. Zároveň sú však pod vplyvom masmédií, 
v ktorých dominujú predovšetkým negatívne ladené informácie 
o medzinárodnej migrácii. V tomto kontexte tak vyvstáva otázka, 
ktorý z postojov – pozitívny alebo negatívny – dominuje pri hodno-
tení medzinárodnej migrácie medzi slovenskou mládežou.  

                                                           

1 Výskum bol realizovaný ako súčasť projektu Integrácia mladých ľudí s migračným pozadím 

a ich vnímanie autochtónnou mládežou, podporený Ministerstvom školstva SR prostredníc-
tvom Slovenského inštitútu mládeže – IUVENTA. 
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 V publikácii vychádzame z predpokladu, že integrácia cudzincov 
v cieľových krajinách je obojstranným procesom. Zahŕňa aktívny 
prístup tak prisťahovalcov, ako aj domáceho obyvateľstva. 
V kontexte takéhoto nazerania obsahuje dve roviny aj náš výskum. 
 V prvej rovine skúmame postoje mladých obyvateľov Slovenska 
k prisťahovalcom. Viaceré kvantitatívne výskumy2 uskutočnené 
v predchádzajúcom období totiž naznačujú negatívny pohľad mla-
dých ľudí na prisťahovalcov. Cieľ tejto časti výskumu je tak zame-
raný na hľadanie odpovede na otázku, ako na príslušníkov nových 
menšín nazerá slovenská mládež? Otázne je, či mladí ľudia vnímajú 
skúmaný segment obyvateľstva ako rovnoprávnych občanov alebo 
je ich uvažovanie ovplyvnené negatívnymi stereotypmi. Rovnako 
chceme odhaliť existujúce predsudky a negatívne postoje a ich prí-
činy. 
 Druhá rovina výskumu sa zameriava na otázku, ako proces in-
tegrácie v podmienkach Slovenska ako cieľovej krajiny vnímajú 
samotní prisťahovalci v mladom veku, prípadne občania s migrač-
ným pozadím, t. j. občania, ktorých otec alebo matka, prípadne oba-
ja, pochádzajú z iného štátu.  
 Publikácia je rozdelená do dvoch hlavných blokov. V prvom blo-
ku predstavujeme nazeranie na migráciu v teoretickej rovine, vy-
svetlíme dôsledky medzinárodnej migrácie na cieľové štáty, rovna-
ko sa zameriame na úrovne migračnej politiky (prisťahovaleckej, 
azylovej a integračnej), typy integračných politík a stručne znázor-
níme stav migrácie a vývoj migračnej politiky v podmienkach Slo-
venskej republiky. Na tomto mieste dostane priestor aj sumár vý-
sledkov predchádzajúceho kvalitatívneho výskumu s cudzincami 
žijúcimi na území Slovenska minimálne jeden rok, ktorý bol usku-
točnený ešte v roku 2010 a ktorý slúžil ako východisková úroveň 

                                                           

2 Hoci tieto výskumy spravidla neboli primárne orientované na  postoj mladých ľudí k pri-
sťahovalcom, boli v skupine otázok zahrnuté aj otázky smerujúce k zisteniu názorov mladých 
ľudí na tento segment obyvateľstva. Napríklad Ladislav Macháček porovnával názory mla-
dých ľudí v rokoch 2005 a 2007okrem iného aj na migrantov. Podľa záverov Macháčkovho 
výskumu stúpol v priebehu uvedených dvoch rokov počet žiakov stredných škôl s negatív-
nym postojom k prisťahovalcom (Macháček 2007). A hoci Slovensko nepatrí medzi tradičné 
prisťahovalecké štáty, v roku 2009 si takmer jedna tretina mladých ľudí (31,5 percent) 
myslela, že na Slovensku žije veľa migrantov (Macháček 2009). 
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pre nasledujúce výskumy. V tomto prvom bloku (piata kapitola) 
predstavujeme osobitne vývoj imigrácie moslimov na územie Slo-
venska od ich začiatkov až po dnešok, pričom sa podrobne venuje-
me aj životu moslimskej komunity na Slovensku. V druhom, empi-
rickom bloku predstavujeme výsledky kvalitatívneho výskumu 
uskutočneného v prvej polovici roku 2012 formou fókusových sku-
pín s mladými príslušníkmi autochtónnej spoločnosti a formou hĺb-
kových individuálnych rozhovorov s imigrantmi alebo ich potom-
kami vo veku 15 až 30 rokov. Súčasťou tohto bloku bude aj po-
drobná charakteristika empirického výskumu, takže ju nepredsta-
vujeme už v úvodnej časti publikácie. 
 V empirickej časti sú v bohatej miere použité citáty z uskutočne-
ných skupinových aj individuálnych rozhovorov. Nemeckí autori 
Jaeggi, Faas a Mruck (1998: 18-19) vo svojich odporúčaniach pri 
vyhodnocovaní rozhovormi získaných dát odporúčajú tento postup 
pre lepšie predstavenie analyzovaných skutočností. Práve pri kvali-
tatívnom výskume by mal bádateľ podrobne opísať jednotlivé kro-
ky, aby tak priblížil postupný nárast poznania. Práve z tohto dôvo-
du by mal byť pri predstavovaní výsledkov výskumu viditeľný aj 
vzťah k pracovnému materiálu, čo sa dá dosiahnuť práve obohate-
ním textu citovaním myšlienok spolupracujúcich respondentov. 
 
 
1.2 STAV DOTERAJŠIEHO VÝSKUMU  
 
Okrem vyššie definovaných cieľov sledujeme touto monografiou 
cieľ predstaviť výsledky výskumu medzinárodnej migrácie a integ-
rácie prisťahovalcov v prostredí bádateľov vedy o politike. Nielen 
na Slovensku, ale aj vo svete bola migrácia medzi politológmi dlhé 
roky nepovšimnutá. Až v deväťdesiatych rokoch, keď sa dostala do 
popredia záujmu architektov zjednocujúcej sa Európy, ale aj náras-
tom počtu azylantov a rastom popularity antiimigračne naladených 
politických strán v západoeurópskych štátoch sa migrácia dostala 
do výskumného záberu aj predstaviteľov vedy o politike. Výskum 
medzinárodnej migrácie má však interdisciplinárny charakter, aj 
preto okrem pre politológov typickej obsahovej analýzy verejnej 
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politiky v oblasti imigrácie, azylu a integrácie, pristupujeme aj ku 
skúmaniu postojov mladých ľudí patriacich do autochtónnej spo-
ločnosti a zároveň názorov a skúseností mladých prisťahovalcov 
alebo mládeže s migračným pozadím so životom na Slovensku.  
 Výskum medzinárodnej migrácie v podmienkach Slovenska mal 
značné medzery nielen medzi politológmi. V porovnaní s autormi 
z krajín s vyšším počtom prisťahovalcov objem ponuky slovenskej 
monografickej literatúry na tému migrácia a migračná politika dlhé 
roky zaostával aj v rámci iných vedeckých disciplín. Vysvetlenie 
treba hľadať v existujúcich podmienkach pred systémovou zmenou 
1989, ktoré nepriali voľnému pohybu obyvateľstva medzi štátmi, 
ani slobodnému bádaniu príčin medzinárodnej migrácie, keďže tá 
bola vyvolávaná práve politickými okolnosťami. Po systémovej 
zmene dôvody nezáujmu politológov o medzinárodnú migráciu 
nájdeme v nízkom počte prisťahovalcov žijúcich na Slovensku, ne-
výraznými požiadavkami moslimskej komunity, absenciou bezpeč-
nostných obáv vyplývajúcich z medzinárodnej migrácie, slabou 
akcieschopnosťou štátnych inštitúcií, ale aj nepatrným dopadom 
medzinárodnej migrácie na celospoločenskú diskusiu.    
 S rastúcim počtom imigrantov, ale aj s rastúcou intenzitou me-
diálneho (zväčša negatívne ladeného ) spravodajstva na tému me-
dzinárodnej migrácie sa predpokladá častejšie nastoľovanie otázok 
spojených so životom prisťahovalcov v cieľovej krajine i prenikanie 
témy do pozornosti vedeckej obce. Napriek nízkemu počtu indivi-
duálnych monografií narastá veľmi rýchlo počet štúdií uverejne-
ných vo vedeckých časopisoch a konferenčných zborníkoch. Po-
stupne narastá aj počet doktorandov, ktorí tému medzinárodnej 
migrácie spracúvajú vo svojich dizertačných prácach. Tento trend 
je dôkazom rýchleho preniknutia témy migrácie a integrácie do 
spoločensko-vedného diskurzu aj v krajinách s menším množstvom 
prisťahovalcov, ale s perspektívou rýchleho rastu ich počtu.  
 Jednu z najcitovanejších slovenských monografií ponúka Boris 
Divinský (2005) pod titulom Zahraničná migrácia v Slovenskej re-

publike. Stav, trendy, spoločenské súvislosti. Autor v nej predstavuje 
komplexnú analýzu otázok spojených so zahraničnou migráciou na 
Slovensku (právne, sociálne, inštitucionálne, ekonomické, bezpeč-
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nostné). Vzhľadom na charakter menovanej publikácie sa autor 
nevenuje niektorým otázkam, ktorých riešenie je ambíciou tejto 
publikácie. Ide najmä o predstavenie podmienok integrácie mladej 
generácie vyplývajúce z originálneho kvalitatívneho výskumu for-
mou individuálnych rozhovorov s prisťahovalcami a fókusových 
skupín s príslušníkmi autochtónnej spoločnosti. K ďalším publiká-
ciám slovenských autorov patrí Integrácia migrantov v Slovenskej 

republike. Výzvy a odporúčania od tvorcov politík pochádza od rov-
nomenného autora a Zuzany Bargerovej (Bargerová, Divinský 
2008), ktorá tvorí nosnú konštrukciu koncepcie integračnej politi-
ky Slovenskej republiky. 
 Metodologicky aj výsledkami tejto predloženej publikácii sú 
najbližšie výstupy venujúce sa skúmaniu života prisťahovalcov na 
území Slovenska a vnímaniu migrantov domácou verejnosťou. Do 
tejto skupiny patrí okrem iného publikácia Michala Vašečku, ktorý 
v roku 2009 predstavil postoje verejnosti k cudzincom a zahranič-
nej migrácii v Slovenskej republike získané sociologickým vý-
skumom (kvantitatívnou, ako aj kvalitatívnou formou analýzy) (Va-
šečka 2009). Negatívne stereotypy u končiacich žiakov základných 
škôl, dokonca silnejšie ako u dospelej populácii, ale pozitívnejšie 
vnímanie nových menšín než u staršej populácie identifikoval vo 
svojej publikácii autorský kolektív pod vedením Eleny Gallovej 
Kriglerovej a Jany Kadlečíkovej (2009).  
 Kvôli pozitívnym skúsenostiam s kvalitatívnou formou výskumu 
pri analýze integračného procesu imigrantov sme pri realizácii 
a vyhodnocovaní individuálnych rozhovorov s mladými responden-
tmi postupovali podobne, ako vo výskume integrácie prisťahoval-
cov bez obmedzenia veku, ktorý bol uskutočnený ešte v roku 2010 
(Štefančík 2010) na vzorke 53 imigrantov.  
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2.  MEDZINÁRODNÁ MIGRÁCIA A JEJ ASPEKTY 
   
2.1 EXPLANÁCIA POJMOV MIGRANT A MIGRÁCIA  
 

 spoločenských vedách existuje celý rad teoretických kon-
ceptov vysvetľujúcich podstatu, príčiny a dôsledky medziná-
rodnej migrácie, alebo vyjadrené inými slovami, sťahovania 

obyvateľstva z jedného štátu do druhého s predpokladaným dlho-
dobým alebo trvalým pobytom. Obdobne je to aj pri definícii výrazu 
migrant. V nasledujúcom texte je pod pojmom migrant vnímaný 
každý nositeľ fenoménu cezhraničného pohybu obyvateľstva, a to 
bez ohľadu na rozmanité dôvody, ktoré ho vedú k opusteniu kraji-
ny pôvodu, pokiaľ pobyt za hranicami trvá minimálne jeden kalen-
dárny rok. Na tomto mieste je nevyhnutné podotknúť, že v odbor-
nej literatúre sa stretneme s ďalšou kategorizáciou podskupín mig-
rantov: emigrantov, imigrantov, utečencov, gastarbeitrov, falošných 
utečencov a transmigrantov.  
 Posledné dva menované výrazy sa spájajú s modernou medziná-
rodnou migráciou. Organizácia spojených národov definuje utečen-
ca ako človeka nachádzajúceho sa mimo krajiny pôvodu zo strachu 
pred prenasledovaním z dôvodu rasy, náboženstva, národnosti, 
etnika, členstva v určitej sociálnej skupine alebo politického pre-
svedčenia bez možnosť návratu (OSN 1951). Pod falošným utečen-

com sa rozumie o azyl žiadajúci cudzinec pochádzajúci zo štátov, 
ktoré v demokratickom svete nie sú označované za rizikové. Za 
deklarovaným záujmom získať azyl sa môžu skrývať iné dôvody. 
Môže k nim patriť lákavý systém štátnej sociálnej pomoci, bezplat-
ný zdravotný systém alebo jednoduchší prístup na pracovný trh 
krajiny pôvodu. Názorné príklady falošných utečencov možno nájsť 
v opakujúcich sa postupoch slovenských a českých Rómov žiadajú-
cich na počiatku 21. storočia o azyl v niektorých štátoch západnej 
Európy a v Kanade.3 Napríklad v roku 2005 žiadali orgány Českej 
                                                           
3 Je tu aj poznatok psychologický, keďže Rómovia sa farbou pleti strácajú lepšie medzi In-
diánmi, Pakistancami, Afgancami a táto zámena identity je celkom častá, čo im uľahčuje 
integráciu v takýchto zmiešaných komunitách, než je to na Slovensku. 

V
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republiky o azyl slovenskí občania z dôvodu negatívnych dopadov 
sociálnych reforiem druhej Dzurindovej vlády na ich životnú úro-
veň. Rovnaký problém bol opakovane pozorovaný aj u českých ob-
čanov. Napríklad medzi 1. novembrom 2007 a koncom marca 2008 
požiadalo v Kanade o azyl 267 občanov rómskeho etnika (TASR 
2008). V júli 2009, práve ako dôsledok zvýšeného záujmu prevažne 
rómskych žiadateľov o azyl v Kanade, miestna vláda zaviedla vízo-
vú povinnosť s Českou republikou. V priebehu roku 2009 a 2010 
liberálne kanadské imigračné zákony využili Rómovia z Maďarska. 
Žiadatelia o azyl mali v Kanade jednoduchší prístup k pracovnému 
trhu, bezplatnú lekársku starostlivosť a nárok majú aj na sociálne 
dávky a v prípade zamietavého stanoviska k žiadosti o azyl hradili 
deportáciu do krajiny pôvodu kanadské úrady.  
 V klasickom ponímaní je za utečenca považovaný človek, ktorý 
opustí krajinu pôvodu pretože:  
  
• má reálne dôvody sa obávať o svoj život,  
• v krajine vládne režim, ktorý nedbá na dodržiavanie základných 

ľudských a občianskych práv,  
• nedokáže dostatočne uspokojiť základné životné potreby,  
• uteká pre odcudzením, hľadá svoju identitu a zmysel života (Gal-

tun 2006: 14).  
 
 Podľa Galtuna (2006: 14) v prvých dvoch prípadoch ide o poli-
tických utečencov, v treťom o utečenca ekonomického charakteru. 
Štvrtú skupinu tvoria tzv. „kultúrni utečenci“, napríklad ľudia mos-
limského vierovyznania brániaci sa náboženskému spôsobu svojho 
života.  
 Pri definovaní rôznych typov nositeľov fenoménu migrácie sa 
stretneme aj s pomerne novým termínom environmentálni utečenci. 
Aj keď tento typ migrantov existuje dlhodobo, v ostatnom období 
sa objavuje nová kategória ľudského práva: práva na zdravé život-
né prostredie. Tento tep utečencov sa objavuje najmä v regiónoch 
s vážnym poškodením životného prostredia v dôsledku intenzívnej 
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priemyselnej, či poľnohospodárskej produkcie.4 Romancov (2005: 
1134) považuje za environmentálneho utečenca „človeka, ktorý bol 
donútený dočasne alebo natrvalo opustiť svoje pôvodné bydlisko 
v dôsledku významného narušenia životného prostredia, ktoré 
ohrozovalo jeho existenciu, alebo vážne ovplyvnilo kvalitu jeho 
života.“ Poškodenie životného prostredia nie je ale dôsledkom vý-
lučne prírodných javov, ale aj ľudskej činnosti resp. spojením oboch 
faktorov.  
 Druhý vyššie uvedený výraz, transmigranti, označuje migrujúce 
osoby, ktorých životný priestor sa neobmedzuje výlučne do dvoch 
štátov – pôvodu a cieľa –, ale prostredníctvom udržiavania aktív-
nych sociálnych vzťahov so svojimi rodinnými príbuznými 
a priateľmi, ktorí sa dlhodobo alebo trvalo zdržiavajú v iných kraji-
nách, je ich život organizovaný v širokom transnacionálnom pro-
stredí (Janků 2006: 17-18). Za svoj domov môžu považovať krajinu 
kdekoľvek na svete, nemajú vytvorený silný emočný vzťah výlučne 
len k jednej kultúre a často sú aktívni v rôznych politických, sociál-
nych a profesijných vzťahoch (Hamar, Szaló 2007: 72). Ide tak 
o modernú formu migrácie odlišujúcu sa od tradičnej tým, že mig-
rácia sa už nevníma len ako jednorazová zmena bydliska, ale ako 
viacnásobný pohyb medzi krajinou pôvodu, krajinou cieľa, prípad-
ne medzi ďalšími štátmi, v ktorých má migrant vytvorené väzby na 
miestnych alebo migrujúcich obyvateľov.  
 Niekedy sa k pojmu migrant používa ako synonymum cudzinec. 
Použitie tohto výrazu je však otázne. Nezahŕňa totiž dostatočne 
všetky osoby nepatriace k príslušníkom autochtónnej spoločnosti. 
Z právneho hľadiska by mal byť totižto cudzincom iba ten, kto ne-
disponuje štátnym občianstvom cieľovej krajiny. V rôznych kraji-
nách ale právne normy umožňujú prisťahovalcom alebo ich po-
tomkom získať po splnení určitých podmienok status štátneho ob-
čana. Pre zachovanie politickej korektnosti tak napríklad v nemec-
kej úradnej štatistike (Statistisches Bundesamt 2007) začali použí-
vať výraz osoby s migračným pozadím (Personen mit Migrationshin-

                                                           
4 Napríklad obyvatelia z okolia atómovej elektrárne v Černobyle alebo z území zasiahnutých 
prírodnými katastrofami.  
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tergrund). Do tejto kategórie spadajú osoby s nemeckým štátnym 
občianstvom, z ktorých mladšia generácia sa už narodila v Nemec-
ku, ale pre svoj odlišný fyziognomický vzhľad, farbu pokožky alebo 
materinský jazyk, sú stále vnímaní ako cudzinci. Špecifický výraz 
používa aj štatistika Holandského kráľovstva. Pojmom alochtónny 
označujú všetky osoby, ktorých aspoň jeden z rodičov sa narodil 
mimo hraníc Holandska (Ersanili 2007; Prins 2005). Obdobne vo 
Francúzsku existuje rozlišovanie medzi cudzincami (étrangers) a 
prisťahovalcami (immigrés). Prisťahovalci sú osoby narodené 
v zahraničí ako cudzinci a žijúci vo Francúzsku nezávisle od ich 
momentálnej štátnej príslušnosti. Do tejto kategórie nepatria Fran-
cúzi, ktorí sa narodili v zahraničí a v súčasnosti žijú vo Francúzsku 
(Currle 2004: 90).  
 Tak ako pojem migrant, aj termín migrácia (etymologický pôvod 
z latinského „migrare“ resp. „migratio“ – putovať, chodiť, sťahovať 
sa) je možné vysvetliť z rôznych uhlov pohľadu (pozri aj Liďák 
2008: 14-31). Vo všeobecnosti býva definovaná ako „akákoľvek 
zmena trvalého bydliska“ (Wagner 1998: 26) v rámci hraníc jedné-
ho štátu alebo medzi nimi (Treibel 2003: 19). Ako fyzický prechod 
človeka alebo celej skupiny z jednej spoločnosti do druhej, resp. 
z jednej politickej oblasti do inej (Velikonja 1958: 458). Priestorové 
hľadisko je určite podstatnou premennou pri definovaní migrácie, 
nie je však jedinou. Premenné slúžiace na vymedzenie jednotlivých 
typov migrácie sú v nasledujúcom texte rozdelené do troch základ-
ných skupín: okrem už uvedených priestorových znakov, je potreb-
né uviesť aj časové a kauzálne. Takéto trojdelenie je ale len jednou 
z možných alternatív, preto sú pre doplnenie uvedené aj ďalšie 
skupiny migrácie (Štefančík 2008).  
 
 
2.2 TYPOLÓGIA MIGRÁCIE 
 
Prvou premennou typologizácie migrácie je priestor. Podľa neho sa 
rozlišuje medzi vnútroštátnou a medzištátnou, resp. medzinárod-
nou migráciou. Z pohľadu priestorovej vzdialenosti ide o pohyb 
obyvateľstva medzi jednotlivými administratívno-správnymi alebo 
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územno-správnymi jednotkami (obec, mesto, okres, kraj, región). 
V prípade, ak je územnou jednotkou štát, hovoríme o medzinárod-
nej migrácii. V takomto prípade definícia migrácie zahŕňa predpo-
klad pohybu obyvateľstva cez politické hranice a zmenu trvalého 
bydliska, pričom nejde len o krátkodobú zmenu pobytu (Bilsbor-
row 1998: 3).  
 Priestorové hľadisko zahŕňa aj rozdelenie migrácie podľa smeru 
pohybu. Možno ju rozdeliť na migráciu medzi východom a zápa-
dom, východom a východom, severom a juhom, juhom a juhom 
(Düvell 2006: 11). V tomto prípade nejde len o pomenovanie sveto-
vých strán, ale aj o výrazy spojené s regiónmi s určitými politický-
mi, sociálnymi alebo kultúrnymi danosťami. Migrácia medzi výcho-

dom a západom je spojená tak s obdobím studenej vojny, ako aj s 
rokmi po systémovej zmene v bývalých európskych socialistických 
krajinách, ale aj s rozšírením Európskej únie v roku 2004 medzi 
pôvodnými a novými členskými štátmi. Obdobne aj migrácia medzi 
juhom a juhom sa používa v dvoch významoch. Prvý charakterizuje 
geografický pohyb obyvateľstva z jedného južného do iného rovna-
ko na juhu ležiaceho štátu. V druhom, prenesenom slova zmysle, 
znamená sťahovanie obyvateľstva z jednej rozvojovej krajiny do 
iného podobne rozvojového štátu. Pojem „juh“ sa v tomto význame 
používa ako metafora pre výraz „rozvojový“ (Düvell 2006: 49). 
V minulosti išlo napríklad o migráciu obyvateľov Indie smerom do 
Južnej Afriky, alebo Číňanov smerujúcich do vtedajšieho Siamu. 
V súčasnosti ide o masový vnútrokontinentálny pohyb afrického 
obyvateľstva spôsobený vojnovými konfliktami alebo hladomorom. 
Pod migráciou medzi juhom a severom môžeme rozumieť sťahova-
nie obyvateľov juhoeurópskych štátov za prácou do ekonomicky 
vyspelejších štátov západnej a severnej Európy, ale rovnako tak 
týmto pojmom môžeme označiť migráciu obyvateľov rozvojových 
štátov afrického kontinentu smerom do Európy. Migrácia medzi 
východom a východom sa okrem pohybu obyvateľstva v rámci býva-
lého socialistického bloku, spája aj s uvoľnením politických a hos-
podárskych pomerov v Sovietskom  zväze a následným odchodom 
obyvateľov Číny do Ruska, najmä do jeho východných, ekonomicky 
vyspelejších oblastí. Pomerne intenzívna je aj migrácia obyvateľov 
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Číny do Japonska. Čína je dnes najdôležitejším zdrojovým štátom 
migrantov smerujúcich do Japonska, ktoré patrí medzi štáty s nega-
tívnym demografickým vývojom (Vogt 2008).  
 Pri kategorizácii medzinárodnej migrácie by sa nemalo zabúdať 
na jej časový charakter, ktorý zohráva dôležitú úlohu aj v tejto pub-
likácii. Zatiaľ čo Organizácia spojených národov a podľa nej aj Me-
dzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) definujú medzinárodnú 
migráciu ako viac než ročný pobyt v nejakom inom štáte (IOM: 
About Migration), Oucho spája migráciu s časovým obdobím už 
v rámci jedného mesiaca (Oucho 1998). Časový aspekt zahŕňa aj 
frekvenciu zmeny cieľa (jednorazová migrácia, remigrácia, dočasná 
mobilita). V prípade krátkodobého, väčšinou opakovaného pohybu 
bez zmeny miesta pobytu, hovoríme skôr o pendlovaní alebo cirku-
lácii. Ak je teda zmena bydliska podstatným faktorom migrácie, 
pendlovanie (kvôli pravidelnému dochádzaniu do práce alebo ško-
ly) alebo cirkulácia do tejto kategórie nepatria, pretože k zmene 
trvalého pobytu nedochádza. Obdobne možno nazerať aj na migro-
vanie za účelom sezónneho zamestnania.  
 K temporálnym typom cezhraničného pohybu obyvateľstva radí 
Düvell aj tzv. migračné reťaze (Düvell 2006: 53). Vyznačujú sa tým, 
že zo štátu A migrujú obyvatelia do štátu B, zatiaľ čo zo štátu B 
smeruje obyvateľstvo do štátu C. Spravidla vznikajú kvôli postup-
nému nárastu priemerných miezd v určitých sektoroch väčšinou 
v susediacich štátoch, hoci malá vzdialenosť medzi štátmi nie je 
podmienkou. Ako názorný príklad slúži súčasná pracovná mobilita 
českých lekárov a zdravotných sestier uplatňujúcich sa v Nemecku 
a slovenský zdravotnícky personál hľadajúci prácu kvôli lepším 
platovým podmienkam v Českej republike. Do tejto reťaze patria 
napríklad aj ukrajinskí lekári pracujúci v slovenských nemocni-
ciach. Ich počet zatiaľ nie je vysoký, pričom časť z nich Slovensko 
cestou na západ od Ukrajiny úplne vynechá a hľadá uplatnenie 
v západoeurópskych štátoch (prípadne v Českej republike).    
 Pod kauzálnymi faktormi migrácie sa rozumejú príčiny, ktoré 
migráciu vyvolávajú. Možno na ne nazerať z ekonomického (rozdie-
ly v platovom ohodnotení, v šanci na kariérny rast, v miere neza-
mestnanosti), sociálneho (podmienky sociálneho zabezpečenia, 
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úroveň univerzitného vzdelávania, zdravotníckych služieb, zblíže-
nie rodinných príslušníkov) a politického (stav dodržiavania ľud-
ských práv, rasové alebo náboženské prenasledovanie, úroveň de-
mokracie) hľadiska, hoci uvedený typ členenia len ťažko použiť na 
migráciu zavinenú prírodnými katastrofami, či zmenami životných 
podmienok vyvolanými ľudskými zásahmi (výbuch atómovej elek-
trárne v Černobyle alebo zemetrasenie, výbuch sopky). Kauzálne 
faktory rovnako zahŕňajú okolnosti migrácie, t. j. či sa migrácia 
uskutočňuje dobrovoľne (pracovná migrácia, migrácia študentov, 
zmena trvalého bydliska dôchodcov) alebo z donútenia (prírodné 
katastrofy, hladomor, politické, náboženské a etnické prenasledo-
vanie, zotročovanie). Do tejto kategórie zaraďujeme aj tzv. remig-
ráciu alebo návratovú migráciu, teda návrat do vlasti po určitom 
období. Dochádza k nej, ak pôvodné motívy, vyvolávajúce opustenie 
krajiny pôvodu, zanikli alebo ich prekonali iné priority. Ide o návrat 
politických utečencov po zmene režimu, vojnových utečencov po 
ukončení konfliktu, študentov po získaní vzdelania alebo pracov-
ných migrantov po odznení výhod ekonomickej migrácie.  
 Z pohľadu formy a rozsahu rozlišujeme migráciu individuálnu, 
skupinovú, kolektívnu, masovú; organizovanú a neorganizovanú. 
Dôležitý je aj samotný aktér medzinárodnej migrácie a jeho osobné 
vlastnosti (sklon k migrácii, napojenie na sociálne prostredie, po-
vahové vlastnosti). Rozhodnutie migrovať totiž nevzniká ako dô-
sledok unáhleného podnetu, naopak je výsledkom postupnosti jed-
notlivých krokov, ktorá sa v literatúre zvykne označovať ako „mig-
račná trajektória“ (migration trajectory) (Düvell 2006). Medzi sa-
motným uvažovaním migrovať po usadenie v cieľovom štáte pre-
behne niekoľko fáz (pozri tabuľka 1), pričom fáza uvažovania, roz-
hodovania, prípravy alebo až organizovania napokon ešte nemusí 
viesť k opusteniu krajiny pôvodu. Celý proces môže byť uskutoč-
nený iba raz, ale môže sa viackrát opakovať. Prebieha tak pri opus-
tení krajiny pôvodu, ako aj pri návrate späť po odznení dôvodov žiť 
natrvalo v cieľovom štáte.  
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Tabuľka 1: Migračná trajektória 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 
Uvažova-

nie 
Rozhodo-

vanie 
Prí-

prava 
Organizo-

vanie 
Pre-
sun 

Prí-
chod 

Zotrva-
nie 

Usade-
nie 

Jednorazové alebo opakované 

Zdroj: Düvell 2006, s. 13.  

 
 Celkový objem migrujúceho obyvateľstva závisí podľa Leeho od 
viacerých faktorov (Lee 1972: 121-124). Okrem ekonomických, 
environmentálnych alebo politických podmienok a osobnostných 
vlastností k nim patrí aj heterogenita oblastí na určitom teritóriu. 
Z pohľadu tohto faktoru je dôležité, aby sa na novom území nachá-
dzalo dostatok vhodných podmienok na život pre prichádzajúcich 
obyvateľov. Ďalším faktorom s vplyvom na rozsah migrácie je hete-
rogenita spoločnosti krajiny pôvodu. V prípade, ak sa jej obyvatelia 
líšia rasovo, etnicky alebo nábožensky, existuje väčší predpoklad, 
že budú vo väčšej miere podliehať k sklonom k migrácii. Tie budú 
navyše silnieť, ak koexistencia jednotlivých spoločenských segmen-
tov nie je založená na konsenze, ale naopak na diskriminácii. Rov-
nako dôležitú úlohu zohrávajú ťažkosti s prekonávaním prekážok 
spojených s mobilitou obyvateľov. Po odstránení určitej prekážky 
spravidla narastá počet migrujúceho obyvateľstva.  
 Predstavenú hypotézu možno z historickej skúsenosti doložiť 
celým radom príkladov. Napr. počet pracovných migrantov zo 
strednej a východnej Európy narástol po ukončení studenej vojny, 
alebo po vstupe niektorých krajín do Európskej únie a naopak osla-
bol po vypuknutí globálnej hospodárskej krízy v roku 2008. Cieľom 
migrujúcich pracovníkov po roku 2004 boli spravidla krajiny, ktoré 
pre nové členské štáty neprijali prechodné obmedzenia v oblasti 
voľného pohybu pracovnej sily. Faktorom s výrazným vplyvom na 
rozsah migrácie nájdeme v hospodárskom rozvoji tak krajiny pô-
vodu ako aj cieľového štátu. V období hospodárskej expanzie firmy 
rozširujú svoje produkčné možnosti, vytvárajú nové pracovné 
miesta priťahujúce pracovníkov s migračným sklonom. Naopak 
v časoch ekonomickej depresie sa firmy zbavujú nadbytočnej pra-
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covnej sily, rastie nezamestnanosť, ktorá znižuje záujem o pracov-
nú mobilitu. 
 V neposlednom rade počet migrujúcich obyvateľov rastie aj 
v závislosti od technického a technologického rozvoja. Pokrok 
v rozvoji komunikačných technológií umožňujúcich udržiavať čulý 
kontakt medzi migrantmi a krajinou pôvodu, modernizácia pro-
striedkov skracujúcich čas potrebný na prekonávanie väčších 
vzdialeností, ale aj cenovo výhodné ceny za osobnú prepravu do-
stupné pre široké masy, vytvorili priaznivé podmienky pre ďalší 
rozvoj fenoménu medzinárodnej migrácie. Rozsah migrácie tak 
úzko súvisí aj s technickým rozvojom jednotlivých regiónov vo sve-
te (Lee 1972: 124).  
  
 Ako ďalšie premenné typologizácie migrácie možno uviesť:  
 
- charakteristiku regiónu pôvodu a cieľového regiónu (centrum – 

periféria),  
- spôsob a právny status vstupu do cieľovej krajiny (legálnu 

a nelegálnu, pozvanie, verbovanie pracovnej sily zo strany štát-
nych orgánov, nevítané prisťahovalectvo, vstup do krajiny cez 
zelenú hranicu; s legálne vyhotovenými dokumentmi, s falošným 
cestovným pasom),  

- profesijná charakteristika (typ dosiahnutého vzdelania, pracov-
ných skúseností), 

- pôvod migrantov (národnosť, etnikum, štátna príslušnosť),  
- ale aj ďalšie znaky ako pohlavie, vek, náboženské vierovyznanie 

(Preis 2001: 37).  
 
 Slovo migrácia sa niekedy mylne zamieňa termínom mobilita. 
Hoci pod pojmom migrácia rozumie napríklad Wagner „každú 
zmenu trvalého pobytu“ (Wagner 1989: 26), migráciu je potrebné 
vnímať len ako jednu z foriem priestorovej mobility. Eva Feldman-
Wojtachnia z nemeckého Centra pre aplikovaný výskum politiky, 
z pracovnej skupiny Mládež a Európa, upozorňuje na vnímanie roz-
dielov medzi migráciou a mobilitou na príklade mladých ľudí 
z krajín V4 (Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Poľsko) (Fel-
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dmann-Wojtachnia 2007). Zatiaľ čo migrácia je v očiach mladšej 
generácie vnímaná negatívne, pričom dôvod na jej vznik možno 
nájsť najmä v ekonomickej rovine, mobilita naberá v očiach mla-
dých obyvateľov stredoeurópskeho regiónu pozitívny rozmer (pre-
hlbovanie vzdelania na kvalitných univerzitách, spoznávanie no-
vých kultúr, zvykov a tradícií alebo ľudí, cestovanie). Avšak aj tento 
pojem interpretujú mladí ľudia rôzne. Kým mladá generácia v Ne-
mecku spája mobilitu s časovo obmedzenými výmennými progra-
mami spojenými so štúdiom a vzdelaním, mladšie ročníky 
v krajinách strednej Európy definujú tento termín o. i. ako šancu 
pôsobiť aj dlhodobo na inom mieste Európskej únie s cieľom vlast-
ného hospodárskeho prospechu. Obe skupiny ale spájajú mobilitu 
s možnosťou ďalšieho vzdelávania (Feldmann-Wojtachnia2007). Aj 
nemecký autor Dietrich Thränhardt rozumie pod termínom mobili-
ta vnútroštátny pohyb obyvateľstva. Migráciou je tak pre neho vý-
lučne pohyb obyvateľov prekračujúcich hranice národných štátov 
(Thränhardt 2003: 8).  
 Podľa vyššie uvedeného možno konštatovať, že klasifikácia mig-
račných pohybov nie je jednoduchý proces. Znázornenie desiatich 
premenných ovplyvňujúcich charakter migračných pohybov posky-
tuje nemecký autor Franck Düvell (tabuľka 2).  
 
Tabuľka 2: Desať premenných zmeny zmena miesta podľa F. Düvella 

Čas Pri tejto premennej môže ísť o jednoduchú prechádzku, výlet, 
cestu, dovolenku, dočasnú migráciu, dlhodobú emigráciu 
alebo trvalú migráciu 

Miesto Rozlišuje sa medzi zmenou miesta pobytu a zmenou miesta 
bydliska 

Geografia Rozlišuje sa medzi lokálnou, regionálnou, interregionálnou, 
intrakontinentálnou, interkontinentálnou a globálnou migrá-
ciou, podľa smeru migrácie (východ-západ, juh-sever, juh-juh 
a pod.), ako aj vzdialenosťou (neďalekou a vzdialenou)  

Účel a motív Rozlišuje sa medzi viacerými možnosťami účelu: zotavenie, 
obchod, vzdelávanie, práca, zlúčenie rodiny, alebo hľadanie 
ochrany pred prenasledovaním, ako aj žiadosť o politickú 
ochranu. Rovnako sa odlišuje medzi viacerými motívmi: 
pracovať, vzdelávať sa, dovolenkovať.  

Profesia Rozlišuje sa podľa úrovne dosiahnutého vzdelania, predchá-
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dzajúcim pracovným zaradením, resp. kvalifikácie migranta, 
napr. medzi vysoko a nízko kvalifikovanými migrantmi. Zo-
hľadňuje sa pracovné zaradenie: zdravotnícky personál, 
pracovníci v priemysle, poľnohospodárstve, IT-personál 
a pod.  

Aktér  V tomto prípade sa rozlišuje medzi ľuďmi, ktorí sa pohybujú 
(migrácia) a ľuďmi, ktorými sa pohybuje (medzinárodný 
obchod s ľuďmi). Okrem toho sa rozlišuje medzi individuál-
nou, skupinou a masovou migráciou. A napokon sa rozlišuje 
podľa aspektu pohlavia: migrácia mužov, sekundárna migrá-
cia (zlúčenie rodiny) a migrácia žien.  

Politické 
podmienky  

Charakter zmeny miesta určuje aj charakter hraníc. V tomto 
kontexte sa rozlišuje medzi vnútornou mobilitou, transnacio-
nálnymi migračnými pohybmi a medzinárodnou migráciou 
medzi národnými štátmi.  

Právny status Pri tejto premennej sa rozlišuje medzi legálnou a nelegálnou 
migráciou, ako aj podľa legislatívy prijímajúceho štátu. Tieto 
sa porovnávajú niekedy veľmi ťažko, keďže štáty vzhľadom 
na špecifické a historicky podmienené okolnosti majú odlišné 
migračné politiky.  

Charakter 
rozhodovania 

Rozlišuje sa medzi relatívne dobrovoľnou a vynútenou mig-
ráciou.  

Historické 
okolnosti 

Migračné pohyby sú podmienené historicky, prebiehajú v 
historicky špecifických podmienkach a podľa toho ich možno 
periodicky zaradiť. Dôraz na fenomén národného štátu 
a úlohu štátnych hraníc následne podmieňuje aj charakter 
a intenzitu medzinárodnej migrácie.  

Zdroj: Düvell 2006, s. 11.  

 
 Podľa Düvella (2006) k týmto faktorom patrí čas, miesto, geo-
grafia, účel a motív, profesia, aktér, politické podmienky, právny 
status, charakter rozhodovania a nakoniec historické okolnosti 
medzinárodnej migrácie. 
 
 
2.3  ASPEKTY MEDZINÁRODNEJ MIGRÁCIE 
 
Cezhraničný pohyb obyvateľstva má širokospektrálne dôsledky. 
Pozitívne alebo negatívne postihujú jednotlivé osoby, krajiny pôvo-
du ako aj cieľové štáty. Podľa Dušana Štraussa (2012) závisia pozi-
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tívne alebo negatívne dôsledky medzinárodnej migrácie od jej in-
tenzity. Pri slabej migrácii môže byť autochtónne obyvateľstvo 
kultúrne obohatené, naopak pri silnej dochádza k integrácii „na 
základe spoločných etnických znakov“, čo následne vedie k segre-
gácii imigrantov, resp. k sociálnej kohézii (Štrauss 2012: 82). Také-
to videnie nemožno úplne zovšeobecňovať na všetky skupiny imig-
rantov a na každý štát (napríklad európski prisťahovalci sú v USA 
integrovaní dobre), hoci segregácia až getoizácia imigrantov 
s následným skrytým alebo otvoreným napätím medzi prisťahoval-
cami a autochtónnou spoločnosťou sú bežným koloritom veľkých 
miest v súčasnej západnej Európy alebo v Spojených štátoch ame-
rických.  
 Dôsledky medzinárodnej migrácie na cieľové štáty je možné 
identifikovať na viacerých úrovniach. Majú charakter demografic-
ký, ekonomický, sociálny, kultúrny, bezpečnostný a politický, ale 
nemožno vylúčiť aj iné dopady medzinárodnej migrácie na cieľové 
štáty (prípadne na krajiny pôvodu).   
 
a) Demografické aspekty migrácie 
 
Z demografického pohľadu má migrácia vplyv na rozdelenie, zlože-
nie a charakter spoločnosti. V ostatných rokoch sme v priemysel-
ných krajinách na jednej strane svedkami predlžovania priemerné-
ho veku človeka, na strane druhej poklesu počtu narodených detí. 
Podľa Dušana Štraussa (2012) práve európsky priestor nepatrí 
medzi homogénne rastové a smerom od severozápadu na juhový-
chod sa s výnimkou Grécka ešte znižuje, pričom v krajinách západ-
nej a severnej Európy rast populácie pomáha udržiavať medziná-
rodná migrácia (Štrauss 2012: 72). Starnutie obyvateľstva teda 
môže viesť k situácii, kedy niektoré krajiny bez pokračujúceho pri-
sťahovania imigrantov nebudú pravdepodobne schopné plniť po-
žiadavky svojich ekonomických sektorov (Drbohlav 1994: 153). 
Zatiaľ čo v prípade predlžovania priemerného veku možno hovoriť 
o pozitívnom trende, pokles narodených detí vyvoláva obavy, ob-
zvlášť, ak celkový počet narodených detí je dlhodobo nižší, ako 
počet úmrtí. V krajinách pôvodu migrácia negatívne zasahuje do 
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prirodzeného vývoja spoločnosti, v cieľových štátoch (najmä v Eu-
rópe) môže v dôsledku starnúcej autochtónnej spoločnosti pomôcť 
prirodzenému nárastu obyvateľstva. Podľa Berlínskeho Inštitútu 
pre obyvateľstvo a rozvoj by sa do roku 2050 mal bez prisťahoval-
cov znížiť celkový počet obyvateľov európskych krajín o cca 50 
miliónov. Priemerný vek by sa mal naopak zvýšiť z dnešných 38,9 
(2005) na 47,3 rokov. Len štvrtina zo všetkých európskych regió-
nov by do roku 2030 mala zachovať rovnakú úroveň populácie 
reprodukciou vlastného obyvateľstva. Pri súčasnej pôrodnosti cca 
1,5 dieťaťa na jednu žena je každá ďalšia generácia v Európskej 
únii menšia o jednu štvrtinu. Na druhej strane v mimoeurópskych 
regiónoch stále rastie počet narodených detí. Podľa Berlínskeho 
inštitútu by sa tak Európa neodvratne mala pripraviť na riešenie 
problémov spojených s globálnym fenoménom negatívnych demo-
grafických zmien (Berlin-Institut 2008). Zatiaľ čo v cieľo-
vých štátoch s postupne starnúcim obyvateľstvom môže príchod 
mladých ľudí zmierniť negatívny demografický trend, problémy 
môže spôsobiť v krajinách pôvodu, pokiaľ populácia vykazuje po-
dobne sklony k starnutiu resp. vymieraniu. Tento trend zodpovedá 
konceptu Organizácie spojených národov tzv. „replacement migra-
tion“, ktorý predpokladá využitie migrácie na zabránenie celkového 
počtu obyvateľov v určitom regióne (Uno-Abteilung 2000).     
 V súvislosti s negatívnym demografickým trendom experti pra-
videlne prinášajú informácie o počtoch cudzincov, ktorí sú pre ná-
rodné štáty nevyhnutne potrební na zabezpečenie ich základných 
ekonomických funkcií. Pre ilustráciu, podľa odhadov odborníkov 
potrebuje Nemecko na zastavenie poklesu a následnú stabilizáciu 
počtu produktívneho obyvateľstva ročne 400 000 prisťahovalcov 
(Wöhlcke 2001: 32). Podobne v Českej republike môže pozitívne 
migračné saldo na určitú obmedzenú dobu kompenzovať očakáva-
ný nepriaznivý vývoj populácie a zabrániť poklesu obyvateľov pod 
hranicu 10 miliónov (Horáková, s. 1). S prisťahovalcami sa počíta aj 
pri zapĺňaní medzier na pracovnom trhu, vyvolanými starnúcim 
obyvateľstvom a nízkym počtom narodených detí. 23. októbra 
2007 na zasadnutí ministrov vnútra členských štátov Európskej 
únie navrhol európsky komisár pre spravodlivosť a bezpečnosť 
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Franco Frattini riešiť nedostatok pracovných miest v členských 
štátoch Európskej únie zriadením tzv. „modrých kariet“, ktoré by 
po vzore amerických „zelených kariet“ umožnili vysokokvalifikova-
ným príslušníkom nečlenských štátov ľahšie uplatnenie na pracov-
nom trhu (BBV News 2007). V novembri 2008 Európsky parlament 
projekt modrých kariet schválil. Rozhodnutie sledovalo uľahčenie 
príchodu vysokvalifikovanej pracovnej sily do členských štátov 
Európskej únie. Štátne orgány Českej republiky už na iniciatívu 
Frattiniho reagovali novelou zákona o zamestnanosti z augusta 
2008, ktorou sa do zákona zapracováva projekt tzv. zelených kariet 
pre pracovníkov zo zahraničia. Na Slovensku je proces zamestná-
vania cudzincov zatiaľ v rukách výlučne zamestnávateľov. Ale je to 
len otázka času, kedy bude musieť otázky súvisiace so zamestnáva-
ním cudzích štátnych príslušníkov riešiť aj slovenská vláda. 
 Názor, že negatívne ekonomické a demografické dopady má 
vyriešiť medzinárodná migrácia je často prezentovaným v politic-
kej a odbornej diskusii, nie je však jediným. Opačné stanovisko pre-
zentuje napríklad David A. Coleman (1992). Rastúcou imigráciou 
nie je potrebné nahrádzať deficity pracovnej sily. Európa, najmä na 
svojich geograficky periférnych územiach, vykazuje dostatočné 
rezervoáre zatiaľ nevyužitej pracovnej sily. Spôsob riešenia eko-
nomických problémov vidí Coleman aj v rekvalifikácii nezamestna-
ných, v dostatočnom vzdelaní mladej generácie a rovnako v zapoje-
ní väčšieho počtu žien do pracovného procesu. Celkový počet ne-
zamestnaných má byť ekvivalentom populačného deficitu na pra-
covnom trhu. Túto hypotézu síce prezentoval už v roku 1992, ale 
v neskorších tvrdeniach svoj názor obhajuje a naďalej poukazuje na 
nevyužité rezervy pracovnej sily európskej populácie (Coleman 
2000). Nestavia sa len proti migrácii ako prostriedku riešenia eko-
nomických ale aj demografických problémov. Negatívnou stránkou 
migrácie je, že so sebou prináša početné sociálne, kultúrne a poli-
tické riziká. Coleman zároveň prízvukuje, že Európa už má skúse-
nosť s migračnou vlnou, ktorá stále neskončila. Navyše Európa ne-
má doteraz vytvorený spoločný postoj k integrácii prisťahovalcov. 
Stále neboli vyriešené jej sprievodné problémy: vytláčanie prisťa-
hovalcov na okraj spoločnosti, vysoká miera diskriminácie, sklony 
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mladej generácie prisťahovalcov ku kriminalite. Pokiaľ chce Európa 
riešiť svoje ekonomické a populačné deficity imigráciou, mala by 
podľa Colemana najskôr vyriešiť negatívne javy vyvolané prvou 
vlnou pracovnej migrácie (Coleman 1992: 456-457).  
 Colemanova téza o rezervoároch pracovnej sily na periférnych 
územiach platí aj v prípade Slovenska, pretože regionálne rozdiely 
v miere nezamestnanosti sú značné. Problémom však je nedosta-
točná ochota migrovať z jedného regiónu do druhého. Zaznamená-
vame síce pomerne silnú skupinu obyvateľov pôvodom z východo-
slovenských regiónov pracujúcich a dlhodobo alebo trvalo žijúcich 
v hlavnom meste, na východnom alebo južnom Slovensku však stá-
le ostáva veľká skupina nezamestnaných bez sklonov k ekonomic-
kej vnútroštátnej migrácii. Téza o využívaní rezervoárov pracovnej 
sily z periférií štátu alebo celej Európskej únie tak platí len v čistých 
ekonomických podmienkach. Sklony k migrácii sú totiž ovplyvňo-
vané nielen dopytom po práci, ale aj celým radom iných ekonomic-
kých alebo neekonomických faktorov, o. i. rozdielom v cenách ne-
hnuteľností (cena dvojposchodového domu v Snine nemusí dosa-
hovať úroveň hodnoty jednoizbového bytu v Bratislave), emocio-
nálnym vzťahom k regiónu, prípadne nezáujem o prerušenie inten-
zívnych rodinných vzťahov.  
 
b) Sociálne aspekty migrácie 

 
Zmena trvalého pobytu medzi dvomi štátmi môže mať okrem de-
mografických aj sociálne dôsledky. Popri túžbe po lepšom živote, 
dochádza k migrácii aj po nejakom osobnom alebo pracovnom zly-
haní – nezamestnanosť, neschopnosť splácať dlhy – po zmene ro-
dinných pomerov – rozvod, konflikt v rodine, úmrtie blízkej osoby. 
Zmena životného priestoru môže pôsobiť na ďalší osobnostný roz-
voj pozitívne, ale aj negatívne. Ovplyvňuje pohyb na sociálnom reb-
ríčku smerom hore i dole. Napr. absolventka vysokej školy sa roz-
hodne pracovať v zahraničí ako opatrovateľka detí alebo domácich 
zvierat, ale na druhej strane vzdelaný jednotlivec perzekvovaný za 
svoje názory v autoritárskom režime môže emigráciou okrem zís-
kania slobody nájsť aj vhodné podmienky na svoj profesionálny 



Medzinárodná migrácia a jej aspekty 

 

~ 30 ~ 

 

rozvoj. Alebo prevodom ušetrených peňazí do krajiny pôvodu pro-
fituje rodina emigranta nielen v ekonomickej rovine. Finančný prí-
jem pomáha deťom počas univerzitného štúdia, čím zabezpečuje 
postup na sociálnom rebríčku. Z porovnania zmien sociálneho sta-
tusu podľa krajiny pôvodu a cieľového štátu vyplýva, že zatiaľ čo 
v cieľovej krajine migranti zväčša klesajú na sociálnom rebríčku, 
finančným prilepšením získavajú po návrate do vlasti (Düvell 2006: 
158). Návrat do vlasti, najmä po dlhšom období, môže na druhej 
strane spôsobovať problémy s opätovným začlenením do spoloč-
nosti krajiny pôvodu. Návrat je komplikovanejší, ak migrant pochá-
dza z kultúrne odlišného prostredia a v cieľovej krajine si už osvojil 
kultúrne vzorce správania miestneho obyvateľstva.  
 Z pohľadu sociálnych dôsledkov medzinárodnej migrácie je po-
trebné zdôrazniť prípadné zmeny na zloženie spoločnosti cieľo-
vých štátov. Nemecký univerzitný profesor sýrskeho pôvodu Bas-
sam Tibi (1998, 2005) upozornil na vznikajúce rozpory medzi pri-
sťahovaleckými komunitami a autochtónnou spoločnosťou. Podľa 
Tibiho pod vplyvom medzinárodnej migrácie vzniká v cieľových 
štátoch tzv. paralelná spoločnosť. Pod týmto pojmom sa rozumejú 
etnicky homogénne skupiny obyvateľov, ktoré sú od väčšinového 
obyvateľstva oddelené priestorovo, sociálne a kultúrne. Spravidla 
je ňou označovaná uzavretá komunita prisťahovalcov v typických 
imigračných krajinách západnej Európy, ktorí si zachovali svoje 
pôvodné správanie aj po prisťahovaní, pričom niektoré importova-
né normy nemusia korešpondovať s tradíciami a právnym poriad-
kom cieľového štátu migrácie. Mediálne pomerne používaným sa 
tento výraz stal najmä v roku 2004, po zavraždení holandského 
režiséra Theo van Gogha moslimským teroristom, ale rovnako sa 
objavuje v diskusiách na témy ako ženská pokrývka hlavy alebo 
vraždy zo cti. Nesie tak v sebe pomerne negatívne ladenú konotáciu 
a naznačuje zlyhanie multikultúrneho konceptu integračnej politi-
ky. Vedecké výskumy však ukazujú, že vo verejnosti rozšírené ne-
gatívne stereotypy o paralelných spoločnostiach prisťahovalcov 
niekedy nekorešpondujú s realitou a prisťahovalci vykazujú vyššiu 
mieru ochoty integrovať sa, než im je prisudzovaná. Ak predsa len 
existujú, nemalú zodpovednosť za ich vznik má nesprávna integ-
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račná politika cieľového štátu migrácie, ako aj domáca verejnosť, 
ktorá odmieta rešpektovať cudzincov ako svojich nových 
a rovnoprávnych spoluobčanov (Tibi 1998; Tibi 2005).  
 
c) Ekonomické aspekty migrácie 
 
Z ekonomického hľadiska predstavujú migranti zdroj nízko- i vyso-
kokvalifikovanej a čo je dôležité, lacnej pracovnej sily. Migrácia 
pracovnej sily tak vplýva na krajinu pôvodu, ako aj na cieľový štát, 
v ktorom môže vyvolať pozitívne alebo negatívne dôsledky. Nega-
tívne pôsobí na krajinu pôvodu v prípade, ak ju masovo opúšťajú 
vysokokvalifikovaní a talentovaní pracovníci, vedci a študenti, ktorí 
sa po absolvovaní štúdia rozhodnú zotrvať v zahraničí. Odlev moz-
gov (brain drain) sa pre krajinu pôvodu negatívne neodráža len 
v absencii pracovnej sily. Rovnako negatívne pôsobí strata investí-
cií štátu vynaložených na vzdelanie emigrujúcich občanov (Lan-
gthaler, Hornof 2008: 12-13). Na druhej strane, chýbať môžu kraji-
ne pôvodu aj menej vzdelaní pracovníci, pokiaľ ich je na domácom 
pracovnom trhu nedostatok. Naopak migrácia má pre hospodárstvo 
krajiny pôvodu pozitívny vplyv, pokiaľ do zahraničia odchádzajú 
pracovníci, ktorých je na domácom pracovnom trhu prebytok. Zní-
žená ponuka pracovnej sily môže viesť k rastu konkurencie 
s pozitívnym dôsledkom na rast miezd, avšak s negatívnym vply-
vom na rast hospodárstva. Pozitívny efekt zanecháva migrácia 
v prípade, ak emigrujúci občania posielajú časť svojich zárobkov 
(remitencie) svojim príbuzným a po určitom čase sa vrátia späť do 
vlasti s novými vedomosťami a pracovnými skúsenosťami. Objem 
takýchto peňazí dosahuje niekedy výrazné rozmery. Krajinám  pô-
vodu slúžia ako významný zdroj devíz s celkovým pozitívnym do-
padom na finančnú bilanciu. Transferné platby podporujú domác-
nosti príbuzných, ale kladú aj základy na tvorbu kapitálu pre ne-
skoršie obdobie po prípadnom návrate domov a zároveň prispieva-
jú k rastu národného hospodárstva (Seifert 2000: 196). Tento 
predpoklad platí len v prípade efektívne využívaných remitencií. 
Drbohlav upozorňuje na autorov, podľa ktorých tieto finančné 
zdroje väčšinou nemajú formu investícií, ale prostriedkov využitých 
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prevažne na kúpu tovarov krátkodobej či dlhodobej spotreby. 
Z pohľadu jednotlivca tak síce ide o momentálne naplnenie jeho 
potrieb, v makroekonomickom ponímaní sa ale remitencie môžu 
odraziť v raste inflácie a zvyšovaní rozdielov v príjmoch produk-
tívneho obyvateľstva (Drbohlav 1994: 156).  
 Rôzne ekonomické dôsledky vyvoláva migrácia v cieľových štá-
toch. Pomáha zapĺňať medzery na pracovnom trhu v určitých od-
vetviach, čo sa však vďaka väčšej konkurencii môže negatívne od-
raziť na raste miezd. Štáty získavajú kvalifikovanú pracovnú silu 
bez toho, aby predtým museli investovať do jej vzdelávania. Záslu-
hou lacnejšej pracovnej sily imigrantov dokážu niektoré odvetvia 
udržiavať pracovné miesta, ktoré sú kvôli podpriemerným mzdám 
neatraktívne pre domáce obyvateľstvo. Výhodou je rovnako nárast 
počtu daňových poplatníkov v produktívnom veku, ktorý sa pozi-
tívne odráža v dôvere voči priebežnému dôchodkového systému. 
Pozitívne vplýva migrácia aj na sociálny systém s celkovým dôsled-
kom na stav verejných financií. Predpokladá sa totiž, že najmä pra-
covní migranti využívajú sociálne služby štátu v oveľa menšej mie-
re, ako starší ľudia cieľovej krajiny (Drbohlav 1994: 158). Táto 
domnienka platí len v prípade, ak migrujúcu populáciu tvoria pre-
važne mladí a zdraví pracovníci a ich kroky smerujú do štátov 
s rastúcim hospodárstvom.  
 
d) Kultúrne aspekty migrácie 

  
Migrácia má zásadný dopad nielen pre osobný život migrantov, ale 
zásadne mení štruktúru spoločnosti. Pre spoločnosti cieľových kra-
jín predstavuje medzinárodná migrácia príležitosť kontaktu 
s kultúrne, jazykovo, etnicky a nábožensky odlišnými spoločnos-
ťami a jednotlivcami. Interakciami medzi kultúrami dochádza 
k zmenám na oboch stranách. Prvky jednotlivých kultúr splývajú, 
pričom vznikajú nové modely a celé kultúrne komplexy, alebo na-
opak, menej výrazné prejavy zanikajú na úkor dominantných. Vý-
sledkom interakcie rozličných kultúr je buď súlad a harmónia, ale-
bo vznik nedorozumení a kultúrnych konfliktov. Základom takejto 
interakcie je prirodzená obava voči neznámemu a cudziemu, ktorá 
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pramení z pocitu ohrozenia vlastnej kultúry a vyznávajúcich hod-
nôt (Letavajová 2004: 110). Spolužitie založené buď na konflikte 
alebo na konsenze závisí na jednej strane od historických skúsenos-
tí domáceho obyvateľstva s prijímaním cudzej kultúry a od postoja 
k svojej vlastnej. Na strane druhej, pre harmonické spolužitie je 
rovnako dôležitý postoj migrantov k udržiavaniu svojich tradičných 
zvyklostí v novom prostredí. Živnou pôdou konfliktu je situácia, ak 
migranti ovplyvnení napríklad hlbokým vzťahom k náboženským 
inštitúciám, odmietajú prijať kultúrne vzorce autochtónneho oby-
vateľstva, ktoré je rovnako ako alochtónne, pevne spojené s nábo-
ženskými tradíciami. V súčasnosti sme svedkami celého radu rôz-
nych konfliktov, ktoré tak v Európe, ako aj vo svete, vznikajú práve 
neochotou akceptovať cudziu kultúru, a to buď zo strany migrantov 
alebo príslušníkov autochtónnej spoločnosti. Ide najmä o konflikty 
vychádzajúce z odlišných náboženských – zvlášť kresťanských 
a moslimských – pohľadov na spoločnosť, demokraciu, ľudské 
a politické práva, najmä slobodu prejavu (Huntington 1996).  
 V prvej polovici 20. storočia sa z radov moslimského obyvateľ-
stva nachádzali v Európe najmä študenti z islamských krajín 
a európski konvertiti, proces dekolonizácie a vlny pracovnej migrá-
cie a s ňou spojené neskoršie zlučovanie rodín rozšíril počty mos-
limov aj z iných sociálnych skupín. Podľa odhadov dnes len 
v západne Európe žije približne 12 miliónov obyvateľov moslim-
ského vierovyznania (Landman 2005: 561). Hoci samotná štatistika 
ešte nevypovedá o miere religiozity prisťahovalcov a ich ochote 
rešpektovať kultúrne, politické a právne tradície európskych de-
mokracií, vysoký počet moslimov je predpokladom existencie sku-
pín ortodoxných veriacich, ktorí nemusia akceptovať kultúru auto-
chtónnej spoločnosti. Na ilustráciu slúžia pobúrené reakcie mos-
limského obyvateľstva po zverejnení karikatúr proroka Mohameda 
v dánskej tlači v roku 2005 alebo rok predtým zavraždenie holand-
ského režiséra Thea van Gogha po uvedení filmu Podriadenie, ktorý 
kriticky nazeral na postavenie žien v islamskej spoločnosti.  
 Konflikty medzi kultúrami sa odrážajú v negatívnom pohľade 
verejnosti na migrantov, ktoré v extrémnej podobe môžu vyústiť do 
násilných činov páchaných na prisťahovalcoch. V takomto prípade 
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sa problém následne prenáša do politickej roviny. Pokiaľ prisťaho-
valci nedokážu akceptovať kultúrno-politické tradície európskych 
štátov, hľadanie konsenzu bude náročné. Problematická oblasť sa 
ukazuje najmä vo vnímaní vzťahu medzi štátom a náboženstvom. 
Zatiaľ čo štát v západnej Európe je vo svojej ideálnej podobe seku-
larizovaný, demokratický a založený na suverenite ľudu, niektorí 
prisťahovalci z iných nábožensko-kultúrnych regiónov odmietajú 
myšlienku striktnej deľby politiky a náboženstva. Bassam Tibi 
v tejto súvislosti poukazuje na vzťah moslimov k štátnej suverenite. 
Podľa niektorých vykladačov islamu pochádza suverenita výlučne 
od Alaha. V európskych podmienkach akceptovaná nadradenosť 
ľudu je v islame považovaná za „suspendáciu absolútneho postave-
nia Alaha“ (Tibi 1994: 71). Uznávanie bezvýhradnej pozície nábo-
ženskej bytosti ako alternatívy voči suverenity ľudu tak patrí 
k významným faktorom, ktoré brzdia hľadanie konsenzu medzi 
kultúrami žijúcimi v európskych prisťahovaleckých krajinách. Ná-
boženstvo ako jednu z rozhodujúcich príčin vznikajúcich konfliktov 
medzi moslimským obyvateľstvom a európskou verejnosťou vníma 
aj Marwan Abou Taam (2007). Práve poukázaním na nepoje 
v Dánsku upozorňuje na hlbokú priepasť medzi náboženskými tra-
díciami časti prisťahovalcov a liberálno-demokratickou tradíciou 
európskej spoločnosti (Taam 2007: 224). Problém, postihujúci pô-
vodne vzťah náboženskej menšiny moslimov a väčšiny dánskej 
spoločnosti bez rozdielu k náboženskej príslušnosti, postupne roz-
rástol do globálneho bezpečnostného problému. 
 
e) Bezpečnostné aspekty migrácie 
 
Medzinárodná migrácia má dosah tak na vnútornú, ako aj vonkajšiu 
bezpečnosť cieľového štátu. Po teroristických útokoch z 11. sep-
tembra 2001 na civilné objekty narástla nedôvera voči migrantom 
najmä z arabsko-islamského sveta, hoci medzinárodná migrácia sa 
za bezpečnostné riziko považovala už pred útokmi v USA. Podľa 
Neuschelera (2004: 22) náboženské prejavy (predovšetkým mos-
limov), dovtedy vnímané ako metafory, začali byť po útokoch 
z jesene 2001, „považované za vážne bezpečnostné riziko“. Pocit 
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ohrozenia bezpečnosti narástol po ďalších vykonaných alebo pri-
pravovaných útokoch teroristických buniek pôsobiacich v Európe, 
politických vraždách v Holandsku, nepokojoch v chudobných čas-
tiach Francúzska i po vyhrážkach dánskym autorom zverejnených 
karikatúr islamských náboženských postáv v miestnej tlači. Podľa 
londýnskeho Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdia 
ohrozuje migrácia vnútornú bezpečnosť cieľových štátov dokonca 
v oveľa väčšej miere, než vojenské alebo teroristické hrozby (Neus-
cheler 2004: 23). 
 V tejto súvislosti rozlišuje Steffen Angenendt (2004) tri dimen-
zie vzťahu migrácie a vnútornej bezpečnosti. Prvým je riešenie 
kriminality cudzincov, druhým kriminality domáceho obyvateľstva 
voči cudzincom, vrátane aktivít pravicových extrémistov rázne vy-
stupujúcich proti cudzincom. Činnosť extrémistov predstavuje ne-
bezpečenstvo vzhľadom na ich proklamované ciele. Okrem elimi-
novania počtu cudzincov k nim patrí aj odstránenie existujúceho 
demokratického politického poriadku. Odpor voči cudzincom môže 
byť vhodným prostriedkom na získanie podpory verejnosti. Riziko 
popularity extrémistických formácií narastá, ak sa štátu nedarí eli-
minovať nelegálnych ekonomických prisťahovalcov, ktorí na trhu 
práce predstavujú konkurenciu pre domáce obyvateľstvo. Hoci je 
vplyv pravicových extrémistov v štátoch Európskej únie nízky, ras-
tie podpora veľkých politických strán, ktoré sa k imigrácii aj zo 
strachu zo straty voličskej podpory stavajú negatívne. Napokon 
tretím aspektom vzťahu migrácie a vnútornej bezpečnosti je poli-
tický extrémizmus prisťahovalcov. V tomto prípade ide o aktivity 
organizácií, ktorých násilná činnosť je namierená proti politickému 
poriadku demokratických krajín. Potenciálne riziko tvoria najmä 
prisťahovalci prichádzajúci z problematických území. Existuje totiž 
predpoklad, že imigranti udržiavajú čulé kontakty so svojou pô-
vodnou krajinou a niektorí z nich s ochotou pristupujú k plneniu 
aktivít pre organizácie zamerané proti liberálnym demokraciám. 
Cieľové štáty môžu poskytovať vhodný priestor na prípravu alebo 
vykonávanie teroristických útokov. Hoci je takéto uvažovanie na 
úrovni špekulácií a podľa Angenendta nie je empiricky dokázateľné 
(Angenendt 2004), existujú prípady príprav teroristických útokov 
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zo strany imigrantov. Napríklad v Nemecku pôsobili členovia ham-
burskej bunky teroristickej organizácie al-Káidy Muhammad Atta, 
Marván Šihhí a Zijád Džarráh, ktorí participovali na prípravách 
a uskutočnení útoku zo septembra 2001 v New Yorku a Washing-
tone. Na jeseň 2007 prišla nemecká televízia ZDF s verziou, že za 
prípravou útokov na americké ciele na území Nemecka stál občan 
Uzbekistanu. Cudzinci mali stáť aj za teroristickými útokmi v Mad-
ride v marci 2004 a v Londýne v júli 2005. K útokom v Madride 
došlo len tri dni pred parlamentnými voľbami. Nemožno vylúčiť, že 
mali vplyv na ich výsledok. Napriek početným prípadom nelegál-
nych aktivít smerujúcich k ohrozeniu politického poriadku 
a bezpečnosti domácich obyvateľov nemožno všetkých prisťaho-
valcov spájať s terorizmom.  
 Vplyv na vonkajšiu bezpečnosť štátu môže mať migrácia v prí-
pade, ak dochádza k masívnym prisťahovaleckým vlnám z jedného 
štátu do susedného. Na rozdiel od Afriky takáto forma migrá-
cie v štátoch Európskej únie v ostatných rokoch nebola zaznamená, 
hoci nemožno vylúčiť, že sa tak v budúcnosti stane. Ohrozenou ob-
lasťou by mohol byť juhozápad Európy, ktorý čelí náporu nelegál-
nych prisťahovalcov z afrických štátov. Napr. Španielsko patrilo 
v období hospodárskeho rastu pred vypuknutím hospodárskej krí-
zy v roku 2008 medzi krajiny s rýchlo rastúcim počtom imigrantov. 
V dôsledku hospodárskej krízy sa mnohí migranti vrátili späť do 
krajiny pôvodu, ale po odznení dôsledkov krízy nemožno vylúčiť 
opätovný záujem migrantov aj o štáty juhozápadnej Európy.  
 Iným aspektom vonkajšej bezpečnosti sú bilaterálne vzťahy 
medzi cieľovým štátom a krajinou pôvodu (Angenendt 2004). Me-
dzinárodné konflikty, napr. studená vojna, sú živnou pôdou pre 
vytvorenie statusu utečenca, ale aj samotní utečenci môžu byť prí-
činou konfliktu (Weiner 1992-1993: 106). Snaha o riešenie prob-
lémov spojených s migráciou môže byť jednostranne vnímaná ako 
zásahy jedného štátu do vnútorných záležitostí iného štátu. Demo-
kratické štáty spravidla umožňujú utečencom z nedemokratických 
krajín verejne vystupovať a prezentovať svoj postoj k politic-
kým pomerom vo svojej vlasti. Verejná činnosť politických utečen-
cov otvorene akceptovaná vládou prijímajúcej krajiny však môže 
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vyvolať antagonistické vzťahy medzi dvomi subjektmi medziná-
rodných vzťahov. K zhoršeniu bilaterálnych vzťahov rovnako pri-
spieva, ak sa prijímajúci štát prezentuje aktívnou politikou na pod-
poru demokracie v krajinách, z ktorých utečenci pochádzajú. Poli-
tickí emigranti sa tak stávajú prostriedkom na vyhrotenie vzťahov 
medzi dvomi alebo viacerými štátmi. Príčinu zhoršujúcich bilate-
rálnych vzťahov môžu predstavovať aj pracovní migranti, najmä ak 
žijú v demokratickej krajine, a ich vlastná vláda používa na politic-
ký boj represívne metódy (Weiner 1992-1993: 107). Weiner ako 
príklad uvádza zhoršený vzťah Číňanov žijúcich v zahraničí k svojej 
vlasti po zásahu represívnych zložiek na námestí Tiananmen. Mno-
hí zahraniční Číňania začali po tomto násilnom akte intenzívnejšie 
pomáhať disidentskému hnutiu a vyvíjať tlak na vlády hostiteľ-
ských krajín, aby prestali podporovať Čínu. Naopak čínska vláda 
začala vnímať Číňanov žijúcich v zahraničí ako svojich nepriateľov 
(Weiner 1992-1993: 108).  
 
f) Politické aspekty migrácie 

 
Medzinárodná migrácia stála dlhé roky na periférii záujmu polito-
lógie, hoci z politického hľadiska aj migrácia ovplyvňuje rozhodnu-
tia cieľových štátov a medzinárodných organizácií, ku ktorým mig-
ráciou dotknuté štáty patria. Na úrovni obsahovej politiky (policy) 
a normatívnej politiky (polity) sa medzinárodná migrácia odráža 
v charaktere migračnej politiky a noriem upravujúcich pobyt a pos-
tavenie rôznych kategórií migrantov. V prípade, ak je migrácia dô-
ležitou témou politickej diskusie, ovplyvňuje rozhodnutia aktérov 
naprieč politickým spektrom: voličov, politikov, politických strán 
alebo mimovládnych organizácií. Trojnásobné víťazstvo Švajčiar-
skej ľudovej strany (SVP), dlhé desaťročia najmenšieho straníckeho 
subjektu v Spolkovej rade, je pripisované najmä jej aktívnej politike 
zameranej proti prisťahovalcom (Štefančík 2005). Téma migrácie 
sa na prelome tisícročí stala vo Švajčiarsku jednou z dominantných 
tém ostatných predvolebných a niektorých referendových kampaní. 
SVP, podobne ako mnoho ďalších pravicovo-populistických stra-
níckych subjektov v krajinách západnej Európy, postavila svoju 
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politiku na permanentnom poukazovaní na problémy spojené 
s migráciou, pričom na presadenie svojich názorov využívala aj 
niekoľko ľudových iniciatív zameraných proti pokračujúcej imigrá-
cii do krajiny (Piguet 2006: 78). V roku 2009 SVP iniciovala refe-
rendum o zákaze minaretov v krajine a prekvapivo získala podporu 
verejnosti na svoju stranu. Nielen vo Švajčiarsku sa tak postoj ve-
rejnosti ku globálnej migrácii stal výzvou pre občiansku verejnosť. 
Nezodpovedanou zostáva otázka, či úspech SVP je záležitosťou vý-
lučne alpskej krajiny, alebo po vzore švajčiarskych ľudovcov získa-
jú na popularite strany kritizujúce migrantov aj v iných vyspelých 
krajinách Európy či sveta. Volebné úspechy Slobodných v Rakúsku, 
Ľudovcov v Dánsku, Národného frontu vo Francúzsku, Strany pre 
slobodu v Holandsku, Švédskych demokratov vo Švédsku, teda anti-
imigračne naladených politických strán, sú potvrdením tézy 
o migrácii ako jednej z hlavných tém, ktoré majú momentálne 
v krajinách západnej Európy výrazný vplyv na parlamentné zastú-
penie pôvodne marginálnych straníckych subjektov. Rastúci počet 
prisťahovalcov, ale aj promigračné postoje niektorých vysokých 
predstaviteľov Európskej únie, vyvolávajú otázniky, či podobné 
stranícke zoskupenia budú mať úspech aj v krajinách bývalého 
socialistického bloku. Na druhej strane, ak politické strany vystupu-
jú k prisťahovalectvu pozitívne, prípadne nasadia na kandidátnu 
listinu naturalizovaných cudzincov, môžu získať voličov z radov 
prisťahovalcov s už prideleným štátnym občianstvom. Výskum 
možností a limitov politickej participácie migrantov je výzvou pre 
ďalšie bádanie, keďže vo výskume tejto oblasti politických aspek-
tov medzinárodnej migrácie existuje na Slovensku výrazný deficit.   
 
g) Európske aspekty migrácie  
 
Okrem dopadov na domácu politiku má medzinárodná migrácia 
vplyv na zahraničnú politiku národných štátov, ako aj organizácií, 
ku ktorým prináležia. Na ilustráciu slúži príklad migračnej politiky 
Európskej únie, ktorá sleduje úmysel vytvoriť spoločné predpisy 
pre všetky členské štáty. Napriek spoločnému cieľu, obmedziť prí-
lev nelegálnych migrantov, ostáva aj naďalej otázne, či v dôsledku 
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pretrvávajúcej ekonomickej a politickej atraktivity štátov Európ-
skej únie na jednej strane a existujúcim konfliktným a ekonomicky 
menej vyspelým oblastiam vo svete na strane druhej, dokáže eu-
rópske spoločenstvo znížiť počet migrujúceho obyvateľstva smeru-
júceho do oblasti západnej a strednej Európy. Uskutočnené kroky 
svedčia o cieli Európskej únie kontrolovať cezhraničné migračné 
pohyby spoločnými rozhodnutiami. K intenzívnej spolupráci eu-
rópskych štátov by mohli okrem boja proti nelegálnej migrácii pri-
spieť aj ochota k ďalšej európskej integrácii, strach zo zneužívania 
svojich národných sociálnych systémov, výhody zo spoločnej 
ochrany hraníc, ako aj vzájomne garantovaná pomoc pri nerovno-
mernom zaťažení jednotlivých regiónov vlnami nových prisťaho-
valcov.  
 Jednu z prekážok spoločného postupu možno nájsť v neochote 
národných štátov presúvať celý komplex kompetencií v oblasti 
migračnej politiky na medzinárodné organizácie. Nechuť spolupra-
covať vychádza z presvedčenia, že cezhraničný pohyb obyvateľstva 
sa ich bytostne nedotýka, ale aj z pocitu, že majú túto oblasť pod 
vlastnou kontrolou. Hlavná prekážka spolupráce vychádza z tradič-
ného konceptu suverenity národného štátu, založeného na pre-
svedčení, že napriek silnejúcim globalizačným trendom a procesu 
európskej integrácie, zostáva štát tým najdôležitejším aktérom pri 
tvorbe svojej verejnej politiky (Tamene 2010). Zachovanie suvere-
nity totiž patrí k hlavným cieľom politiky národného štátu. A mig-
rácia je práve fenomén ovplyvňujúci vonkajšiu i vnútornú bezpeč-
nosť, politiku kontroly hraníc, ale aj zloženie a veľkosť obyvateľ-
stva žijúceho na určitom území (Heckmann, Tomei 1997: 223-229).   
 Pri téme spoločnej politiky v oblasti azylu a prisťahovalectva na 
úrovni Európskej únie je potrebné podotknúť, že na jednej strane 
existuje ochota spoločenstva vytvoriť spoločnú migračnú politiku, 
tá je ale brzdená pretrvávajúcimi kompetenciami národných štátov 
a ich neochoty vzdať sa rozhodovacích kompetencií v oblasti, ktorú 
považujú za svoj vitálny záujem. Európa migrantov potrebuje, či už 
ako pracovnú silu alebo ako prostriedok na pozitívnu reprodukciu 
obyvateľstva. Otázne zostáva, kto bude rozhodovať o celkových 
počtoch imigrantov, a zároveň o tom, ktorý štát prijme akých pri-
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sťahovalcov. Oblasť imigračnej politiky tak zostáva aj naďalej 
v rukách členov národných kabinetov. Národné štáty sa len s nevô-
ľou vzdávajú svojich výlučných kompetencií v prospech suprana-
cionálnych organizácií. Tento predpoklad platí aj v prípade prisťa-
hovaleckej a integračnej politiky, keďže prisťahovalci tvoria dôleži-
tý faktor pre tvorbu domácej politiky. Rovnako aj Baršová (2007) 
vidí v súčasnej európskej migračnej politike určité nezrovnalosti. 
Podľa nej má spoločenstvo právo ovplyvňovať charakter imigrač-
nej politiky, nie je ale zadefinované, do akej miery sa toto právo 
vzťahuje na stanovenie podmienok pre prístup na trh práce, keďže 
sa predpokladá, že ide o okruh rozhodnutí spadajúcich do právo-
mocí národných štátov. Štáty sa vedia dohodnúť na spoločnej mig-
račnej politike v oblasti kontroly nelegálnej migrácie, policajnej 
kontroly hraníc a v obmedzení možnosti zneužívania azylu, prob-
lematickým aj naďalej ostáva rozsah práv prisúdených cudzincom 
a spôsob a miera ich integrácie do autochtónnej spoločnosti. Ak sa 
Európska únia rozhodne pre prehĺbenie integračnej politiky, kon-
cept integrácie bude s najväčšom pravdepodobnosťou vychádzať 
z individuálno-občianskeho modelu.  
 Prekážky v spoločnom postupe sa objavujú aj v otázkach koor-
dinácie pracovnej migrácie. Táto situácia je typická pre Európsku 
úniu. Aj v prípade migračnej politiky sa nachádza kdesi medzi dvo-
mi mlynskými kameňmi: na jednej strane stoja otázky spoločného 
záujmu, na strane druhej záujmy suverénnych členských štátov. 
V neposlednom rade bude musieť únia reagovať aj na nálady verej-
nej  mienky. Pokiaľ bude v členských štátoch narastať vplyv pravi-
cových extrémistov, ktorí svoju politiku založili na nepriateľstve 
voči prisťahovalcom, stane sa migračná politika v celej svojej kom-
plexnosti závažnejšou oblasťou spoločného záujmu. Negatívne de-
mografické trendy i nedostatok pracovnej sily v určitých priemy-
selných odvetviach alebo aj v domácich službách a ochota únie rie-
šiť tento problém okrem iného aj prisťahovalectvom predpovedajú 
častejšie nastoľovanie týchto otázok do politickej diskusie. 
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3. ÚROVNE MIGRAČNEJ POLITIKY5 
 
 

edzinárodnú migráciu vyvoláva celý rad rôznych faktorov: 
demografických, ekonomických, sociálnych, kultúrnych, 
historických alebo politických (Bonifazi 2004: 107). Keďže 

ide o pomerne náročnú oblasť verejnej politiky, národné štáty 
upravujú okolnosti spojené s medzinárodnou migráciou v rámci 
migračnej politiky. Pod migračnou politikou rozumieme komplex 
politických nástrojov v oblasti medzinárodnej migrácie, ktoré 
upravujú vstup prisťahovalcov na svoje územie a podmienky poby-
tu. Mary M. Kritz pod migračnou politikou rozumie „pohľad národ-
ných štátov na pohyb populácie cez svoje hranice“ (Kritz 1987: 
947). Gary P. Freeman (1992: 1145) definuje migračnú politiku ako 
„úsilie štátu o reguláciu a kontrolu vstupu na svoje národné teritó-
rium a o určenie podmienok na pobyt ľudí, ktorí hľadajú trvalé 
bydlisko, sezónnu prácu alebo politický azyl.“ Definície zamerané 
na kontrolu hraníc vykazujú určitý deficit. Predpokladajú totiž len 
jednosmerný pohyb obyvateľstva, zatiaľ čo do komplexu migračnej 
politiky spadajú aj ustanovenia upravujúce opačný pohyb. Patria 
sem napríklad pravidlá štátu pri navracaní utečencov do krajiny 
pôvodu, ak zanikli okolnosti na jej opustenie, alebo podporné opat-
renia motivujúce pracovných migrantov na návrat do vlasti, pokiaľ 
ich zamestnávanie nie je viac východné pre hospodárstvo cieľového 
štátu.  
 Samozrejme existujú aj diskutabilné pohľady na migračnú poli-
tiku. Ursula Birsl (2005) si kladie otázku, či v prípade migračnej 
politiky vlastne ide o samostatnú súčasť verejnej politiky, keďže 
opatrenia orientované na kontrolu hraníc a pobyt cudzincov sú 
súčasťou aj iných politík, okrem iného vnútornej, zahraničnej, bez-
pečnostnej, sociálnej, hospodárskej politiky alebo politiky pracov-
ného trhu. Napriek názoru nemeckej autorky budeme v tejto publi-

                                                           
5 Pôvodný text tejto kapitoly vyšiel v upravenej podobe v: Štefančík, R. (2011a): Úrovne 
migračnej politiky. In: Politické vedy, ročník XIV, č. 3, Banská Bystrica, s. 6-34. 
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kácii predpokladať, že aspekty spojené s imigráciou, azylom a in-
tegráciou cudzincov spadajú predovšetkým pod migračnú politiku.  
 Migračná politika je vo svojej podstate politickou oblasťou 
s dosahom na štátnu suverenitu. Migranti z niektorých krajín 
s prevažne moslimským obyvateľstvom sú najmä po teroristických 
útokoch islamských fundamentalistov na civilné ciele v Spojených 
štátoch amerických ako aj v Európe považovaní za nebezpečenstvo 
pre národné štáty v oblasti vnútornej i vonkajšej bezpečnosti. Pocit 
ohrozenia môže zosilnieť, pokiaľ sú národné vlády nútené presu-
núť rozhodovacie kompetencie na transnacionálne organizácie 
a prísť o možnosť regulovať migračné pohyby na svojom území 
vlastnými nástrojmi. Aj z tohto dôvodu je hlavným aktérom mig-
račnej politiky – najmä imigračnej a integračnej – stále národný 
štát. Okrem národného štátu a medzinárodných organizácií sú 
tvorcovia tejto politiky aj iné subjekty: mimovládne organizácie, 
samosprávy, profesijné združenia, podnikateľské subjekty, ale aj 
výskumné inštitúcie a komunity migrantov. Schopnosť subjektov 
presadiť svoj názor pri tvorbe migračnej politiky je následne 
ovplyvnený rôznymi faktormi: finančnými zdrojmi, politickým 
vplyvom, prípadne prístupom do médií (Müller 2010: 23).  
 V našej monografii termín migračná politika používame predo-
všetkým na označenie troch oblastí migrácie: prisťahovalectva, 
azylu a integrácie cudzincov. V podmienkach španielskeho vý-
skumu migračných procesov sa pred niekoľkými rokmi do tejto 
oblasti zahŕňala aj problematika vysťahovania a vnútornej migrá-
cie, od deväťdesiatych rokov však aj tu prevažujú otázky prisťaho-
vania cudzincov a ich integrácie do spoločnosti (Birsl 2003: 32). Aj 
podľa Borisa Divinského (2005: 166) môžeme pod migračnou poli-
tikou rozumieť úpravu troch špecializovaných politík: imigračnej, 
azylovej a integračnej. Štruktúru migračnej politiky Divinský spolu 
s Bargerovou neskôr dopĺňajú aj o politiku návratovú, vízovú a na-
turalizačnú (Bargerová, Divinský 2008: 21). V tejto publikácii vízo-
vá a naturalizačná politika nebudú definované ako samostatné poli-
tiky, keďže poskytovanie víz, teda povolení na pobyt, sú chápané 
ako jeden zo základných nástrojov prisťahovaleckej politiky. 
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A podobne, podmienky na poskytnutie občianstva považujeme za 
nástroj integračnej politiky.  
 S podobnou štruktúrou migračnej politiky sa stretneme aj 
u iných autorov. Niektorí z nej vynímajú azylovú politiku a nazerajú 
na ňu ako na samostatnú kategóriu verejnej politiky. Napríklad 
nemecký autor Jürgen Fijalkowski (1997: 154) definuje migračnú 
politiku ako spoločný termín pre „prisťahovaleckú politiku a integ-
račnú politiku“, pričom obe úrovne považuje za rovnocenné. Zatiaľ 
čo v rámci prisťahovaleckej politiky vlády cieľových krajín odpove-
dajú na otázky komu, za akým účelom a na akú dobu umožnia vstú-
piť na územie štátu, v rámci integračnej politiky sa zaoberajú otáz-
kou, ako budú zaobchádzať s osobami, ktoré majú záujem o trvalý 
pobyt v cieľovej krajine a postupne, aj napriek rozdielnym kultúr-
nym vzorcom správania, sa stanú jedným zo segmentov domácej 
spoločnosti. S podobnou schémou sa stretávame aj u českých auto-
rov Andrei Baršovej a Pavla Baršu (2005: 9-11), ktorí termínom 
migračná politika ponímajú „politiky smerujúce k priamej či ne-
priamej regulácii a riadeniu pohybu ľudí cez medzinárodné hrani-
ce“. Imigračná a integračná politika sú teda spolu s politikou azylo-
vou neoddeliteľnou súčasťou migračnej politiky. V tradičných imig-
račných krajinách tvoria jednu z najdôležitejších oblastí verejnej 
politiky.   
 Okrem troch uvedených oblastí tvorí súčasť migračnej politiky 
aj výsledok spolupráce medzi štátmi v procese tvorby nástrojov 
regulujúcich cezhraničný pohyb obyvateľstva, ktoré spadajú pod 
tzv. zahraničnú migračnú politiku. Keďže sa jedná o predpisy upra-
vujúce politiku v oblasti imigrácie, napr. azylového práva, jej akcep-
tácia ako samostatnej súčasti migračnej politiky je otázna. Nástroje 
spadajúce do tejto oblasti verejnej politiky môžu byť prijímané buď 
ako výsostné právo jednotlivých štátov alebo ako výsledok činnosti 
transnacionálnych organizácií, ku ktorým štáty patria a svojim 
členstvom sa zaväzujú uplatňovať dohodnuté predpisy aj na svo-
jom území. Migračná politika tak zahŕňa právne predpisy národ-
ných štátov a transnacionálnych organizácií v oblasti vstupu, poby-
tu a integrácie cudzincov do hostiteľskej spoločnosti. Súčasťou 
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migračnej politiky na úrovni verejnej politiky podľa Horákovej 
(2002: 3) sú:  
 
a) právne predpisy upravujúce vstup a pobyt cudzincov na území 

štátu, vrátane pasovej a vízovej politiky voči osobám iných ná-
rodných štátov,  

b) právne predpisy v oblasti azylovej politiky,  
c) právne predpisy o zamestnávaní cudzincov, 
d) právne predpisy upravujúce podnikanie cudzincov,  
e) právne predpisy v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti,  
f) právne predpisy v oblasti slobodného prístupu na trh s nehnu-

teľnosťami,  
g) právne predpisy v oblasti vzdelávania a prípravy na povolanie,  
h) právne predpisy v oblasti národnostnej politiky,  
i) právne predpisy zabezpečujúce rovnosť príležitostí,  
j) bilaterálne dohody o vzájomnom zamestnávaní občanov,  
k) medzinárodné zmluvy podpísané národnými štátmi. 
 
 Z vyššie uvedeného vyplýva, že pod migračnou politikou rozu-
mieme vnútorne rozmanitý komplex nástrojov štátu v oblasti imig-
rácie, azylu a integrácie, ktorého prijímanie na národnej úrovni je 
koordinované vybraným orgánom alebo viacerými štátnymi or-
gánmi. Takto poňatá migračná politika platí najmä pre štáty s dlho-
dobou skúsenosťou s prisťahovalectvom. V štátoch s nízkym poč-
tom prisťahovalcov a z toho plynúcim nevýrazným dopadom na 
chod spoločnosti môže migračná politika existovať v podobe samo-
statných čiastkových dokumentov, schvaľovaných nesystematicky 
bez vzájomnej spolupráce štátnych orgánov. Okrem dokumentov 
prijatých na národnej úrovni spadajú do migračnej politiky aj vý-
sledky rozhodovania nadnárodných organizácií, pokiaľ sú dané 
ustanovenia záväzné pre členské štáty.  
 V súvislosti s vyrovnávaním rozdielov medzi krajinami pôvodu 
a cieľovými štátmi, resp. ukončením dôvodov migrovať vzniká ešte 
jedna oblasť migračnej politiky – politika návratová, ktorá môže 
mať dve úrovne. Prvú predstavuje prístup cieľového štátu, pokiaľ si 
uvedomí, že na jeho území sa nachádzajú cudzinci, ktorých pre 
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uspokojenie svojich potrieb viac nepotrebuje. Napríklad po odznení 
ekonomického rastu vyvstáva otázka, akým spôsobom zabezpečiť 
odchod prebytočnej zahraničnej pracovnej sily do krajiny pôvodu. 
Štáty rôznymi opatreniami motivujú návrat cudzincov, hoci tento 
typ politiky často nevykazuje želateľné dôsledky. Do tejto kategórie 
politiky patria rovnako opatrenia upravujúce návrat utečencov po 
ukončení dôvodov na útek. Návratová politika sa dotýka aj zdrojo-
vej krajiny. Napríklad v prípade vyrovnania ekonomických rozdie-
lov medzi štátmi a z toho plynúcich hromadných návratov, vláda 
krajiny pôvodu musí čeliť zvýšenej ponuke pracovnej sily na domá-
com pracovnom trhu.  
 Podľa toho, ako štát k migrantom pristupuje, je možné rozdeliť 
migračnú politiku do dvoch ideálnych typov – liberálnu a reštrikč-
nú. Podľa liberálneho konceptu pristupuje štát k migrantom ústre-
tovo, vidí v nich ekonomický a demografický potenciál, vytvára 
programy pre verbovanie pracovnej sily zo zahraničia podľa potre-
by v odvetviach národného hospodárstva. Naopak v prípade reš-
trikčnej politiky štát obmedzuje prístup prisťahovalcov na svoje 
územie a podporuje ich návrat do krajiny pôvodu. V niektorých 
prípadoch môže pôvodný prístup zmierniť rôznymi ústupkami. 
Napríklad v oblasti azylovej politiky môže uľahčiť poskytnutie 
ochrany pre obyvateľov určitého štátu alebo v rámci prisťahova-
leckej politiky môže povoliť vydávanie pracovných povolení pre 
vybrané profesijné skupiny (prípadne pracovnú silu z určitého 
geografického priestoru). Vlády sa riadia najmä národným záuj-
mom s cieľom vyťažiť z migračnej politiky čo najväčší osoh pri čo 
najnižších nákladoch. Keďže migračná politika je zložitým komple-
xom ďalších subpolitík, nemusí byť takéto členenie presné. Na 
úrovni prisťahovaleckej politiky môže štát reagovať na dopyt po 
pracovnej sile v určitých odvetviach pozývaním cudzincov, ale 
v prípade azylovej politiky môže pôsobiť opačne smerom k reduk-
cii udelených azylov.  
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3.1 PRISŤAHOVALECKÁ POLITIKA 
 
Prisťahovaleckou politikou sa rozumejú „všetky opatrenia upravu-
júce vstup do krajiny, dĺžku pobytu a právne postavenie cudzinca 
v cieľovej krajine“ (Vogel 1994: 134). Liberálna prisťahovalecká 
politika z ekonomických a demografických dôvodov bola charakte-
ristická najmä pre tradičné prisťahovalecké štáty západnej Európy, 
prípadne pre USA alebo Kanadu v druhej polovici 20. storočia. Štáty 
s negatívnym demografickým trendom a silným ekonomickým ras-
tom neboli schopné zabezpečiť prirodzenú reprodukcia svojho 
obyvateľstva, ani trvalý ekonomický rast. Ústretová politika 
v oblasti imigrácie tak znamenala spôsob riešenia vlastných eko-
nomických a demografických problémov.  
 Z ekonomického pohľadu pozorujeme v druhej polovici 20. sto-
ročia v západnej Európe dve veľké fázy prisťahovaleckej politiky. 
Prvú fázu predstavuje obdobie hospodárskeho rozmachu po II. 
svetovej vojne do roku 1973, počas ktorého riešili niektoré štáty 
západnej Európy problémy s nedostatkom pracovnej sily, o. i. aj 
zamestnávaním najatých pracovníkov zo zahraničia. Zmena z pozi-
tívneho prístupu k pracovnej imigrácii smerom k reštrikčnej mig-
račnej politike bola vyvolaná až negatívnymi následkami ropnej 
krízy na ekonomiky národných štátov v sedemdesiatych rokoch. 
Riešenie dôsledkov výpadku na trhu práce je však len jedným 
z mnohých aspektov ovplyvňujúcich charakter migračnej politiky. 
V nasledujúcej časti sú predstavené ďalšie z nich. Ropný šok však 
nebol jediným momentom premeny liberálnej prisťahovaleckej 
politiky na reštrikčnú. Napríklad v prípade Českej republiky ako 
novej imigračnej krajiny bol týmto prelomom október 2008, teda 
obdobie spojené s vypuknutím globálnej hospodárskej krízy. A na-
opak, v prípade Slovenska nemala hospodárska kríza viditeľný do-
pad na realizáciu nástrojov migračnej politiky.  
 Podľa Dity Vogel (1994) disponujú štáty určitými politickými 
nástrojmi s dopadom na charakter a intenzitu imigrácie. Dva z nich 
sú spojené s podmienkami vstupu, teda priamo s prisťahovaleckou 
politikou, ďalšie štyri sa vzťahujú viac na status prisťahovalca.  
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1. Prvým nástrojom je definovanie kategórií cudzincov, ktoré bude 
štát preferovať. Štát stanoví, kto môže pricestovať a usadiť sa, 
napríklad v závislosti od pôvodu krajiny pôvodu alebo od situá-
cie na domácom trhu práce. Pri rozhodovaní koho prijať zohrali 
v druhej polovici dvadsiateho storočia významnú úlohu histo-
ricko-kultúrne súvislosti. Napr. pre štáty s minulosťou koloniál-
nych mocností bolo vzhľadom na ovládanie jazyka výhodné za-
mestnávať obyvateľov zo svojich bývalých závislých území. Ďal-
šími inštrumentmi štátnej politiky v oblasti imigrácie sú:  

2. Stanovenie maximálneho počtu prichádzajúcich cudzincov.  
3. Stanovenie maximálneho obdobia, počas ktorého je ich prítom-

nosť v cieľovej krajine vítaná, resp. podmienok jej predĺženia.  
4. Definovanie podmienok na právo pobytu, napr. prostredníctvom 

štúdia, uzavretia manželstva, pracovných zmlúv a pod. 
5. Stanovenie podmienok upravujúcich práva a povinnosti prisťa-

hovalcov. 
6. Stanovenie podmienok, v rámci ktorých sa z prisťahovalca stáva 

imigrant s rovnakými právami a povinnosťami ako domáci ob-
čan – získania štátneho občianstva (Vogel 1994: 135).    

 
 Prisťahovaleckú politiku ovplyvňujú aj povinnosti, ktoré štátom 
prináležia z členstva v rôznych medzinárodných organizáciách 
(napr. z príslušnosti štátu k schengenskému priestoru), z dôvodu 
zaväzujúcich medzinárodných zmlúv (napr. zlučovanie rodín cu-
dzincov) (Seifert 2000: 98) alebo zo schopností firiem uspokojiť 
dopyt po pracovnej sile z radov domáceho obyvateľstva.  
 
 

3.2 AZYLOVÁ POLITIKA 
 
Azyl nie je výdobytkom len súčasnej modernej doby. Skúmanie 
etymologického významu slova azyl by nás zaviedlo až do starove-
kého Grécka a Ríma, kde „asylos“, resp. „asylia“ znamenali domov, 
ubytovanie alebo útočisko (Haase, Jugl 2007). Aj keď antický azyl 
a moderný azyl nemajú žiadnu priamu súvislosť, obe „vyjadrovali 
nábožensky alebo politicky motivovaný nárok na ochranu alebo 
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útočisko pri ohrození alebo prenasledovaní“ (Dreher 2003: 1). Sú-
časní žiadatelia o azyl hľadajú v inej krajine ochranu spravidla pred 
politickým prenasledovaním. Okrem toho moderné európske právo 
rozoznáva aj utečencov z vojnových území, ktorí môžu žiadať 
o prechodnú ochranu a utečenci, ktorým v krajine pôvodu hrozí 
nebezpečenstvo ohrozenia zdravia alebo života. 
 Z troch subpolitík tvoriacich migračnú politiku je v súčasnosti 
práve azylová politika pod najväčším vplyvom europeizácie. V kon-
texte európskej integrácie bol v článku 63 Lisabonskej zmluvy za-
kotvený cieľ vytvárať „spoločnú politiku oblasti azylu, doplnkovej 
ochrany a dočasnej ochrany s cieľom poskytnúť zodpovedajúce 
právne postavenie každému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, 
ktorý potrebuje medzinárodnú ochranu“ (Lisabonská zmluva). Ako 
však aj príklad Slovenskej republiky dokazuje, národné štáty sami 
rozhodujú o počtoch udelených azylov, čím síce na jednej strane 
rešpektujú princípy spoločnej európskej azylovej politiky, ale na 
strane druhej sa aj naďalej riadia svojimi národnými záujmami. Aj 
z tohto dôvodu sa Slovenská republika zaraďuje k štátom s najprí-
snejšou azylovou politikou.  
 
 
3.3 INTEGRAČNÁ POLITIKA 
 
Pod integračnou politikou sa rozumie komplex postupov štátu za-
meraných na úspešné začlenenie a prispôsobenie prisťahovalcov 
na život v novom prostredí. Predpokladá vytvorenie adekvátnych 
podmienok spojených s bývaním, zamestnaním, kariérnym rastom, 
možnosťou ďalšieho vzdelávania, resp. rekvalifikácie, prístupom 
k zdravotným, sociálnym a iným službám poskytovaným zo strany 
štátu. Prisťahovalci sú po odchode z krajiny pôvodu konfrontovaní 
s novými životnými podmienkami, čo ich znevýhodňuje v porovna-
ní s domácim obyvateľstvom.  
 Divinský definuje integračnú politiku ako „dlhodobý, multidi-
menzionálny a dynamický obojstranný proces, založený na recip-
ročnom rešpektovaní práv a povinností imigrantov, ako aj majorit-
nej spoločnosti“ (Bargerová, Divinský 2008: 14). Obsahom integ-
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račnej politiky by malo byť úsilie včleniť cudzincov do spoločnosti 
tak, aby po určitom čase neboli viac odkázaní na podporu štátu, 
dokázali rešpektovať právny a politický systém, kultúru, zvyky, 
tradície, a ovládali úradný jazyk príslušníkov väčšinovej auto-
chtónnej spoločnosti. To znamená, že úspešná integrácia migrantov 
predpokladá aktívnu participáciu oboch strán. Na jednej strane by 
mal štát vytvárať vhodné podmienky na život imigrujúceho obyva-
teľstva, na strane druhej by si mali prisťahovalci osvojovať, alebo 
aspoň rešpektovať, právne a kultúrne tradície autochtónnej spo-
ločnosti.  
 K cieľom integračnej politiky patrí aj politická integrácia prisťa-
hovalcov. Podľa Martinielliho (2005: 2-3) obsahuje štyri dimenzie: 
Prvá je spojená s prístupom k právam, ktoré cieľová krajina zaruču-
je imigrantom. Možno tak povedať, že čím vyšším počtom práv dis-
ponujú, o to viac sú integrovaní v novej spoločnosti. Druhá úroveň 
je spojená s identifikáciou prisťahovalcov s prijímajúcou krajinou, 
teda čím viac sa s ňou identifikujú, o to viac sú integrovaní. Tretiu 
úroveň tvorí prijatie noriem a hodnôt autochtónnej spoločnosti 
a napokon štvrtá dimenzia zahŕňa politickú participáciu, mobilizá-
ciu a reprezentáciu. Pod politickou participáciou rozumie aktívnu 
dimenziu občianstva, inými slovami rôzne spôsoby aktívnej účasti 
na spravovaní vecí verejných. Politickú mobilizáciu predstavuje ako 
proces vytvárania kolektívneho aktéra a kolektívnej identity. 
A nakoniec na politickú reprezentáciu nazerá ako na vykonávanie 
moci prostredníctvom skupiny ľudí legitimizovaných k vládnutiu 
slobodnými voľbami (Martinielli 2005: 3-4).  
 Rozdiely vo vnímaní politickej integrácie nachádzajú aj Will 
Kymlicka a Wayne Norman (2000). Podľa autorov je možné rozde-
liť politickú integráciu do štyroch úrovní: 1. „citizenship status“ 
v zmysle formálnej a právnej rovnoprávnosti, 2. „citizenship identi-
ty“ ako výraz identifikácie občanov so spoločenstvom, 3. „citizen-
ship activity“ v zmysle politickej participácie, napríklad vo voľbách, 
v politických stranách alebo združeniach a napokon ako 4. „citizen-
ship cohesion“, teda ako výraz národnej súdržnosti (citované podľa 
Baringhorst, Hunger, Schönwälder 2006). Jednotlivé úrovne nie sú 
na seba naviazané, môžu sa prejavovať aj osobitne. Prisťahovalec 
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bez štátneho občianstva tak môže byť stotožnený so spoločen-
stvom intenzívnejšie ako naturalizovaný cudzinec s prideleným 
občianstvom cieľovej krajiny.  
 Dieter Oberndörfer považuje za najvyšší politický cieľ integrácie 
cudzincov v demokratických podmienkach identifikáciu prisťaho-
valca „s politickými hodnotami autochtónnej spoločnosti: od ústa-
vy, právneho poriadku po politické inštitúcie“ (Oberndörfer 2001: 
11). Identifikáciu považuje za ideálny cieľ, keďže nikdy nie je do-
siahnutá úplne. A to nie len zo strany  imigrantov, ale aj zo strany 
domáceho obyvateľstva. Jej hlavným predpokladom je právne ga-
rantovaná záruka občianskej, sociálnej a kultúrnej rovnosti zo stra-
ny autochtónnej spoločnosti. Postoje obyvateľov cieľovej krajiny 
tak zohrávajú nevyhnutnú podmienku úspešnej integrácie. Bez nej 
nemožno očakávať identifikáciu imigrantov s hodnotami, právnym 
a politickým poriadkom ústavného štátu. Zatiaľ čo sociálna 
a občianska rovnoprávnosť má byť podľa Oberndörfera (2001: 12) 
dosiahnutá garanciou rovnakých práv, ako má domáce obyvateľ-
stvo, kultúrna rovnoprávnosť je docielená poskytnutím práva pri-
sťahovalcom uchovávať a rozvíjať svoje typické kultúrne vzorce 
správania aj v cieľovej krajine, samozrejme v súlade s princípmi 
právneho štátu. Požiadavka kultúrnej rovnoprávnosti je v súlade 
s princípmi multikulturalizmu, hoci tento model nie je v súčasnosti 
preferovaným spôsobom integrácie cudzincov. Skúsenosti z niekto-
rých západoeurópskych štátov ukazujú, že akceptovať v plnej miere 
kultúrne tradície imigrantov je pre domáce obyvateľstvo problé-
mom a môže viesť k disharmonickému vzťahu medzi prisťahoval-
cami a autochtónnou spoločnosťou. Úspešný proces integrácie by 
mal byť založený  predovšetkým na požiadavke ovládania jazyka 
a akceptovaní kultúrnej identity a politických hodnôt hostiteľskej 
krajiny zo strany cudzincov. Výborné znalosti jazyka by mali byť 
bazálnou podmienkou na udelenie užšieho okruhu politických práv 
(aktívneho a pasívneho volebného práva). Širší okruh politických 
práv, resp. možností na občiansku a politickú participáciu môžu byť 
garantované aj bez podmienky ovládania jazyka. Do tejto kategórie 
patrí v prvom rade právo na združovanie v občianskych a politic-
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kých organizáciách (politické strany, odbory, mimovládne združe-
nia, cirkvi).  
 Poskytnutiu politických práv najskôr predchádza garantovanie 
ekonomickej a sociálnej rovnosti. Práve slobodný prístup na pra-
covný trh je východiskovým bodom pre úspešný proces integrácie. 
Prostredníctvom práce sa cudzinec zbavuje závislosti na pomoci od 
štátu. Pracovný kolektív slúži ako primeraný prostriedok na osvo-
jovanie si domáceho jazyka. V pracovnom prostredí si cudzinec 
vytvára úzke väzby na sociálne prostredie a podľa správania kole-
gov vytvára obraz o kultúre domácej spoločnosti. Integrácia je pre-
to obojstranný proces vyžadujúci aktívny prístup oboch strán.  
 
3.3.1 MODELY INTEGRAČNEJ POLITIKY 
 
V odbornej literatúre sa stretneme s rôznymi členeniami integrač-
ných politík v štátoch západnej Európy na konci dvadsiateho storo-
čia (Baršová, Barša 2005). Väčšina z nich vychádza z dvoch, resp. 
troch základných modelov: francúzskeho, britského (resp. holand-
ského alebo švédskeho) a nemeckého. Nemecký autor Dietrich 
Tränhart (2005: 88-93) rozlišuje len dva základné typy integračnej 
politiky v európskom prostredí – francúzsky (republikánsky) 
a britský (multikultúrny). Baršová s Baršom (2005) sa prikláňajú 
k trojdeleniu modelov integračnej politiky: etnicko-exkluzivistické-
ho, asimilačného a pluralistického. Dana Hellová (2008: 116) pred-
stavuje aj tzv. britský imperiálny model, v rámci ktorého prebiehala 
integrácia menšinových skupín do multietnických skupín, s akcen-
tom na kultúrnu dominanciu jednej národnej skupiny.  
 
ASIMILAČNÝ MODEL 
 
V asimilačnom modeli sú migranti vnímaní od začiatku ako rovno-
právni členovia pôvodnej spoločnosti za predpokladu osvojenia 
kultúrnych vzorcov hostiteľskej krajiny. Asimilácia nie je proces 
okamžitý, predpokladá viacero úrovní. Za prvú úroveň asimilácie 
považuje Thomas Faist (2004: 84-85) akulturáciu, resp. kultúrnu 
asimiláciu. To znamená, že prisťahovalci a ich potomkovia preberú 
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reč, normy a ideály autochtónnej spoločnosti. Po akulturácii nasle-
duje sociálna integrácia, resp. štrukturálna asimilácia. Pod týmto 
termínom sa rozumie participácia imigrantov na rôznych inštitú-
ciách cieľovej krajiny. Na tretej úrovni, identifikácie, resp. identifi-
kačnej asimilácie, pociťujú imigranti, najskôr ako spoločenstvo 
a potom aj na individuálnej úrovni, pocit spolupatričnosti k väčši-
novej spoločnosti. Rozhodujúcimi stupňami asimilácie sú prvé dve. 
Až po ich realizácii môže dôjsť k harmonickému splynutiu prisťa-
hovalcov s ostatnými členmi spoločnosti. Asimilačný model bol 
najmä v období rozkvetu konceptu multikulturalizmu značne kriti-
zovaný najmä kvôli jeho jednostrannosti. Aktivita v procese integ-
rácie mala byť prenesená takmer výlučne na plecia prisťahovalcov. 
V ostatnom období, najmä po teroristických útokov islamských 
fundamentalistov, sa opäť objavujú hlasy, ktoré volajú po návrate 
najmä prvých dvoch stupňov asimilačného modelu. Dôležitým fak-
torom integrácie je ovládanie jazyka a akceptovanie právneho sys-
tému a hodnôt autochtónnej spoločnosti.  
 Prototyp asimilačného modelu predstavovala integračná politi-
ka vo Francúzsku. Na rozdiel od iných industrializovaných krajín, 
bolo Francúzsko v 18. a 19. storočí typické skôr prisťahovalectvom 
cudzincov než emigráciou svojich obyvateľov. Prisťahovaleckú 
politiku začalo uskutočňovať ešte v období, keď sa z iných európ-
skych štátov sťahovali do Ameriky státisíce nezamestnaných. Ne-
dostatok pracovnej sily riešili Francúzi na začiatku 20. storočia 
podpisom dohôd o poskytnutí pracovníkov, o. i. z Talianska, Špa-
nielska, Belgicka, Poľska, a po vzniku štátu aj z Československa 
(Engler 2007: 1). Napriek vysokému počtu imigrantov sa Francúz-
sko spočiatku nedefinovalo ako krajina prisťahovalcov. Ešte na 
prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov považovala vláda 
pracovnú migráciu za časovo obmedzenú. Až v osemdesiatych ro-
kov začala prisťahovalectvo definovať ako trvalý proces (Heck-
mann 2000: 80).  
 Počiatky riadenej imigrácie sa presadili v priebehu trvania III. 
republiky. Prebiehali ruka v ruke s vytváraním moderného francúz-
skeho národného štátu, v ktorom akékoľvek ideologické, nábožen-
ské, jazykové a kultúrne rozdiely boli vnímané ako ohrozenie ná-
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rodnej jednoty (Heckemann 2000: 79). Politický koncept národa sa 
zakladal na presadení jedného jazyka a jednej kultúry. Model integ-
rácie cudzincov vychádzal z myšlienok republikánskej rovnosti 
a univerzalizmu francúzskej revolúcie, teda na hesle rovnosti pre 
všetkých (Thränhardt 2005: 88). Vrchol rovnosti bol stelesnený 
v zákaze nosiť pokrývku hlavy ako aj iné náboženské symboly na 
pôde školy. Vzdelávacie inštitúcie, založené na zásade náboženskej 
nezávislosti, sa stali nástrojom odstraňovania rozdielov nielen me-
dzi pôvodnými členmi francúzskej spoločnosti, ale aj medzi prisťa-
hovalcami a domácim obyvateľstvom. Veľmi dôležitým aspektom 
rovnosti bol už v roku 1889 zavedený princíp získavania štátneho 
občianstva – ius soli. Štátne občianstvo získal každý, pokiaľ sa na-
rodil na území štátu. Francúzsko vystupovalo voči cudzincom síce 
otvorene, ale len pod podmienkou, že príjmu novú kultúru a vzdajú 
sa svojich pôvodných vzorcov správania. Tento model tak cudzin-
cov avšak výrazne asimiloval.  
 
ETNICKO-EXKLUZIVISTICKÝ MODEL 
 
Východisko etnicko-exkluzivistického modelu (nazývaný v literatú-
re aj „diskriminačný“, pozri napr. Drbohlav 2001: 25). tvorí mini-
malizácia kontaktov migrantov s príslušníkmi autochtónnej spo-
ločnosťou. Migrácia je vnímaná ako dočasná. Obmedzená integrácia 
migrantov do spoločnosti hostiteľskej krajiny predpokladá vyšší 
stupeň pravdepodobnosti ich návratu do vlasti. Podľa Baršovej 
s Baršom typickým predstaviteľom tohto modelu je Nemecko, hoci 
nemecký autor Dietrich Tränhart (2005: 91) integračnú politiku 
Nemecka neradí k nejakému všeobecne uznávanému modelu. Na-
priek tomu jeho popis nemeckého prístupu k prisťahovalcom vyka-
zuje spoločné znaky s analýzou českých autorov. Stojí tak na pome-
dzí asimilačného a multikultúrneho konceptu, ktorého korene hľa-
dá Tränhart v Herderovej myšlienke zachovania vlastnej identity. 
Nemecká vláda po druhej svetovej vojne v dôsledku nedostatku 
pracovnej sily najímala pracovníkov (gastarbeitrov) z krajín juho-
západnej Európy a Turecka (k histórii prisťahovalectva v Nemecku 
pozri Herbert 2003). V období hospodárskej recesie na začiatku 



Úrovne migračnej politiky 

 

~ 54 ~ 

 

sedemdesiatych rokov prijala reštrikčné opatrenia s úmyslom za-
staviť príchod migrantov a usadených cudzincov motivovať 
k návratu do krajiny pôvodu. Túto možnosť však využili len obyva-
telia štátov patriacich do Európskeho hospodárskeho spoločenstva. 
Väčšina obyvateľov tretích krajín zostala v Nemecku z obavy, že sa 
už nebudú môcť vrátiť späť. Napriek reštrikčným snahám spolko-
vých vlád, počet cudzincov aj vďaka imigračným vlnám  rodinných 
príslušníkov už usadených prisťahovalcov narástol. Ku koncu roku 
2008 sa pohyboval na hranici 15 566 000 osôb s migračným poza-
dím a v lete 2010 už prekročil počet 16 miliónov osôb. Dosiahol tak 
úroveň 19,6 percenta celého obyvateľstva SRN (Statistisches Bun-
desamt). Zvýšený počet cudzincov donútil nemeckú vládu k zme-
nám v integračnej politike. Jedným z prvých krokov bola zmena 
v poskytovaní štátneho občianstva z princípu ius sanguinis platného 
z roku 1913 na ius soli (Mammey 2005: 34). Podľa novej normy tak 
všetky novonarodené deti na území Nemecka, bez ohľadu na etnic-
kú príslušnosť svojich rodičov, získavajú nemecké občianstvo, po-
kiaľ aspoň jeden z rodičov žije v Nemecku nepretržite osem rokov 
a disponuje právom neobmedzeného povolenia na pobyt (Deut-
sches Bundesministerium der Justiz). Ďalším dôležitým znakom 
zmeny kurzu v oblasti integrácie cudzincov je uznanie Nemecka za 
krajinu prisťahovalcov (Einwanderungsland) (Bericht der Unab-
hängigen Kommission: 2001). Nepredpokladá sa teda viac návrat 
pracovných migrantov do krajiny pôvodu, skôr sa vláda venuje 
spôsobom, ako prisťahovalcov, najmä z iného než európskeho pro-
stredia, integrovať do väčšinovej spoločnosti.  
 
MULTIKULTÚRNA SPOLOČNOSŤ 
 
Často vyslovovaným a zároveň kritizovaným pojmom v súčasnej 
politickej diskusii je multikulturalizmus, resp. multikultúrna spo-
ločnosť. Problém však spočíva v tom, že sa pri jeho interpretáciami 
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stretávame s rôznymi výkladmi. V nedávnom období sa kriticky na 
adresu multikulturalizmu vyjadrili viacerí európski lídri.6  
 Multikulturalizmus ako model integračnej politiky nepredpo-
kladá, na rozdiel od asimilacionizmu, vytváranie nátlaku na prisťa-
hovalcov, aby si osvojili kultúrne vzorce správania domácej spoloč-
nosti, naopak uznáva legitimitu rozličných kultúr a rovnosť etnic-
kých menšín. „Štát preberá úlohy spojené s integráciou obyvateľov, 
pričom reflektuje ich odlišný kultúrny a sociálny pôvod“ (Stýskalí-
ková 2005: 139). Spájaný je v rôznych kontextoch. Často sa používa 
ako synonymum harmonického spolužitia rôznych kultúr, ale 
v nasledujúcom texte bude predstavený osobitne jeho politický 
rozmer.  
 Hoci je zrod pojmu „multikultúrna spoločnosť“ spájaný so Spo-
jenými štátmi americkými (Hirt 2005: 14), nemecký autor Alf Min-
tzel hľadá jeho korene v Kanade (Mintzel 1997: 21). Podľa neho je 
síce pravda, že adjektívum „multikultúrny“ bolo prvýkrát zazname-
nané v roku 1941 v románe amerického autora Edwarda F. Haskel-
la „Lance: A Novel About Multicultural Men“, slovné spojenie „multi-
kultúrna spoločnosť“ však uzrelo svetla sveta až na prelome rokov 
1964/65 v Kanade. Haskellov pojem sa vzťahoval výlučne na oso-
bu, ktorá v románe stojí ako protiklad k úzkoprsému nacionalizmu. 
Nevzťahoval sa na spoločnosť, ani na typ spoločnosti. A nepresiahol 
hranice beletrie. V tom období bol v odbornej literatúre používaný 
pojem „kultúrny pluralizmus“. Autorstvo termínu „multikultúrna 
spoločnosť“ pripisuje Mintzel americko-kanadskému profesorovi 
sociológie Charlesovi Hobartovi. Prvý krát ho mal použiť v roku 
1964 vo Winnipegu na označenie kanadskej spoločnosti. Na jeho 
rozšírení mal nemalý podiel z Ukrajiny pochádzajúci profesor sla-
vistiky Paul Yuzyk, ktorý s Hobartovým pojmom v roku 1965 spojil 
nový typ politiky charakteristický pre Kanadu (Mintzel 1997: 22). 
Yuzyk (1965) odmietol myšlienku bikultúrnej Kanady zloženej vý-
lučne z frankofónneho a anglicky hovoriaceho obyvateľstva 
a vzhľadom na prítomnosť ďalších etnických skupín, ale aj rôzno-

                                                           
6 Ale dokonca aj bývalý slovenský minister vnútra a súčasný líder straníckeho subjektu Nová 
väčšina Daniel Lipšic. 
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rodej etnicity obyvateľov s koreňmi vo Veľkej Británii označil Ka-
nadu za multikultúrnu (Yuzuk 1965: 25). Multikulturalizmus Yuzuk 
nespájal len so severoamerickým kontinentom. Multikultúrnymi 
mali byť v šesťdesiatych rokoch Belgicko, Švajčiarsko, Rakúsko, 
Juhoslávia a rovnako aj Československo. Voči označeniu socialistic-
kých krajín za multikultúrne by zrejme namietal Giovanni Sartori. 
Podľa tohto talianskeho politológa k nevyhnutným podmienkam 
multikulturalizmu patrí otvorená spoločnosť založená na pluraliz-
me. „V zatvorenej spoločnosti sa totiž multikulturalizmus buď ne-
utvára vôbec, alebo len v mŕtvej forme. Môže sa síce vyskytovať 
v akomsi latentnom stave, práve preto však zostáva realitou skry-
tou a nepoznanou“ (Sartori 2005: 47). Rozdelenie Československa 
krátko po zmene režimu, problémy spolužitia Slovákov a Maďarov 
a skryté ale aj otvorené prejavy rasizmu voči Rómom (ale aj na-
opak) dokazujú, že multikulturalizmus bol v Československu počas 
režimu komunistickej strany len klamlivou predstavou, resp. vôbec 
neexistoval, keďže nespĺňal Sartoriho základnú podmienku a to 
existenciu otvorenej spoločnosti.   
 Preniknutím problematiky migrácie do politickej roviny prebrali 
uvedený pojem do svojho slovníka aj politickí aktéri. Na začiatku 
sedemdesiatych rokov spojil kanadský ministerský predseda Pierre 
Elliot Trudeua svoju krajinu s politikou multikulturalizmu (Mintzel 
1997: 24). O desaťročie neskôr sa v Spojených štátoch amerických 
dostáva do popredia záujmu verejnosti otázka multikultúrnej vý-
chovy. V tom istom období sa vo verejnej diskusii objavuje aj 
v Európe. Na začiatku osemdesiatych rokov najskôr nemeckí cir-
kevní predstavitelia prirovnali Spolkovú republiku Nemecko k mul-
tikultúrnej spoločnosti, o niečo neskôr sa tento pojem objavuje aj 
v slovníku generálneho sekretára CDU Heinera Geißlera (Mintzel 
1997: 25). Z uvedeného vyplýva, že termín multikulturalizmus sa 
používal v rôznych kontextoch, či už v zmysle národnostne a etnic-
ky heterogénnej spoločnosti alebo v zmysle prístupu štátnych or-
gánov k integrácii prisťahovalcov. 
 Reakciou na nový pojem v oblasti politiky bolo zvýšenie záujmu 
o novú oblasť výskumu aj v prostredí spoločenských vied. Multikul-
turalizmus bol postupom času v niektorých krajinách (Kanada, Aus-
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trália, Veľká Británia, Holandsko, Švédsko) prijatý za oficiálnu dok-
trínu štátu, v iných (USA) sa stal „jednou zo súperiacich interpretá-
cií národnej identity“ (Baršová, Barša 2005: 32). V európskom pro-
stredí sa uplatňoval najmä v Holandsku, Veľkej Británii a vo Švéd-
sku (k švédskemu multikulturalizmu pozri napr. Runblom 1994). 
O multikulturalizme ako prijateľnej doktríne integrácie cudzincov 
sa na konci 90. rokov diskutovalo aj v Českej republike, ale požia-
davka na multikulturalizmus v oblasti výchovy a vzdelávania od-
znela aj v politickom a odbornom diskurze na Slovensku (Šándoro-
vá 2011), hoci z výpovedí našich respondentov (uvedených nižšie) 
vyplýva, že takýto koncept vyučovania nepoznajú.  
 Multikulturalizmus ako politický koncept integrácie cudzincov 
obsahuje vnútorné diferencie. Birgit Rommelspacher (2002: 180-
181) rozlišuje medzi konzervatívnym a liberálnym modelom multi-
kulturalizmu. Konzervatívny model multikulturalizmu nazerá na 
jednotlivé etnické skupiny ako relatívne uzatvorené jednotky 
a priznáva im za určitých podmienok relatívnu autonómiu. V tomto 
modeli nejde o rovnocennú spoluprácu rôznych skupín, ale o koor-
dináciu rôznorodých skupín pod taktovkou štátu. Naopak liberálny 
model multikulturalizmu vníma vo väčšej miere vzájomné pôsobe-
nie rozličných faktorov a tým aj spoločné a rozdielne znaky medzi 
etnicky rozličnými skupinami. Tento koncept sa viac snaží o strikt-
né oddelenie štátnej sféry od privátnej. Pritom vychádza z myšlien-
ky, že so zreteľom na všeobecne politické princípy sú všetci ľudia 
rovní, v súkromnej sfére ale odlišní a štát, do tej miere, v akej je 
v tejto oblasti zodpovedný, túto rozmanitosť musí zaručovať 
(Rommelspacher 2002: 180-181).  
 Podobne ako Rommelspacher aj Tomáš Hirt (2007, 2008) rozli-
šuje niekoľko foriem multikulturalizmu: pluralistický, liberálny 
a kritický. V pluralistickom multikulturalizme sú kultúry vnímané 
ako do seba uzatvorené entity viazané na konkrétne pospolitosti. 
Základnou jednotkou spoločenského usporiadania je skupina alebo 
komunita. Skupina je charakterizovaná vedomím kolektívnej iden-
tity a jednou kultúrou. Kultúrne rozdiely sú hlboko zakorenené 
a neprekonateľné. Komunity majú právo na politické sebaurčenie 
v kontexte jednotlivých štátov. V liberálnom multikulturalizme je 
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normatívnym ideálom integrácia jednotlivcov do občianskej spo-
ločnosti ako rovnoprávnych osôb. Jeho podstatou je revízia libera-
lizmu a poukázanie na skutočnosť, že politický a symbolický roz-
mer partikulárnej kolektívnej príslušnosti nie je v rozpore s myš-
lienkou občianskej rovnosti. Hlavným oponentom liberálneho mul-
tikulturalizmu je nacionalizmus, pretože práve ten vyčleňuje urči-
tých jednotlivcov z plnohodnotnej občianskej participácie. Cieľom 
tohto prístupu je zachovanie individuálnej občianskej rovnosti rôz-
nych skupín pri zachovaní ich kolektívnej identity. A napokon 
v kritickej koncepcii multikulturalizmu stojí v centre pozornosti 
presvedčenie, že romantické oslavy kultúrnej diverzity a rôzne po-
litické zvýhodňovanie minoritných identít, neriešia širšie kontextu-
álne príčiny nerovnomerného zaobchádzania s konkrétnymi ľuďmi. 
Hlavný problém spočíva v chudobe a oddelenosti od moci. Kritický 
multikulturalizmus stojí na požiadavke rekonštruovať konceptuál-
ne, politické a praktické nástroje rozvíjané pod nálepkou multikul-
turalizmu, pričom chce skúmať, aké rozdiely sú otázkami diferen-
ciácie v životoch rôznych jednotlivcov a ako sa dynamika moci 
odohráva v každodennom živote v určitej kultúre (Hirt 2008).   
 
AKTUÁLNE TRENDY V INTEGRAČNEJ POLITIKE 
 
Dnes je multikulturalizmus pomerne ostro kritizovaným koncep-
tom integrácie. Je mu vyčítané, že namiesto integrácie prisťahoval-
cov prispel skôr k ich segregácii. Tým, že imigrantom umožnil pod-
poru importovanej kultúry, vzdelávanie vo vlastnom jazyku 
a naopak nemotivoval k osvojovaniu kultúrnych vzorcov správania 
spoločnosti cieľovej krajiny, prispel namiesto integrácii k margina-
lizácii imigrantov, resp. k vytvoreniu paralelných spoločností pri-
sťahovalcov s osobitnými pravidlami spolužitia (Tibi 1998). Aj 
z tohto dôvodu sa dnes preferuje integračný prístup založený ob-
čiansko-individuálnom prístupe, pri ktorom sa predpokladá osvo-
jenie jazyka väčšinovej spoločnosti a rešpektovanie prijatých kul-
túrnych tradícií, hodnôt a legislatívnych pravidiel cieľového štátu 
migrácie.  
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 Problémy s prisťahovalcami však na prelome storočí nezazna-
menali len krajiny, ktoré uplatňovali politiku multikulturalizmu. 
Zmenami pohľadu na prisťahovalcov prešli aj vo Francúzsku 
a v Nemecku, teda v štátoch s pôvodne odlišnými konceptmi integ-
račnej politiky. V centre kritiky stojí najmä moslimská komunita, 
a to predovšetkým po teroristických útokoch na americké civilné 
ciele 11. septembra 2001. Hľadať príčiny zlyhania tohto konceptu 
integračnej politiky výlučne v časti militantných moslimov by však 
nebolo správne. Typicky prisťahovalecké krajiny umožnili vo svo-
jich veľkých mestách vytvárať uzatvorené komunity prisťahoval-
cov bez aktívneho kontaktu s domácou spoločnosťou. Obyvatelia 
cudzineckých get preto boli prakticky segregovaní. Tak ako neexis-
toval kontakt cudzincov smerom k domácim obyvateľom, neexisto-
valo spojenie v opačnom smere. Uzatvorené komunity bez dosta-
točnej kontroly zo strany štátu alebo samosprávy umožnili impor-
tovanie a prechovávanie kultúrnych vzorcov správania, ktoré nebo-
li zakaždým v súlade s právnymi tradíciami hostiteľskej krajiny. Aj 
medializované aktivity priečiace sa kultúre domácej spoločnosti 
boli podnetom rastúcej antipatie voči prisťahovalcom.  
 Integrácia cudzincov je obojstranným procesom. Úspešná môže 
byť len v prípade, ak k nej aktívne pristupujú nielen prisťahovalci, 
ale aj domáce obyvateľstvo. Prisťahovalci by mali akceptovať hod-
noty hostiteľskej krajiny a naučiť sa jazyk, a naopak, autochtónne 
obyvateľstvo by nemalo vytvárať snahu o ich totálnu asimiláciu.7  

                                                           
7 Podľa Ladislava Macháčka (2012) „slovenskí žiaci prejavili najvyššiu toleranciu aj k tým 
imigrantom, ktorí prichádzajú z chudobných krajín, ktorí majú odlišné vierovyznanie alebo 
rasovo – etnický pôvod. Predsa len úroveň vzdelania, ale najmä ovládanie  jazyka (20 per-
cent), sú podľa slovenských žiakov pre poskytovanie rovnakých príležitostí imigrantom 
dôležité.“   



Migrácia a migračná politika na Slovensku  

 

~ 60 ~ 

 

4. MIGRÁCIA A MIGRAČNÁ POLITIKA  

 NA SLOVENSKU 

 
 

4.1 IMIGRÁCIA 
 

lovensko ešte ako súčasť Československa predstavovalo do 
roku 1989 typickú vysťahovaleckú krajinu. Ekonomické, so-
ciálne a predovšetkým politické podmienky tvorili hlavné 

dôvody vysťahovania, resp. emigrácie obyvateľov slovenskej časti 
československej federácie. Aj napriek prísne stráženej hranici 
s rozkazom strieľať na nelegálnych utečencov opustili Slovensko 
v období komunistického režimu desaťtisíce Slovákov a príslušní-
kov národnostných menšín. V druhej polovici 20. storočia predo-
všetkým krátko po druhej svetovej vojne, kedy územie Slovenska 
opúšťali v prvom rade bývalí vysokí predstavitelia režimu prvej 
Slovenskej republiky, druhá emigračná vlna nasledovala po ucho-
pení moci komunistami v roku 1948 a napokon tretia vlna bola 
reakciou na okupáciu Československa vojskami piatich štátov Var-
šavskej zmluvy. Mnohí Slováci a Česi opustili krajinu pôvodu aj 
v osemdesiatych rokoch, ale nikdy nie v takom množstve ako 
v rokoch 1948 alebo 1968.  

Opačný pohyb, t. j. zo zahraničia smerom do Československa, bol 
pred systémovou zmenou zaznamenávaný predovšetkým u obyva-
teľov tzv. spriatelených krajín. Uherek (2005) uvádza, že v roku 
1989 žilo na území Československa 35.298 cudzincov s legálnym 
pobytom, z toho 7.899 s dlhodobým a 27.325 s trvalým povolením 
na pobyt, pričom počet cudzincov sa v priebehu štyroch rokov viac 
než zdvojnásobil na úroveň 77.668. Pomer emigrovaných a imigro-
vaných sa tak najmä v dôsledku systémových zmien otočil. Česká 
republika a v prvom rade jej hlavné mesto sa stalo cieľom cudzin-
cov nielen za účelom dočasnej pracovnej migrácie, ale trvalého pri-
sťahovalectva. Systémovou zmenou v novembri 1989 zanikli do-
vtedy prevažujúce politické dôvody vysťahovania a v krajinách 

S
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s razantným ekonomickým rastom začínajú prevažovať ekonomic-
ké a neekonomické (napr. kvalita vysokoškolského vzdelávania) 
faktory priťahovania cudzincov. 

Po systémovej zmene, prípadne v prvých rokoch samostatnej 
Slovenskej republiky, neexistovali dostatočné faktory priťahovania 
imigrantov. Až po konsolidácii demokracie v roku 1998, resp. po 
roku 2002, kedy druhá Dzurindova vláda realizovala liberálne re-
formy vedúce k rýchlemu ekonomickému rastu, zahraničným in-
vestíciám a vytvoreniu nových pracovných miest, získala Slovenská 
republika atribút imigračnej krajiny. Aj keď v číslach neporovna-
teľne nižších, ako tradičné imigračné krajiny na západ od sloven-
ských hraníc.   

Rastúcim počtom imigrantov na území Slovenska sa medziná-
rodná migrácia stala populárnou témou výskumu aj v tých sociál-
nych vedných disciplínach, ktoré jej predtým nevenovali patričnú 
pozornosť. Lenže analýzu súčasných imigračných trendov na území 
Slovenskej republiky komplikuje oneskorené uverejňovanie štatis-
tiky stavu prisťahovanej populácie kompetentnými inštitúciami, 
hlavne Štatistickým úradom Slovenskej republiky8 a Úradom hra-
ničnej a cudzineckej polície. Ak napríklad na portáli Českého štatis-
tického úradu nájde výskumník údaje o počte migrantov dokonca 
už za predchádzajúci mesiac, v prípade slovenskej inštitúcie k zve-
rejňovaniu relevantných informácií niekedy dochádza aj s odstu-
pom jedného kalendárneho roku.  

Pri pohľade na aktuálne imigračné trendy najpočetnejšiu skupi-
nu tvoria imigranti z Ukrajiny, Ruskej federácie a Vietnamu, ale ich 
počet je v porovnaní s celkovým počtom prisťahovalcov z Českej 
republiky aj naďalej výrazne nižší. Z dlhodobého hľadiska existuje 
postupný nárast počtu cudzincov žijúcich na Slovensku, hoci od 
roku 2008, teda od začiatku globálnej finančnej krízy, pozorujeme 
spomalený rast. K rýchlemu rastu nových imigrantov dochádzalo 
najmä po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Objem 
prisťahovaného obyvateľstva v porovnaní s rokom 2003 narástol 

                                                           
8 Na konci mája 2012 mal Štatistický úrad SR na svojom webom portáli uvedený ako aktuál-
ny údaj o počte cudzincov so zákonným pobytom až z 31.12.2010.  
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v roku 2004 až o cca 71 percent (2.603 v roku 2003 na 4.460 v roku 
2004). Nárast cudzincov s povoleným pobytom pokračoval aj 
v nasledujúcich rokoch.  

Vstup štátu do Európskej únie sa odrazil v raste počtu prisťaho-
valcov najmä z pôvodných členských krajín, ktorí sa na Slovensku 
uplatňujú ako vysokokvalifikovaná pracovná sila (manažéri, porad-
covia, experti, lekári, učitelia, lektori, vedci). Počet štátnych obča-
nov „starých“ členských krajín Európskej únie vzrástol z 2.853 osôb 
(9,8 percent z celkového počtu cudzincov s povolením na pobyt v r. 
2003) na 6.927 osôb (21,5 percent) v roku 2006 (Divinský 2007: 
3). Ku koncu roku 2007 bolo na Slovensku evidovaných 41.000 
cudzincov s povoleným pobytom (MV SR 2007). Najväčšiu skupinu 
tvorili obyvatelia Českej republiky (5 113 z toho 4 994 s trvalým 
pobytom), nasledovali Ukrajinci a po nich Poliaci. Imigranti 
z bývalých socialistických krajín zamestnanie nachádzali prevažne 
v stavebníctve, poľnohospodárstve, v textilnom, odevnom a obuv-
níckom  priemysle (Divinský 2005: 77; Štatistický úrad SR).  

 
Graf 1: Povolené pobyty platné k 31. 12. jednotlivých rokov 

 
 
Zdroj: Štatistický úrad SR. 
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Na sklonku roku 2008 bolo v Slovenskej republike registrova-
ných na legálnom pobyte už 52.706 cudzincov vrátane občanov 
členských štátov EÚ, na konci roku 2009 bolo na Slovensku evido-
vaných 62.882 cudzincov s poleným pobytom a napokon na konci 
roku 2010 už 67.976. Od vstupu Slovenska do Európskej únie 
v roku 2004 po koniec roku 2010 tak možno pozorovať nárast poč-
tu cudzincov s povolením na pobyt viac než dvojnásobne, a to bez 
ohľadu na hospodársku krízu, ktorá napríklad v Českej republike 
spôsobila pokles celkového počtu cudzincov (Štefančík 2011). Hoci 
spomedzi členských štátov Európskej únie patrí Slovenská republi-
ka v percentuálnom vyjadrení ku krajinám s najnižším počtom cu-
dzincov, tento počet potvrdzuje domnienku o rastúcej atraktívnosti 
Slovenska pre prisťahovalcov. 
 
Tabuľka 3: Najdôležitejšie zdrojové štáty novo prisťahovaných cudzincov 
za jednotlivé roky 

 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

 
Z pohľadu aktuálnej imigrácie sa v priebehu rokov 2007 a 2008 

zmenila štruktúra obyvateľstva z hľadiska štátnej príslušnosti. Za-
tiaľ čo pred rokom 2007 dominovali občania Českej republiky, 
v nasledujúcich rokoch sa na prvú pozíciu v počte prisťahovaných 
cudzincov dostali obyvatelia Rumunska (tabuľka 3). Tento trend 
bol spôsobený vstupom Rumunska do Európskej únie a z neho ply-
núcom zjednodušení prístupu občanov Rumunska na slovenský 
pracovný trh. Rumunskí občania sa na Slovensku uplatňovali pre-
dovšetkým v profesiách, pri ktorých nebola vyžadovaná vyššia kva-
lifikácia – napríklad automobilky v Trnave alebo ako baníci v Han-
dlovej. Globálna ekonomická kríza, ktorá od roku 2008 zasiahla aj 
slovenské hospodárstva, mala v ďalších rokoch dopad aj na medzi-
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národnú migráciu. Rastúci počet imigrantov sa zmiernil a zmenili 
sa zdrojové krajiny nových prisťahovalcov. Na vedúcu pozíciu sa 
v roku 2009 vrátili imigranti z Českej republiky, ale už o rok neskôr 
ich predbehli prisťahovaní cudzinci z Ukrajiny. Rumunsko v tomto 
roku dokonca vypadlo z prvej päťky najdôležitejších zdrojových 
krajín cudzincov žijúcich na území Slovenskej republiky. V roku 
2010 sa najdôležitejšou zdrojovou krajinou novo prisťahovaných 
cudzincov stala Ukrajina. 

Ďalším charakteristickým znakom medzinárodnej migrácie na 
Slovensku je rastúci trend imigrácie z ázijských štátov, predovšet-
kým z Číny, Kórejskej republiky a Vietnamu (tabuľka 4).  
 
Tabuľka 4: Najdôležitejšie zdrojové štáty novo prisťahovaných cudzincov 
mimo Európskej únie za jednotlivé roky 

2006 2007 2008 2009 2010 
U 306 U 280 USA 168 U 1575 U 1336 
USA 162 USA 183 U 163 Srb. 1201 Srb. 677 
Viet. 155 Viet. 116 Srb.  122 Viet. 873 Kórea 671 
Sr.-ČH 114 Kan. 92 Kórea 88 Kórea 663 Čína 616 
Čína 96 Srb./ 

Kórea 
po 
80 

CH 87 Čína 635 Viet. 529 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

 
 
 Z pohľadu vekovej štruktúry a pohlavia dominujú prisťahovalci 
mužského pohlavia v produktívnom veku (medzi 20. a 45. rokom 
života). Tento trend je podobný migrácii pracovnej sily v krajinách 
západnej Európy v druhej polovici 20. storočia. V päťdesiatych 
a šesťdesiatych rokov migrovali do západnej Európy najmä muži. 
Hoci po ropnom šoku zo začiatku 70. rokov mali vlády imigračných 
krajín v západnej Európe záujem o zredukovanie počtu pracovných 
migrantov, nastal opačný efekt, keď v súlade s európskymi doku-
mentmi mali mužskí pracovníci právo na zlučovanie rodín. Táto 
skutočnosť nakoniec spôsobila pokračujúci nárast cudzincov 
v západnej časti Európy.  

 
 



Migrácia a migračná politika na Slovensku 

 

~ 65 ~ 

 

Graf 2: Veková štruktúra cudzincov s obvyklým pobytom na území SR  
k 31. 12. 2010 

 
 
Zdroj: Štatistický úrad SR 

 
Na Slovensku v prípade nelegálnej, resp. neregulárnej migrácie 

došlo medzi rokmi 2005 a 2011 k výraznému poklesu (tabuľka 5). 
Najviac nelegálnych prechodov je odhalených na hraniciach 
s Ukrajinou. Charakteristickým znakom nelegálnej migrácie na 
území Slovenska je zatiaľ iba prechod cez krajinu smerom na zá-
pad, resp. využívanie azylového konania na prípravu nelegálneho 
prechodu do iných štátov (P PZ 2011). Za výrazným znížením počtu 
nelegálnych migrantov je potrebné hľadať vstup Slovenskej repub-
liky do schengenského priestoru, zvýšenú ochrana vonkajších štát-
nych hraníc, zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach, zavedenie 
Dublinského dohovoru, zvýšenie trestov za prevádzačstvo a aktív-
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nejšie pôsobenie cudzineckej polície pri odhaľovaní nelegálnych 
prechodov cez hranice. 
 
Tabuľka 5: Prehľad o počte nelegálnych migrantov za obdobie rokov 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
8 049 7 620 6 761 2 355 1 785 1477 1219 

Zdroj: MV SR, ÚHCP.  

 
Z pohľadu regionálneho umiestnenia dominuje bratislavský 

kraj. Nasleduje trnavský a nitriansky, ktoré v uplynulých dvoch 
rokoch predbehli košický kraj. V oboch regiónoch na juhozápad-
nom Slovensku je zvýšený počet cudzincov zapríčinený rozsiahlymi 
investíciami veľkých zahraničných firiem – predovšetkým automo-
bilky Peugeot a výrobcu televíznych prijímačov Samsung. 
 

 
4.2 KATEGORIZÁCIA IMIGRANTOV  
 
Značne zastarané dáta uverejňované na portáli Štatistického úradu 
Slovenskej republiky väčšinou prezradia len národnostné alebo 
etnické zloženie prisťahovalcov. Ale takmer nič nepovedia 
o vnútorných charakteristikách imigračných segmentov. Aj z tohto 
dôvodu sa na tomto mieste vraciame ku kvalitatívnemu výskumu 
z roku 2010 (Štefančík 2010), prostredníctvom ktorého sme identi-
fikovali štyri veľké skupiny imigrantov. 
  
a) Prisťahovalci pred rokom 1989  
 
Prvú skupinu tvoria prisťahovalci prisťahovaní ešte pred rokom 
1989, pôvodom z rôznych krajín, najmä Afriky, bývalých krajín so-
cialistického bloku a niektorých ázijských krajín. Do Českosloven-
ska prišli prevažne za účelom získania vzdelania alebo pracovných 
skúseností. V spoločnosti sú pomerne dobre integrovaní, ovládajú 
spisovný jazyk a keďže prvoradým faktorom priťahovania bolo 
v ich prípade získať vysokoškolské vzdelanie alebo pracovné skú-
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senosti, zastávajú v súčasnosti kvalifikované pracovné pozície. Časť 
z nich samostatne podniká a vytvára pracovné pozície pre svojich 
príbuzných, rodákov ale aj domáce obyvateľstvo. Väčšina disponuje 
slovenským štátnym občianstvom, hoci nie všetci oň požiadali, aj 
keď splnili požiadavky. Motiváciou nepožiadať o nové občianstvo je 
záujem nestratiť pôvodné.  Niektoré krajiny pôvodu totiž neumož-
ňujú dvojité občianstvo. Integrovať do spoločnosti prisťahovalcom 
z tejto skupiny pomáha najmä skutočnosť, že životných partnerov 
si našli väčšinou medzi Slovákmi, resp. Slovenkami. V tejto skupine 
sa nachádza najviac jednotlivcov angažovaných v rôznych krajan-
ských združeniach. Prostredníctvom nich udržujú vzájomný kon-
takt, poskytujú vzájomnú pomoc, pripomínajú si tradície, uchová-
vajú svoju kultúrnu identitu, artikulujú požiadavky smerom navo-
nok a prezentujú krajinu pôvodu domácej spoločnosti.  
 
b) Vojnoví a politickí utečenci 

 
Ďalšiu skupinu tvoria vojnoví a politickí utečenci.9 Po systémovej 
zmene prichádzali vo väčšom počte počas vojnového konfliktu 
v krajinách bývalej Juhoslávie a neskôr z konfliktných krajín ázij-
ského kontinentu, najmä Iraku a Afganistanu, ale aj Číny a Gruzín-
ska. Časť obyvateľov z krajín bývalej Juhoslávie prišla po vypuknutí 
vojny prevažne ako turisti a o azyl žiadať nemuseli, resp. neprihlá-
sili sa ako utečenci. Niektorí z nich boli národnosťou Slováci alebo 
mali na Slovensku vzdialených príbuzných, čo im výrazne uľahčilo 
integráciu. Komplikovanejšiu cestu o získanie povolenia na pobyt 
musia absolvovať súčasní utečenci z problémových oblastí, najmä 
Iraku a Afganistanu. Keďže Slovensko je vo svojej azylovej politike 
značne reštriktívne a koncept integračnej politiky je adresovaný 
cudzincom s legálnym pobytom, proces integrácie tejto skupiny 
migrantov je otázny. Po neúspešnom azylovom procese musia 
opustiť územie republiky s následným zákazom vstupu. Neistota 
výsledku azylového procesu môže negatívne vplývať na celkovú 

                                                           
9 Dopytovaní žiadatelia o azyl v uskutočnenom výskume pochádzali výlučne z radov aktív-
nych účastníkov na pracovnom trhu.  
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ochotu učiť sa slovenský jazyk a začleniť sa do spoločnosti. Opatrný 
prístup k integrácii môže vychádzať aj zo skutočnosti, že nelegálni 
migranti spravidla nie sú cieľovou skupinou integračnej politiky. Za 
určitých okolností sa ale môžu stať jej objektom. Platí to najmä 
v prípadoch imigrantov, „ktorí sa zdržiavajú v krajine dlhodobo 
nelegálne a sú aktívni na jej pracovnom trhu“ (Bargerová; Divinský 
2008: 17). V prípade, že azylanti predsa len získajú azyl, existuje 
predpoklad, že ostanú na Slovensku dlhodobo bez záujmu o návrat 
do krajiny pôvodu.  
 
c) Pracovní migranti  

 
Tretiu silnú skupinu tvoria pracovní migranti. Rozdelení sú podľa 
toho, či pochádzajú z pôvodnej pätnástky krajín Európskej únie 
a investorských neeurópskych krajín ako napr. Južná Kórea a na 
Slovensku vykonávajú prevažne kvalifikované profesie s dobrou 
úrovňou finančného odmeňovania. Alebo je tvorená obyvateľmi 
iných štátov predovšetkým nástupníckych štátov Sovietskeho zvä-
zu, najmä Ukrajiny a Ruska, ktorí sem prichádzajú ako reakcia na 
rozdiely v úrovni priemernej mzdy medzi oboma štátmi. Do tejto 
skupiny prisťahovalcov sú zaradení aj zamestnanci, ktorých účelom 
pobytu je podnikanie. Zahraniční zamestnanci veľkých investičných 
podnikov spravidla neuvažujú o dlhodobom zotrvaní na Slovensku 
a preto nie sú primárnym adresátom dlhodobej integračnej politi-
ky. Svojimi skúsenosťami z prvého kontaktu so slovenskou byro-
kraciou sa zamestnanci zahraničných investorov výrazne odlišujú 
od iných typov prisťahovalcov, keďže mnohé formality spojené s 
pobytom na Slovensku im vybavujú zamestnávateľské firmy. Aj 
medzi nimi sa však nájdu jednotlivci, ktorí vyjadrili kritické stano-
visko na adresu slovenskej cudzineckej polície. Naopak medzi pra-
covníkmi a podnikateľmi z nečlenských krajín Európskej únie do-
minuje záujem zotrvať v krajine buď natrvalo alebo aspoň do dô-
chodku. Túto skutočnosť ovplyvňuje aj fakt, či na Slovensko pri-
chádzajú so svojou rodinou, alebo sa im podarí nájsť životného 
partnera z radov príslušníkov domácej spoločnosti. V takomto prí-
pade rastie motivácia usadiť sa natrvalo.  
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d) rodinní prisťahovalci 
 
Napokon silnú a vnútorne heterogénnu skupinu tvoria prisťahoval-
ci, ktorí sa na Slovensku usadili za účelom zachovania partnerstva, 
resp. zlúčenia rodiny. Zámerne bolo zvolené slovo „usadenie“ a nie 
„prisťahovanie“. To znamená, že prvotný dôvod príchodu na Slo-
vensko mohol byť iný, napríklad práca alebo vzdelávanie, ale dôvo-
dom na dlhodobý pobyt sa neskôr stalo manželstvo. Tento predpo-
klad nevylučuje skupinu cudzincov, ktorí na Slovensko imigrovali 
primárne z dôvodu vytvorenia manželského zväzku. Veľká časť 
spoznala svojich partnerov mimo územia Slovenska. Uvedená kate-
gória prisťahovalcov má vytvorené pozitívne podmienky na rýchlu 
integráciu, pretože primárnu pomoc nachádzajú v osobe svojho 
životného partnera a jeho blízkej rodiny, ak jeden z partnerov patrí 
k príslušníkom autochtónnej spoločnosti. V tomto prípade preberá 
partner/ka a rodina úlohu sprostredkovateľa informácií o kultúre, 
jazyku, právnych noriem či politickej kultúre cieľovej krajiny. Po-
kiaľ ani jeden z partnerov nie je občanom Slovenskej republiky, 
proces zlučovania rodiny je komplikovanejší. Zo strany štátu pri-
sťahovalci narážajú na rôzne byrokratické prekážky, uvedené niž-
šie. Pod zlúčením rodiny sa nerozumie len spájanie partnerstiev, 
ale sem patrí aj imigrácia detí za svojimi rodičmi. V takomto prípa-
de je zlučovanie rodiny upravené rovnakými právnymi predpismi.  
 Špecifickou kategóriou sú prisťahovalci z Českej republiky. Česi 
patrili dlhodobo k najväčším skupinám prichádzajúcich na Sloven-
sko, pokiaľ ich nepredbehli imigranti z Rumunska. Podobné posta-
venie majú aj občania pôvodom z Maďarska, pokiaľ sa usádzajú 
v južných, jazykovo zmiešaných oblastiach. Neznalosť slovenčiny 
obom skupinám nespôsobuje problémy v  integrácii. Sú občanmi 
Európskej únie a ovládajú jazyk, ktorým sa dorozumejú v styku so 
štátnymi úradmi. Prisťahovalcom z Českej republiky umožňuje 
používať materinský jazyk zákon o štátnom jazyku. Podľa zákona je 
možné používať materinský jazyk, ak spĺňa požiadavku základnej 
zrozumiteľnosti. V prípade maďarčiny na komunálnej a okresnej 
úrovni, ak v obci alebo v meste žije minimálne 20 percent prísluš-
níkov maďarskej menšiny. K problémom nedochádza ani v akcep-
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tovaní kultúrnych vzorcov správania, keďže kultúra je prakticky 
podobná alebo totožná s kultúrou domácej spoločnosti, resp. auto-
chtónnej maďarskej menšiny. V prípade Maďarov s pobytom na 
Slovensku môžu vznikať problémy, s ktorými sa pravidelne stretá-
vajú aj príslušníci autochtónnej maďarskej menšiny, ako na to pou-
kázali výsledky výskumu ENRI EAST, ktoré obsahuje publikácia od 
Ladislava Macháčka Ako sa máte Maďari na Slovensku? (Macháček 
2011). V súčasnosti je podľa občanov SR maďarskej národnosti 
napätie medzi Slovákmi a Maďarmi „vnímané ako menšie ešte aj 
v porovnaní s napätím, ktoré existuje medzi chudobnými a boha-
tými. To nám umožňuje konštatovať, že napätie na úrovni národ-
nostnej občania nepokladajú za rozhodujúce a najdôležitejšie“ (Ma-
cháček 2011: 74). Úprava postavenia Maďarov žijúcich na Sloven-
sku je však zahrnutá do menšinovej politiky, nie do politiky integ-
račnej. Z týchto dôvodov nie je skupina Maďarov ani Čechov vní-
maná ako primárny adresát slovenskej migračnej, resp. integračnej 
politiky. 
 

 

4.3 IMIGRAČNÁ POLITIKA  
 
Imigračná politika tvorí prvú dôležitú súčasť migračnej politiky. 
Dôležitou sa stáva, ak počet imigrantov v cieľovej krajine presiahne 
želateľný stav. Vtedy sa dostáva do centra pozornosti verejnosti 
a automaticky tak aj politickým aktérom.  
 Pre 20. storočie je v podmienkach Slovenska charakteristický 
nezáujem politickej elity o vytvorenie vyhovujúcej migračnej politi-
ky. Počet imigrantov bol nízky, naopak počet emigrantov prevyšo-
val počet prisťahovaných. Ak vlády predsa len venovali svoju po-
zornosť otázkam medzinárodnej migrácie, išlo spravidla o Slovákov 
žijúcich mimo hraníc krajiny pôvodu, predovšetkým o politických 
(prípadne ekonomických) emigrantov spred roka 1989. 
 Ani po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 neboli vytvore-
né dostatočne silné faktory priťahovania zahraničných migrantov, 
čo bola dôležitým predpokladom pokračujúceho ignorovania mig-
račnej politiky. Slovensko dlhodobo patrilo do skupiny štátov 
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s najvyššou mierou nezamestnanosti spomedzi súčasných člen-
ských štátov Európskej únie, priemerná mzda bola nízka, azylová 
politika mala reštrikčný charakter a problémy sa prejavili aj 
v procese konsolidácie demokracie, predovšetkým v období tretej 
vlády Vladimíra Mečiara (1994-1998). Slovensko je aj dnes štátom 
bez veľkomesta multikultúrneho charakteru, so silným vplyvom 
katolíckeho náboženstva a početným vidieckym obyvateľstvom. 
V spoločnosti sa otvorene prejavujú predsudky a znaky nepriateľ-
stva voči dvom autochtónnym menšinám: maďarskej a rómskej. 
Postoj k Maďarom dokáže výrazne ovplyvniť voličské správanie 
veľkej časti obyvateľstva. Domáci politici túto skutočnosť reflektu-
jú a tzv. „maďarskú kartu“ pravidelne zneužívajú vo volebných 
kampaniach. Voči Rómom sa v spoločnosti objavujú znaky skryté-
ho, ale čoraz intenzívnejšie aj otvoreného rasizmu a xenofóbie.  
 Takto znázornené ekonomické, kultúrne, sociálne a politické 
faktory nemohli konkurovať výhodnejším podmienkam v štátoch 
strednej alebo západnej Európy. Poloha v centrálnej Európe je stále 
predpokladom na to, aby problematika medzinárodnej migrácie 
bola aktuálnou témou politickej diskusie aj v podmienkach Sloven-
ska. Pôvodne vysťahovalecká krajina sa v priebehu niekoľkých ro-
kov stala tranzitným územím migrujúcej populácie. Obdobie od 
vstupu do Európskej únie v roku 2004 je charakteristické postup-
ným zvyšovaním počtu cudzincov s dlhodobým alebo trvalým po-
bytom na Slovensku.  Napriek tomuto trendu sa doteraz na Sloven-
sku nenachádzajú územia charakteristické vyššou koncentráciou až 
getoizáciou cudzincov. V Bratislave existuje mestská časť s vyššou 
koncentráciou obyvateľov ázijských štátov, nemožno ju však pri-
rovnať k typicky čínskym alebo arabským štvrtiam európskych 
veľkomiest.  
 Rastúcim počtom migrantov museli aj štátne orgány venovať 
vyššiu pozornosť tejto oblasti verejnej politiky. Okrem obsahovej 
roviny museli byť definované aj orgány zodpovedné za tvorbu 
a realizáciu migračnej politiky. V skoršom období táto politika ne-
bola upravovaná systematicky v rámci kompetencií jednej inštitú-
cie. Inštitucionálne boli pre tvorbu migračnej politiky na Slovensku 
zodpovedné ministerstvo vnútra, kam patril migračný úrad, minis-
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terstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvo zahraničia. 
Okrem uvedených štátnych orgánov sa do vykonávania integračnej 
politiky zapájalo aj ministerstvo kultúry, ministerstvo školstva 
a ďalšie orgány štátnej správy, napr. Štátny pedagogický úrad. Po 
prijatí integračnej politiky v máji 2009 sa pozornosť predovšetkým 
v oblasti integrácie sústredila na ministerstvo sociálnych vecí 
a rodiny. Ministerstvo sa až do výmeny vlády v roku 2010 stalo 
prostredníctvom svojho odboru migrácie a integrácie cudzincov 
hlavným aktérom tvorby integračnej politiky. Z koncepcie integ-
račnej politiky Slovenskej republiky vyplývala povinnosť aktívne 
„podporovať informačné kampane s cieľom zvýšenia informovanosti 

o živote cudzincov v Slovenskej republike“ (Ministerstvo práce 
2009).  
 V prvých rokoch existencie štátu na vytváraní migračnej politiky 
participovalo najmä ministerstvo vnútra. Prvý dokument v oblasti 
migračnej politiky vznikol hneď po vzniku štátu. Východiská slo-
venskej migračnej politiky boli pôvodne upravené v Zásadách mig-

račnej politiky SR prijaté uznesením vlády SR č. 846/1993. Prijatým 
dokumentom sa vláda a zodpovedné inštitúcie riadili až do vstupu 
krajiny do Európskej únie. Po vstupe muselo dôjsť k  zmenám 
v riešení predmetnej problematiky s cieľom zosúladiť vlastnú mig-
račnú politiku s množstvom medzinárodných dokumentov smeru-
júcich svojím obsahom k postupnému vytvoreniu jednotnej mig-
račnej politiky členských štátov Európskej únie (Schengenský do-
hovor, Dublinské nariadenie, Smernica Rady 2003/9ES 
o ustanovení minimálnych štandardov pre prijímanie žiadateľov 
o azyl a pod.). V roku 2005 bola uznesením vlády č. 11/2005 prijatá 
Koncepcia migračnej politiky Slovenskej republiky. Dokument reflek-
tujúc rastúci počet cudzincov na území SR zmieňuje dovtedy prijaté 
opatrenia v migračnej politike so snahou zosúladiť legislatívu 
s medzinárodnými právnymi aktmi, ale zároveň upozorňuje aj na 
existujúce problémy. Koncepcia migračnej politiky SR bol však 
veľmi všeobecný dokument, ktorý v sebe zahŕňal všetky tri inak 
samostatné oblasti migračnej politiky (prisťahovaleckú, azylovú 
i integračnú).  
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 Uvedená koncepcia analyzovala oblasti medzinárodnej spolu-
práce, legálnej migrácie a sociálnej integrácie azylantov, boja proti 
nelegálnej migrácii, v otázkach udeľovania azylov, v problematike 
vzájomnej spolupráce štátnych orgánov a orgánov miestnej samo-
správy, integrácii azylantov do spoločnosti a v dodržiavaní ľud-
ských práv a slobôd vo vzťahu k cudzincom.  Zároveň si vytýčila 
cieľ harmonizovať  právne   predpisy   SR s právom Európskych 
spoločenstiev a Európskej únie v oblasti migrácie. Napriek ochote 
riadiť sa komunitárnym právom si SR vytvárala samostatný prie-
stor na prijímanie zákonných postupov regulácie migrácie v súlade 
so záujmami Slovenskej republiky. Koncepcia zároveň predpokla-
dala zabezpečenie rovnocenného zaobchádzania s cudzincami 
v oblasti vzdelávania, prístupu k zdravotnej starostlivosti, v sociál-
nych otázkach, ako aj v právnej oblasti. Na zabezpečenie svojich 
cieľov vymenovala najdôležitejšie nástroje. Predpokladala úzku 
spoluprácu s orgánmi miestnej samosprávy, ale aj s mimovládnymi 
organizáciami a IOM. V legislatívnej oblasti možno očakávať ďalšie 
zjednocovanie národnej legislatívy s legislatívou EÚ so zámerom 
vytvárať flexibilný právny rámec, ktorým sa umožní pružne reago-
vať na všetky zmeny v oblasti migrácie na medzinárodnej, národnej 
a regionálnej úrovni. Dôležitým zámerom migračnej politiky SR 
bolo vytvorenie „Imigračného a naturalizačného úradu SR“ zo sú-
časných úradov zaoberajúcich sa problematikou cudzincov, migrá-
cie a azylu v časovom horizonte do roku 2010 a včleniť do jeho 
štruktúry zainteresované organizačné subjekty tak, aby tento úrad 
vecne pokrýval problematiku migrácie od vstupu cudzinca na úze-
mie SR po jej konečné doriešenie. Napriek existencii tohto cieľa, 
vzhľadom na prezentované šetrenie v štátnej správe prvou i dru-
hou vládou Roberta Fica i vládou Ivety Radičovej nemožno predpo-
kladať skorý vznik takéhoto úradu, aj napriek tomu, že vznik úradu 
bol ako cieľ migračnej politiky definovaný aj v lete 2011. Pri finan-
covaní realizácie zámerov migračnej politiky okrem rozpočtových 
príspevkov počíta aj s financiami zo zdrojov Európskej únie, ale aj 
zo sponzorských príspevkov, z ktorých sú financované mimovládne 
organizácie venujúce sa pomoci prisťahovalcom (MV SR 2005).  
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 Imigračnú politiku na Slovensku napriek jej kvalitatívnemu po-
sunu ešte nemožno stále považovať za vyhovujúcu. Jedným 
z podstatných dôvodov tohto stavu by mohla byť doterajšia nedos-
tatočná skúsenosť s cezhraničnou mobilitou osôb v novodobej his-
tórii. K dôležitým faktorom patrí aj národná sebaindentifikácia 
obyvateľov Slovenska. Národný, resp. etnický charakter obyvateľov 
Slovenska je definovaný aj v Preambule Ústavy Slovenskej republi-
ky, ktorej znenie uprednostňuje národný princíp pred princípom 
občianskym. 
 Prijatá Koncepcia migračnej politiky SR z leta 2011 bola pozitív-
nym signálom, ktorý hovorí o záujme orgánov štátnej moci zaobe-
rať sa touto problematikou. Nebola však konečným dokumentom. 
Rýchly rast životnej úrovne spojený s nárastom zahraničných in-
vestícií v čase hospodárskej expanzie spôsoboval nedostatok kvali-
fikovanej pracovnej sily v určitých najmä priemyselných odvet-
viach. Zamestnávatelia pred finančnou krízou uvažovali a nakoniec 
aj realizovali pozývanie zahraničných pracovníkov na Slovensko.10 
K zmene došlo v období finančnej krízy, kedy sa pozývanie cudzin-
cov zastavilo. Napriek tomu sa počet cudzincov žijúcich na území 
Slovenska počas roka 2010 mierne zvýšil na úroveň takmer 68.000.   
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR malo v gescii 
prípravu vhodných podmienok pre integráciu ekonomických mig-
rantov. Už dnes je pre príslušníkov členských krajín EÚ plne libera-
lizovaný pracovný trh, pre imigrantov podobne ako pre domácich 
uchádzačov o prácu sa poskytujú poradenské služby, rekvalifikačné 
kurzy, rovnako dôležitá je pomoc znevýhodneným skupinám pri-
sťahovalcov, najmä azylantom a maloletým cudzincom bez sprie-
vodu. Koncepcia nedefinovala konkrétne čísla, rovnako sa nezmie-
ňovala, o akých prisťahovalcov by malo Slovensko záujem, resp. 
aké kategórie migrantov (napr. podľa vzdelania, kvalifikácie, po-
hlavia, veku alebo podľa dĺžky pobytu) by boli prospešné, napr. pre 
rast národného hospodárstva. Na začiatku volebného obdobia 
2006-2010 sa dalo predpokladať, že počas štyroch rokov nedôjde 
                                                           
10 Napríklad v automobilke PSA v Trnave pracovalo v lete v roku 2007 z 3.300 zamestnancov 
cca. 100 rumunských občanov. Firma takto kompenzovala nedostatok domácej pracovnej 
sily v trnavskom regióne (SME, 2007).  
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k liberalizácii a konkretizácii imigračnej politiky, keďže Slovenská 
národná strana, ako jedna z vládnych strán, dlhodobo prezentovala 
rezervovaný postoj k určitým skupinám prisťahovalcov. Na začiat-
ku roku 2009 žiadne ministerstvo alebo iný orgán štátnej správy 
neprezentoval pokrok v oblasti tvorby imigračnej politiky. Ten na-
stal až v roku 2011 prijatím Migračnej politiky na obdobie 2010 až 
2020.  
 Programové vyhlásenie Vlády Slovenskej republiky na obdobie 
rokov 2006-2010 sa o migrácii takmer nezmieňovalo. Jedinou po-
známkou bola snaha vlády zjednocovať migračné politiky 
a pripraviť podmienky na vytvorenie Imigračného a naturalizačné-
ho úradu Slovenskej republiky (Vláda SR 2006). Tento zámer sa 
v uvedenom volebnom období nepodarilo realizovať. Keďže išlo 
o zámer vlády zahrnutý do časti Vnútorný poriadok a bezpečnosť, 
kabinet sa nevenoval iným formách migrácie, predovšetkým mobi-
lite vysokokvalifikovanej pracovnej sily a jej usádzaniu na území 
SR. Budúcnosť imigračnej politiky sa však dá čiastočne anticipovať 
z doterajších vyhlásení vlády, resp. šéfov ministerských rezortov. 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zriadilo počas prvé-
ho kabinetu Roberta Fica osobitný odborný útvar migrácie a integ-
rácie cudzincov. Útvar sa podieľal na vypracovaní stratégie migrač-
nej a integračnej politiky cudzincov do spoločnosti. Úrad však bol 
po zmene vlády 2010 zrušený a kompetencie prešli pod iný odbor. 
Štátne úrady ani za vlády Roberta Fica, ani za vlády Ivety Radičovej 
nevylúčili myšlienku  riešenia nedostatku pracovnej sily v niekto-
rých odvetviach práve imigráciou. Z hľadiska riadenia legálnej mig-
rácie za prácou existoval záujem zamerať sa hlavne na podporu 
imigrácie vysokokvalifikovanej pracovnej sily z tretích krajín, ktoré 
by mohli prispieť k zvýšeniu celkovej konkurencieschopnosti SR 
(Ministerstvo práce 2007).  
 V súvislosti s finančnou krízou sa otvárali otázky o potrebe pri-
jímať ďalších nájomných pracovníkov na vybrané pracovné pozície. 
Pri pohľade na štatistiky zahraničnej migrácie, nárast bol zazname-
naný aj v roku 2009 aj v roku 2010. Niektoré krajiny (napríklad 
Česká republika), začala po vypuknutí krízy s aktívnou reštrikčnou 
politikou, ktorej nástrojmi bol aj asistovaný návrat do krajiny pô-
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vodu. Aj na Slovensku sa realizuje koncept dobrovoľného asistova-
ného návratu migrantov do krajiny pôvodu. Vytvorený bol v roku 
1998 a v súčasnosti ho vykonáva Medzinárodná organizácia pre 
migráciu v spolupráci s ministerstvom vnútra. Na rozdiel od Českej 
republiky zatiaľ na Slovensku nevznikol koncept realizovaný vlá-
dou, ako reakcia na prejavy finančnej krízy, ktorého cieľ by bol za-
meraný na cielené asistovanie pri návratoch cudzincov do krajiny 
pôvodu.  
 
 
4.4 AZYLOVÁ POLITIKA 
 
Slovensko sa podobne ako ďalšie stredoeurópske krajiny stalo nie-
len tranzitným aj cieľovým štátom migrantov. Napr. v roku 2003 
počet žiadateľov predstavoval 10.358 osôb, a do 30. novembra 
2004 už 10.736 osôb (MV SR 2005). Napriek tejto skutočnosti, Slo-
venská republika patrí k štátom s najnižším počtom udelených azy-
lov spomedzi členských krajín Európskej únie. V roku 2006 udelilo 
Slovensko len osem azylov z celkovo 2.871 žiadateľov (Migračný 
úrad). V roku 2007 udelilo 14 z 2.642, v roku 2008 22 z 909 
a v roku 2011 vyhovelo 12 žiadateľom zo 491 žiadostí (MV SR 
2012) (pozri graf 3). Z pohľadu národnosti najväčší počet žiadate-
ľov o azyl pochádzal zo Somálska (78 žiadostí), nasledovali Gruzín-
sko (56) a Afganistan (47). Načrtnutá štatistika svedčí o mimoriad-
ne reštriktívnej azylovej politike, ale aj klesajúcom záujme utečen-
cov o získanie politickej ochrany v Slovenskej republike.  
 V oblasti azylového práva sa Slovenská republika odvoláva na 
normy prijaté Organizáciou spojených národov (Dohovor OSN 
o právnom postavení utečencov, Protokol týkajúci sa právneho 
postavenia utečencov). V prístupovom procese boli normy Európ-
skej únie implementované do slovenského práva. Ide najmä 
o Dublinský dohovor, teda Dohovor určujúci štát zodpovedný za 
preskúmanie žiadostí o azyl podaných v jednom z členských štátov 
Európskych spoločenstiev. Jeho implementácia do národnej legisla-
tívy mala byť uskutočnená do dňa prijatia Slovenska do Európskej 
únie. Na území Slovenska nakoniec nadobudol platnosť 1. septem-
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bra 2004. Najdôležitejšou domácou legislatívnou normou je zákon 
č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene niektorých zákonov, ktorý napl-
no vstúpil do účinnosti 1. januára 2007. Zákon popisuje podmienky 
azylovej procedúry, definuje rôzne druhy azylu, vymenúva predpo-
klady na poskytnutie ochrany i na jej odopretie, stanovuje práva 
a povinnosti žiadateľov, azylantov a cudzincov a stanovuje spolu-
prácu s úradom vysokého komisára, medzinárodnou organizáciou 
pre migráciu, ako aj s mimovládnymi organizáciami. Norma rovna-
ko upravuje integráciu azylantov do spoločnosti. Do zákona boli 
zahrnuté ustanovenia, ktoré umožnili odoprieť poskytnutie azylu 
migrantom podozrivých zo spáchania trestného činu alebo vojno-
vých zločinov. Cieľom úpravy azylovej legislatívy bolo úsilie o pri-
blíženie azylovej procedúry na Slovensku k podmienkam Európskej 
únie. Zákon bol zameraný na utečencov, ktorí sú v krajinách pôvo-
du prenasledovaní z politických, rasových, sociálnych, nábožen-
ských alebo iných dôvodov. Zákon o azyle bol niekoľkokrát noveli-
zovaný. Účelom úprav bola snaha o zosúladenie normy s európ-
skym právom v súlade s budovaním spoločného azylového systému 
Európskej únie.   
  
Graf 3: Počet udelených azylov medzi rokmi 1993-2011 

 
Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 
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 Slovenskú azylovú politiku, podobne ako imigračnú, upravuje 
okrem vyššie uvedených predpisov aj Koncepcia migračnej politiky 
SR. Dokument upozorňuje na vysoký počet žiadostí migrantov 
o azyl v Slovenskej republike a z toho plynúcu potrebu reagovať na 
zmenené podmienky. Vláda SR, po intenzívnej kritike mimovlád-
nych organizácií, ale aj orgánov Európskej únie, si prostredníctvom 
Koncepcie predsavzala reagovať flexibilnejšie. Pretrvávajúci nízky 
počet udelených azylov však svedčí o pokračujúcej reštrikcii v azy-
lovej politike. 
 

 

4.5 INTEGRAČNÁ POLITIKA 
 

Ak prijmeme jeden z Oberndörferových predpokladov úspešnej 
integrácie cudzincov – pripravenosť domáceho obyvateľstva – zos-
táva otázne, do akej miery je na príchod zahraničných pracovníkov 
a s tým súvisiaci prienik nových kultúrnych vzorcov do spoločnosti, 
pripravená slovenská verejnosť, ale aj štátne orgány Slovenskej 
republiky. Doterajšie slovenské vlády však od momentu získania 
trvalého pobytu alebo získaní občianstva venovali prisťahovalcom 
a ich integrácii do spoločnosti len minimálnu pozornosť. V porov-
naní s Českou republikou migračná politika v oblasti integrácie 
cudzincov ďaleko zaostávala. Migračný úrad Slovenskej republiky 
sa v tejto oblasti až do prijatia konceptu integračnej politiky v máji 
2009 riadil uznesením vlády č. 105/1996 s názvom Komplexné rie-

šenie procesu integrácie cudzincov s priznaným postavením utečenca 

do spoločnosti (Migračný úrad 1996). Už z názvu vyplývalo, že do-
kument bol zameraný hlavne na pomoc azylantom, pri-
čom nezohľadňoval prisťahovalcov spadajúcich do iných kategórií 
(ekonomických migrantov, zahraničných študentov, vedeckých 
pracovníkov, riadiaci personál, rodinných príslušníkov už usade-
ných cudzincov). Z prijatej normy vyplýval záväzok štátu na po-
skytnutie pomoci cudzincom v počiatočnej fáze. Išlo najmä o otázky 
spojené s vyhľadávaním zamestnania, zabezpečením sociálneho 
ubytovania, výučby slovenského jazyka, ďalšieho vzdelávania resp. 
poskytnutia rekvalifikačných kurzov, sociálneho zabezpečenia, 
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zdravotníckej starostlivosti, ako aj pomoci pri vytváraní podmienok 
pre prijatie utečencov do kolektívov obcí a vybraných lokalít or-
gánmi obce a príslušníkmi autochtónnej spoločnosti. Napriek exis-
tencii tohto vágneho a obsahovo veľmi chudobného dokumentu 
absentovali pravidelne predstavované správy o realizácii úloh spo-
jených s integráciou cudzincov. V roku 2005 prijatá Koncepcia mig-
račnej politiky Slovenskej republiky čiastočne modernizovala me-
dzičasom zastaraný dokument. Vláda sa aj naďalej chcela zameria-
vať na otázky spojené s ubytovaním, zamestnaním, vzdelávaním 
a sociálnym zabezpečením. Dokumenty upravujúce integráciu cu-
dzincov neobsahovali predstavenie opatrení smerujúcich k domá-
cemu obyvateľstvu. Predpokladom úspešnej integračnej politiky je 
totiž akceptácia cudzincov zo strany autochtónneho obyvateľstva. 
Rovnako nepredstavila možnosti zabezpečenia finančných zdrojov, 
či spolupráce štátnych inštitúcií s mimovládnymi organizáciami.  
 Podľa informácií ministerstva vnútra na začiatku roku 2010 bol 
najväčším úspechom migračnej politiky vlády SR vstup do schen-
genského priestoru (MV SR 2008). Žiaden z vymenovaných „naj-
väčších úspechov“ tohto silového rezortu ešte na konci roku 2010 
nespadal do oblasti integračnej politiky. Výnimku tvorila finančná 
podpora projektu pod názvom: Primárna a sekundárna integrácia 

osôb s priznaným azylom na Slovensku. Projekt realizovala mimo-
vládna organizácia (Spoločnosť ľudí dobrej vôle) s cieľom pomôcť 
pri integrácii ľuďom s priznaným azylom. Ministerstvo obracia 
svoju pozornosť takmer výlučne na Schengen, na vonkajšiu ochra-
nu hraníc a do azylovej politiky. Migračný úrad svojimi doteraz 
uskutočnenými krokmi vôbec neakceptoval skutočnosť, že do ob-
lasti migračnej politiky patria okrem rozhodnutí spojených 
s azylovou politikou, aj ustanovenia súvisiace s prisťahovaleckou 
politikou a politikou integrácie osôb migrujúcich z dôvodu ekono-
mických rozdiel medzi prijímajúcim štátom a krajinou pôvodu.   
 Migračný úrad pri ministerstve vnútra nebol orgánom zodpove-
dajúcim za integráciu prisťahovalcov. Zo Súhrnnej správy o stave 
plnenia úloh vyplývajúcich z rozpracovania Koncepcie migračnej 
politiky Slovenskej republiky na podmienky jednotlivých rezortov 
za rok 2007 (MV SR 2007) (ďalej len súhrnná správa) a schválenej 
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vládou SR v roku 2008 vyplýval presun zodpovednosti za integrá-
ciu cudzincov na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
Tento rezort si podľa súhrnnej správy uvedomoval rezervy pri prí-
prave návrhu Konceptu integračnej politiky SR a žiadal o zaradenie 
aj iných ministerstiev do procesu jej tvorby. Spolupracovať by mali 
aj samosprávne orgány miest a obcí a mimovládne organizácie. Na 
ministerstve bol k prvému októbru 2007 zriadený odbor migrácie 
a integrácie cudzincov. Na jar 2009 ministerstvo sociálnych vecí 
a rodiny pripravilo a predložilo na pripomienkovanie nový, pomer-
ne rozsiahly dokument s názvom Koncepcia integrácie cudzincov 
SR (Ministerstvo práce 2009). Dokument sa zameriaval predovšet-
kým na prisťahovalcov s povolením na pobyt za účelom práce, 
podnikania, zlučovania rodín, používajúcich medzinárodnú ochra-
nu, t. j. s udeleným azylom, ďalšou skupinou sú deti a obete trest-
ných činov spojených s obchodovaním s ľuďmi. Integrácia by sa 
mala uskutočňovať na viacerých úrovniach: ekonomickej, sociálnej, 
zdravotnej, vzdelanostnej, jazykovej, kultúrnej a náboženskej, ob-
čiansko-právnej, politickej a ľudsko-právnej. Integráciu chápe ako 
problematiku interdisciplinárneho charakteru, preto v tomto pro-
cese počíta so spoluprácou s inými subjektmi štátnej správy, ale aj 
samosprávy, medzinárodnými organizáciami, mimovládnymi orga-
nizáciami, cirkvami, združeniami cudzincov, vedeckými komunita-
mi.  
 Až uznesením vlády k integrácii cudzincov zo 6. mája 2009 sa na 
Slovensku začína písať proces tvorby integračnej politiky. Vznik 
dokumentu sa spája s reakciou na oneskorený vývoj slovenskej 
migračnej politiky. Slovensko sa tak stalo jednou z posledných kra-
jín Európskej únie, ktoré prijalo podrobnejší koncept integrácie 
cudzincov. Predchádzajúci koncept migračnej politiky bol zastara-
ný, nezodpovedal požiadavkám Európskej únie. Nový koncept in-
tegračnej politiky vychádzal zo snahy o „harmonizáciu legislatívy 
s právnymi predpismi Európskej únie a vytváranie spoločnej integ-
račnej politiky EÚ“ (Ministerstvo práce 2009). Vzhľadom k členstvu 
v únii bolo potrebné pomenovať partnera, ktorý bude komunikovať 
s inštitúciami únie a zástupcami členských štátov v tejto oblasti 
verejnej politiky. Podobne ako v Českej republike, koncept nevzni-
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kol ako odozva na artikuláciu požiadaviek jednotlivých komunít 
alebo na prípadnú verejnú diskusiu, ale ako iniciatíva predstavite-
ľov odboru migrácie a integrácie cudzincov ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Pri jej tvorbe spolupracovali zástupcovia 
iných ministerstiev, predstavitelia akademickej obce, vedeckých 
inštitúcií, medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií 
a komunít cudzincov. Dôležitým aktérom tvorby konceptu bola 
Medzirezortná expertná komisia pre oblasť pracovnej migrácie 
a integrácie cudzincov (MEKOMIC), existujúca pri ministerstve prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny.  
 Vo svojom úvode dokument pomenúval základné nedostatky 
v slovenskej integračnej politike, a to najmä zaostávanie v jej tvorbe 
v porovnaní s ostatnými členskými štátmi, odsúvanie problematiky 
na perifériu záujmu a slabá koordinácia krokov medzi jednotlivými 
štátnymi inštitúciami. Koncepcia vychádzala z predpokladu, že 
migrácia je jav trvalý a neobíde ani Slovenskú republiku. V texte je 
pomenovaný rok 2015, ako obdobie, kedy na Slovensko začnú pri-
chádzať imigranti vo zvýšenej miere. Nie je však vysvetlené, prečo 
je tým prelomovým rokom práve uvedené obdobie. Predpokladá sa, 
že tento rok je odhadovaným začiatkom opätovaného naštartova-
nia ekonomiky po odznení dôsledkov finančnej krízy a vznikajúce-
ho nedostatku pracovnej sily v určitých odvetviach. Dokument tak 
približuje budúce scenáre riešenia vzniknutých ekonomických 
problémov zamerané na dovoz pracovnej sily zo zahraničia. Autori 
dokumentu vychádzajú z predpokladu, že v budúcnosti budú v slo-
venskom hospodárstve existovať pracovné miesta, o ktoré nebude 
mať domáce obyvateľstvo záujem. Koncepcia integračnej politiky 
pomenúva skupiny prisťahovalcov, ktoré by mali byť primárnym 
adresátom integračnej politiky. Je ním cudzinec žijúci na Slovensku 
s povoleným pobytom najmenej jeden rok. Legálny a dlhodobý po-
byt cudzinca na území Slovenska je preto bazálnou podmienkou 
pre jeho zaradenie do skupiny adresátov integračnej politiky. Defi-
novaná skupina je v koncepcii poňatá široko. Patria do nej zamest-
nanci, podnikatelia, deti cudzincov, štátni občania európskeho hos-
podárskeho priestoru, ich rodinní príslušníci, osoby s udeleným 
azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou, maloleté deti, obete 
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trestných činov. Z textu ale nevyplýva, pri ktorej skupine je potreb-
né implikovať výstupy integračnej politiky okamžite, a ktoré 
v dlhodobom horizonte.  
 Aj napriek nízkemu počtu cudzincov na Slovensku bola Koncep-
cia vítaným rozhodnutím orgánov štátnej moci v oblasti integrácie 
prisťahovalcov. Avšak napriek prijatiu vyššie uvedených dokumen-
tov slovenskú integračnú politiku nemožno považovať za úspešnú. 
Slabé miesta integračnej politiky sa prejavujú predovšetkým 
v nedostatku finančných prostriedkov na efektívne integračné 
programy. Nedostatky sa prejavujú aj v nepripravenosti štátnych 
orgánov pripraviť a realizovať úlohy vyplývajúce z koncepcie, ďalej 
v neuspokojivej spolupráci medzi jednotlivými štátnymi inštitú-
ciami, medzi štátnymi orgánmi a mimovládnymi organizáciami 
a v slabom zapojení samotných komunít. Prekážkou úspešnej reali-
zácie integračnej politiky je aj prevládajúci negatívny názor verej-
nej mienky voči cudzincom. Podľa výsledkov výskumu Centra pre 
výskum etnicity a kultúry „Postoje verejnosti k cudzincom 

a zahraničnej migrácii v SR“ zo septembra 2009 na Slovensku (Va-
šečka 2009), podľa medzinárodného výskumu ICCS 2009 Národné-
ho centra certifikovaných meraní vo vzdelávaní  (Macháček, Šťava 
2012), ale aj podľa nášho výskumu predstaveného v ďalšej časti 
tejto publikácie, stále pretrvávajú stereotypy o cudzincoch 
a napriek pozitívnym skúsenostiam s prisťahovalcami väčšina res-
pondentov odmieta ďalší rast počtu imigrantov. Respondenti pre-
važne odmietajú možnosť riešiť ekonomické a demografické prob-
lémy zahraničnou migráciou, pričom veľmi negatívne sú vnímaní 
predovšetkým ekonomickí migranti.  
 Súčasť integračnej politiky predstavujú predpisy upravujúce 
poskytovanie štátneho občianstva. 1. októbra 2007 nadobudla 
účinnosť novela zákona č. 344/2007 Z. z. o štátnom občianstve 
Slovensku republiky. Úprava legislatívy sprísnila proces udeľovania 
štátneho občianstva predĺžením podmienky trvalého pobytu cu-
dzinca na území Slovenskej republiky z piatich na osem rokov, 
v prípade žiadateľa o azyl stanovila minimálnu dĺžku pobytu na päť 
rokov. Novela ďalej sprísnila pravidlá preukazovania znalostí slo-
venského jazyka ako ďalšej rozhodujúcej podmienky na udelenie 
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štátneho občianstva. Okrem uvedených podmienok stanovila po-
vinnosť predkladať aj iné povinné doklady, napríklad potvrdenie 
daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní 
a poplatkov, alebo rôzne potvrdenia o štúdiu, pracovného pomeru, 
poberaní dôchodku. 
 Aj kvôli novele zákona o štátnom občianstve bola Slovenská 
republika vyhodnotená v medzinárodnom výskume MIPEX III, kto-
rý mapoval úroveň integračnej politiky v krajinách Európskej únie, 
ako aj niektorých ďalších vyspelých štátoch (spolu v 31) do konca 
mája 2010, ako tretia najhoršie pripravená krajina (pred Cyprom 
a posledným Lotyšskom) na integráciu cudzincov (pozri viac Hud-
dleston a kolektív 2011). Okrem uvedenej novely boli v prípade 
Slovenska identifikované negatívne vyhodnotené podmienky pre 
integráciu cudzincov z nečlenských štátov EÚ na pracovnom trh 
(spolu s Cyprom dopadla Slovenská republika najhoršie spomedzi 
31 skúmaných krajín), deficity na poli vzdelávania a politickej par-
ticipácie, slabý záujem politickej elity o túto tému a nedostatočné 
možnosti financovania záujmových združení migrantov (financo-
vané predovšetkým z prostriedkov Európskej únie). Naopak pozi-
tívne bol vyhodnotený rastúci záujem mimovládneho sektora 
o integráciu cudzincov a jeho snaha o eliminovanie diskriminácie.  
 
 
4.5.1 INTEGRÁCIA OČAMI CUDZINCOV  
 
Keďže integračná politika sleduje predovšetkým bezkonfliktné 
začleňovanie prisťahovalcov do spoločnosti, už v predchádzajúcom 
výskume (Štefančík 2010) nás zaujímalo, ako tento proces sledujú 
samotní prisťahovalci. Hoci Slovensko od roku 2009 pristupuje 
aspoň na legislatívnej úrovni k otázkam integrácie imigrantov ak-
tívnejšie ako v predchádzajúcich rokoch, na výskume spolupracu-
júci prisťahovalci vnímali podmienky prístupu štátu k otázkam 
integrácie značne kriticky.  
 Výsledky individuálnych rozhovorov upozornili na skutočnosť, 
že prisťahovalci boli v predchádzajúcich rokoch odkázaní predo-
všetkým na seba a na pomoc blízkeho sociálneho prostredia. Toto 
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zistenie sa vzťahuje predovšetkým na proces osvojovania jazyka 
domácej spoločnosti, uplatnenie na trhu práce a kontakt s úradmi. 
Neplatí pre všetky kategórie cudzincov v rovnakej miere, naopak 
líši sa v závislosti od obdobia a dôvodov príchodu na Slovensko. 
Respondenti boli preto pri vyhodnocovaní rozhovorov zoradení do 
štyroch kategórií: prisťahovalcov s príchodom pred rokom 1989, 
vojnových a politických utečencov, ekonomických migrantov a pri-
sťahovalcov s motívom príchodu zlúčiť rodinu alebo partnerský 
zväzok.  
 Vyhodnotením rozhovorov bolo zistené, že k najdôležitejším 
adresátom súčasnej integračnej skupiny patria ekonomickí migran-
ti a prisťahovalci za účelom zlúčenia rodín, ak preukážu záujem 
zotrvať na území Slovenska dlhodobo. Ekonomickí migranti sa však 
vnútorne diferencujú, a to v závislosti od toho, aké boli ich motívy 
pracovať na Slovensku. Medzi respondentmi vystupovali pracovníci 
na manažérskych pozíciách vo veľkých zahraničných firmách. Na-
priek tomu, že na Slovensku žijú dlhšie ako jeden rok a spĺňajú tak 
definíciu Organizácie spojených národov, neprejavujú záujem 
o trvalý pobyt. Ich pobyt na Slovensku je závislý od pracovnej pozí-
cie v podniku a po určitom čase sa predpokladá návrat do krajiny 
pôvodu. Intenzívnejší kontakt s príslušníkmi domácej spoločnosti 
je v tejto kategórii cudzincov značne obmedzený. Formality spojené 
s pobytom vybavuje väčšinou priamo firma. Kvôli predpokladané-
mu návratu do vlasti nemajú motiváciu učiť sa slovenský jazyk. 
V inej situácii ako manažéri sa nachádzajú ostatní zahraniční pra-
covníci. Na Slovensko prichádzajú kvôli lepším mzdovým podmien-
kam alebo lepším podmienkam na podnikanie. Osvojenie jazyka je 
predpokladom rýchleho zaradenia na pracovný trh tak zamestnan-
cov ako aj podnikateľov. Tu však boli identifikované problémy. 
Väčšina cudzincov sa učí jazyk až na Slovensku, nevyužívajú vzde-
lávacie inštitúcie buď pre ich nedostatok alebo kvôli finančnej ná-
ročnosti výučby v súkromných jazykových školách. Slovenský jazyk 
sa učia formou dennodenného kontaktu so svojimi spolupracov-
níkmi. Pracovné prostredie tak tvorí jeden z najdôležitejších fakto-
rov úspešnej integrácie zahraničných pracovníkov.   
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 Dobre integrovaní sú cudzinci s motívom príchodu zlúčiť rodinu, 
ak je jeden z partnerov občanom Slovenskej republiky. Rodina je 
v tejto kategórii cudzincov motivačným faktorom pre trvalé usade-
nie, rozhodujúcim aktérom integrácie, pomocným aktérom pri 
uplatnení na trhu práce a najdôležitejším sprostredkovateľom in-
formácií o právnom poriadku, politickom systéme a tradíciách au-
tochtónnej spoločnosti. Komplikovanejšia situácia je v prípade zlú-
čenia rodiny dvoch cudzincov, najmä z dôvodu početných byrokra-
tických prekážok.   
 Napriek tomu, že koncept integračnej politiky nie je primárne 
určený žiadateľom o azyl, nemal by túto skupinu prisťahovalcov 
z integračných úvah vylučovať, hoci počet cudzincov s prideleným 
azylom na Slovensku je dlhodobo nízky. Časť nelegálnych imigran-
tov žije dlhodobo v utečeneckých táboroch, ale existuje skupina 
žiadateľov o azyl, ktorí prejavia záujem o zotrvanie na území Slo-
venskej republiky a ešte v období čakania na výsledok azylového 
procesu sa aktívne zapájajú do integračného procesu. Ochotne sa 
učia jazyk, sú zamestnaní, vytvárajú si intenzívne väzby s prísluš-
níkmi autochtónnej spoločnosti. Motiváciu integrovať sa oslabuje 
vedomie neúspešného azylového konania, z toho plynúce vyhoste-
nie a následný zákaz vstupu na územie štátu.  
 Výskum ukázal, že napriek rôznemu zaradeniu cudzincov do 
jednotlivých kategórií, majú spoločný rezervovaný pohľad na kon-
takt so slovenskými úradmi (migračný úrad, polícia, súdy, cirkevné 
úrady). Byrokraciu považujú za významnú prekážku integrácie. 
Problémom je, že nie všetci úradníci ovládajú aspoň jeden svetový 
jazyk a tlačivá sú na niektorých úradoch k dispozícii väčšinou len 
v domácom jazyku. Ovládanie slovenčiny sa tak aj v kontakte 
s úradmi objavuje ako nevyhnutná podmienka na eliminovanie 
ťažkostí v procese integrácie. Naopak cudzinci pozitívne hodnotili 
doterajšie nazeranie Slovákov na ich odlišnú národnú alebo etnickú 
príslušnosť, a to aj napriek sporadickým skúsenostiam s rasizmom 
alebo xenofóbiou. V prípade politickej a občianskej integrácie, resp. 
v prípade svojich politických preferencií cudzinci nevykazovali 
výrazné odchýlky od domáceho obyvateľstva.  
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 Integračná politika Slovenskej republiky zatiaľ nie je vnútorne 
diferencovaná. Koncept je naformulovaný všeobecne a nerozlišuje 
prisťahovalcov podľa vybraných kritérií. Z toho vyplýva, že integ-
račnú politiku čakajú v budúcnosti ďalšie úpravy. Mali by brať do 
úvahy, že pre časť prisťahovalcov bude integrácia do slovenskej 
spoločnosti zložitejším procesom. Do tejto skupiny budú patriť 
prisťahovalci z iných než európskych národov, resp. náboženských 
skupín. Skúsenosti niektorých štátov v západnej Európe ukazujú, že 
problémy sa objavujú najmä v otázke integrácie obyvateľov mos-
limského vierovyznania pôvodom z mimoeurópskych štátov. Usku-
točnené rozhovory s moslimami s obvyklým pobytom na Slovensku 
problémy s integráciou však zatiaľ neavizujú. Je pravdou, že mosli-
movia importujú iné kultúrne vzorce správania, moslimovia žijúci 
na Slovensku túžia po vlastnej mešite, majú iné náboženské rituály, 
iné spôsoby stravovania, ale doteraz nebolo preukázané kolektívne 
správanie tohto náboženského segmentu, ktoré by bolo v rozpore 
so slovenskou legislatívou. 
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5. MOSLIMOVIA NA SLOVENSKU  
 
 

lovensko a Slováci sú často krát charakterizovaní ako pohos-
tinný národ. Najčastejšie prezentovaným zvykom Slovákov je 
vítanie hostí chlebom a soľou. Napriek tomu je do veľkej mie-

ry zarážajúce, že menšiny na Slovensku nemali vždy „na ružiach 
ustlané“. Rovnako i tí, ktorí sa, často proti vlastnej vôli, ocitli na 
slovenskom území, hľadajúc tu šťastie. Migrantov nie vždy vítame 
s otvorenou náručou. S nedôverou a strachom na nich hľadíme 
úkosom. Z hľadiska postojov majoritného obyvateľstva voči mig-
rantom je najkontroverznejšie prijímaná, resp. skôr neprijímaná 
najmä moslimská menšina. Pôvodne etnický, či v mnohých prípa-
doch prednostne rasový podtext skrytého, či ostentatívne nepria-
teľského pohľadu na moslimov na Slovensku, je fenoménom pre-
dovšetkým v ostatnom desaťročí a okrem iného úzko súvisí 
s udalosťami z 11. septembra 2001 (Letavajová 2007: 27-28). Ten-
to fakt potvrdzujú nielen výskumy verejnej mienky zamerané 
na rôzne formy prípadnej integrácie moslimov v rámci slovenskej 
spoločnosti alebo možnosti vybudovania prvej oficiálnej mešity na 
území Slovenskej republiky (Novotný, Polonský 2011: 674-696), 
ale aj výstupy z rozhovorov, realizovaných medzi slovenskou mlá-
dežou, ktoré sme zozbierali v rámci rôznych rozhraní vekovej, 
vzdelanostnej či regionálnej štruktúry slovenskej mládeže. O nich, 
ako aj o jednotlivých, špecifických postojoch mladých Slovákov 
však pojednávajú ďalšie časti našej knihy. 
 V tejto kapitole sa zameriame na historický, politický a spolo-
čenský akcent prítomnosti moslimov na Slovensku. Preskúmame 
príčiny postojov, ktoré Slováci a Slovenky zastávajú voči moslim-
skej minorite žijúcej na území medzi Dunajom a Tatrami. V mno-
hých z týchto prístupov sa objavuje spoločný menovateľ, či skôr 
spúšťací prvok spojený s primárne negatívnym posudzovaním prí-
tomnosti moslimov v strednej Európe a špecificky na Slovensku. 
V prvom rade za tým môže byť historická prítomnosť Turkov (Os-

S
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manov)11 v oblasti južného Slovenska v priebehu druhej polovice 
16. a prakticky počas väčšiny 17. storočia. Historiografické zobra-
zenie ich pôsobenia v regióne v kontexte dlhotrvajúceho vojenské-
ho konfliktu a následného obojstranného plienenia veľkej časti 
slovenského územia (tak Osmanskou ríšou, armádou Habsburskej 
monarchie ako aj protihabsburgských povstaleckých vojsk) nega-
tívne ovplyvnilo pohľady súčasníkov na prítomnosť Turkov 
a v širšej rovine vo všeobecnosti moslimov na území Slovenskej 
republiky. „Pre Turkov to bolo „bojové územie“ alebo územie „svätej 
vojny“, ktorej konečným cieľom mala byť trvalá okupácia“ (Horváth, 
Kopčan 1971: 5). Takto je najčastejšie zobrazovaná a zdôvodňova-
ná prítomnosť moslimských vojsk a spoločensko-politickej repre-
zentácie na našom území. Opakované spájanie osmanskej prítom-
nosti predovšetkým v intenciách slovných spojení okupácia, rabo-
vanie, unášanie žien a detí, šírenie strachu a smrti, a to aj v preja-
voch ľudovej kultúry, či beletrie z neskoršieho obdobia národného 
obrodenia, hlboko zakorenili negatívne postoje majoritnej spoloč-
nosti voči akejkoľvek prítomnosti islamu a moslimov na území Slo-
venska. Ostentatívne sa tak častokrát zabúda a následne marginali-
zujú pozitívne interakcie prítomnosti moslimov nielen na Sloven-
sku, ale aj v intenciách celej Európy. 
 Toto charakteristické nazeranie na islam a moslimov sa tak po-
chopiteľne prenieslo aj do súčasnosti, resp. udomácnilo sa v spo-
ločnosti naprieč storočiami. Habsburgovci sa síce na začiatku 20. 
storočia pokúsili integrovať nové moslimské komunity v rámci 
svojej mnohonárodnostnej monarchie, a to predovšetkým po defi-
nitívnom pripojení Bosny a Hercegoviny (1908) a jej moslimského 

                                                           
11 Etnické zloženie moslimskej komunity, reprezentujúcej Osmanskú ríšu na celom jej území, bolo 
mimoriadne pestré, čo potvrdíme aj v nasledujúcom texte. Z dôvodu, že sa v množstve prípadov 
nejednalo o striktne etnických Turkov, budeme v uvádzať aj označenie Osmani, ktoré obsahovo 
zahŕňa a neturecké etniká, ktoré sa aktívne podieľali na osmanských výbojoch a reprezentovali ríšu 
na všetkých získaných územiach, vrátane Slovenska. Z dôvodu toho, že slovenská historiografia 
a mnohí turkológovia (Blaškovics, Horváth, Kopčan a iní) preferujú označovanie Turek, Turci 
v predmetných citáciách, prípadne odkazoch, budeme používať aj pomenovanie Turci, a to aj 
napriek tomu, že v danom prípade nepôjde bytostne o turecké obyvateľstvo. V prípadoch dokáza-
teľnej netureckej etnicity niektorých osobností a reprezentantov politickej a spoločenskej elity či 
komunity moslimov na Slovensku z obdobia osmanskej prítomnosti na našom území v rokoch 
1553-1683 budeme používať presné etnické označenie t. j. Turek, Bosniak, Albánec. 
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obyvateľstva, však v konečnom dôsledku sa toto v geografickom 
priestore budúceho Československa vôbec nepodarilo a na dlhé 
obdobie neakceptovalo. Pravdou je, že sa to na dlhé obdobie len 
prehliadalo a neakceptovalo. Podobne ako vo všetkých zvyšných 
posthabsburgovských republikách. Porozumenie pre potreby 
a práva náboženských menšín muselo ustúpiť potrebám zachova-
nia celistvosti novej republiky. Prednostne v intenciách Českoslo-
venska. Následné nedemokratické režimy, ktoré sa etablovali na 
území dnešnej Slovenskej republiky, boli vo všeobecnosti striktne 
neprajne determinované voči potrebám a záujmom akýchkoľvek 
(prednostne však náboženských) menšín a náboženstva ako také-
ho. Dôvodom tohto postoja bolo to, že náboženstvo (cirkev) pred-
stavovalo nebezpečnú a nepohodlnú konkurenciu vládnej strane a 
štátotvornej ideológii, na ktorej základoch bolo postavené Česko-
slovensko po roku 1948.  
 Navzdory očakávaniam sa zmena neudiala ani po roku 1989. 
Eufóriu novembrovej celospoločenskej spolupatričnosti, „vzájom-
nej lásky“, ktorú sme si sľubovali na námestiach, porozumenia 
a pochopenia pre potreby a záujmy menšín, vystriedala krutá reali-
ta slovenskej každodennosti. V mnohom tak „zápecnícke“ malomeš-
tiactvo, ktoré v spojitosti so strachom z nepoznaného tvorili práve 
oné zárodky nacionalizmu, šovinizmu a rôznych foriem xenofóbie. 
Nadobudnutá sloboda sa veľmi rýchlo rozplynula. Vo viacerých 
oblastiach ju nahradila opätovne prezentovaná túžba po celospolo-
čenskej uniformite, či už v jazyku, „čistej“ etnicite štátu, ako aj 
v náboženskom presvedčení. Nová legislatíva z roku 1991 síce zba-
vila cirkvi a náboženské spoločenstvá symbolických okov predchá-
dzajúceho režimu a deklarovala všeobecnú slobodu vierovyznania, 
avšak následné opatrenia z roku 1992, determinujúce podmienky 
registrácie cirkví, náboženských spoločností ako aj rôznych reli-
gióznych siekt znovu obmedzili slobodu v organizovaní nábožen-
ských komunít a rovnosť medzi jednotlivými veriacimi a v koneč-
nom dôsledku monopolizovali postavenie kresťanských cirkví 
s dominantným vplyvom rímsko-katolíckej cirkvi. 
 „Za komunizmu som si myslel, že sa na Slovensku necítim doma 
preto, že je komunizmus, dnes viem, že je to preto, že nás tu nechcú“ 
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(Szigeti in Gál 2009: 203). Krátko po eufórii novembra sa takto po-
stupne cítili nielen slovenskí Maďari, ale vo veľkej miere predstavi-
telia väčšiny menšín žijúcich na území Slovenska. Nádej zadusila 
realita bytia. Autochtónnych, alochtónnych, starých aj tých nových. 
Postupne sa takto cítili všetci. To, že „nás tu nechcú“, vyslovene 
platí primárne pre slovenských moslimov. Slovenskí moslimovia sú 
však dnes prakticky neviditeľní. Na rozdiel od svojich spoluveria-
cich vo väčšine krajín Európskej únie, kde v pozitívnom alebo nega-
tívnom význame tvoria viditeľnú súčasť spoločnosti. Toto však 
nemení nič na fakte, že aj v strednej Európe sa postupne prejavujú 
nebezpečné aspekty islamofóbie, a to v rôznych rovinách. Počnúc 
od politického extrémizmu a radikalizmu rozmanitých pravicových 
hnutí a končiac vyjadrovanými postojmi a názormi na moslimov zo 
strany jednotlivcov, ba dokonca spoločenských a politických elít 
(Charvát 2007). V kontexte medzinárodnopolitických udalostí, ako 
aj pod rúškom snahy „zviesť sa na vlne“ populizmu a antimoslim-
skej propagandy, sa islamofóbia stáva súčasťou a predmetom vnút-
ropolitického boja v politických kampaniach niektorých, politických 
strán v rámci slovenského straníckeho systému, a to aj tých, ktoré 
sa na prvý pohľad neprezentujú ako strany politického radikalizmu 
alebo extrémizmu (Štefančík 2011b). 
 Otázka dňa teda znie: Ako je to vlastne s moslimami na Sloven-
sku? Odkiaľ a kedy k nám prišli? Aké stopy u nás zanechali? Je ich 
prítomnosť na našom území len výsledkom spoločensko-
politického vývoja po roku 1989 a následnou migráciou moslimov 
do Európy? Boli niekedy súčasťou slovenskej spoločnosti? Kto dnes 
reprezentuje slovenských moslimov? Na tieto a mnohé ďalšie otáz-
ky o prítomnosti moslimskej komunity na našom území sa pokúsi 
priniesť adekvátne odpovede práve táto kapitola.  
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5.1 HISTORICKÝ AKCENT ISLAMU V STREDNEJ EURÓPE 
 
Juhovýchodná Európa je jedinou oblasťou Európy, dnes už aj rozší-
renej Európskej únie12, kde žije autochtónne moslimské obyvateľ-
stvo. Prítomnosť moslimov na tomto území je z pohľadu histórie už 
fakticky dlhodobá, avšak napriek tomu stále vnímaná ako viac-
menej netradičná – de facto „neeurópska“. Podobne ako v západnej 
Európe, aj v jej východnej časti, v tomto prípade presnejšie v juho-
východnej Európe, bola moslimská prítomnosť v tejto oblasti spätá 
s moslimskou migráciou. V balkánskom regióne bola spojená pre-
dovšetkým s politickou expanziou Osmanskej ríše a rôznych etník, 
predovšetkým turkického pôvodu, ktoré sa na nej primárne po-
dieľali. Na európske územie prenikali Osmani z rovnakých dôvodov 
ako iní stredovekí koristníci, v prvom rade za účelom získania ko-
risti, a to buď vo forme financií (zlata a iných drahých kovov),  
(Horváth, Kopčan 1971: 19-24). S postupným a trvalým usadzova-
ním na európskom kontinente sa začalo až po presadení expanzív-
nej politiky s konečným cieľom ovládnuť všetky zostávajúce úze-
mia upadajúcej Byzantskej ríše. Toto sa stalo prioritou osmanskej 
zahraničnej politiky v druhej polovici 14. storočia počas panovania 
sultána Murada I. (1359-89). Úspech dosiahli predovšetkým z toho 
dôvodu, že tak Byzancia, ako aj ostatné slovanské štáty južného 
Balkánu, boli vnútorne politicky nestabilné a častokrát vzájomne 
súperili o politickú dominanciu v regióne. Množstvo vzájomných 
konfliktov tak otváralo cestu pre úspešný prienik moslimov čoraz 
bližšie k „srdcu“ strednej Európy a zároveň tiež umožnilo postupné 
udomácňovanie sa islamu v Európe. Najvýznamnejším míľnikom 
bolo získanie Adrianopolu (Edirne), ktorý sa stal v roku 1365 hlav-
ným mestom Osmanskej ríše. V nasledujúcom období sa moslimom 
podarilo úplne ovládnuť a usadiť sa na území celej Trácie, kde ko-

                                                           
12 V súvislosti s úspešnou integráciou Bulharska do Európskej únie v roku 2007 sa občanmi Únie 
stali aj bulharskí moslimovia, ktorí podľa sčítania ľudu v roku 2001 tvorili 12,2 percent bulharskej 
populácie, čo sumárne predstavuje približne 900 tisíc moslimov. Moslimskú komunitu v Bulhar-
sku tvoria väčšinovo Turci a Pomakovia (cca 130 tisíc, moslimskí Slovania). Bulharskí moslimo-
via sú v súčasnosti zastúpení aj v bulharskom (35 poslancov) a európskom (3 poslanci) parlamen-
te, a to prostredníctvom liberálnej strany Hnutie pre práva a slobody (MRF; Movement for Rights 
and Freedoms) (Gaven 2004; Kettani 2010; Krapetko 2005). 
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niec koncov žijú dodnes, a to na území troch štátov Turecka, Grécka 
a už uvedeného Bulharska. Po porážke balkánskych kresťanov13 na 
Kosovom poli (1389) postupne ovládli celý juh Balkánskeho polos-
trova. V poslednom desaťročí 14. storočia dokončili obsadzovanie 
dnešného Macedónska a Bulharska a v roku 1394 získali Solún. 
V tomto čase tiež po prvýkrát obkľúčil Konštantínopol. Prítomnosť 
moslimov v regióne juhovýchodnej Európy sa tak stala realitou, 
ktorá tam pretrváva dodnes (Tauer 2006: 226-227). 

Na konci 14. storočia sa osmanskí Turci dostali priamo pred sa-
motné brány strednej Európy. Križiacka výprava z roku 1396, ktorá 
ich mala zastaviť, a ktorá bola vedená uhorským kráľom Žig-
mundom Luxemburským, žalostne zlyhala. O niekoľko rokov ne-
skôr sa Uhorsko a jeho šľachta vedená Jánom Huňadym pokúsili 
o protiofenzívu, ale proti tej v tej dobe už stála stabilizovaná a ne-
zastaviteľná osmanská vojenská mašinéria, ktorá po páde Konštan-
tínopolu (1453) túžila po ďalšej expanzii. „V tomto neskoršom ob-
dobí expanzie a výbojov, mal islam výrazný civilizačný vplyv na 
množstvo národov počnúc od Číny po východnú Európu, Atlantik, 
severnú Afriku a Španielsko“ (Haeri 2000: 147). Islam a moslimská 
kultúra začali postupne ovplyvňovať i život národov Balkánu, vrá-
tane balkánskych Slovanov. 

Získanie Konštantínopolu prinieslo významné duchovné i poli-
tické zmeny samotnej v Európe. Osmanská ríša sa stala geograficky 
najrozsiahlejšou ázijsko-európskou veľmocou s kultúrnymi a nábo-
ženskými preferenciami o hlbší prienik do oblastí severného Bal-
kánu a následne aj do strednej Európy. Tieto snahy sa najvýraznej-
šie prejavili po nástupe sultána Sulajmána (Šalamún) Kanúniho (z. 
1566). Sulajmán sa prejavil ako excelentný politik, diplomat 

                                                           
13 Balkánski kresťania, ktorí sa stretli s Osmanmi v bitke na Kosovom poli v roku 1389, neboli len 
Srbmi, ako sa snažia neraz prezentovať nacionalistickí a islamofóbni politici na Balkáne (v Srb-
sku) a čiastočne aj niektoré prosrbské kruhy na Slovensku. „Srbská“ armáda bola vytvorená mno-
hými etnikami južného Balkánu, vrátene Bosniakov (kráľ Tvrtko I.), Chorvátov (Ivan z Paližne) 
a Albáncov. V konečnom dôsledku však víťazstvo Osmanov bolo možné len na základe vzájomnej 
zrady medzi Srbmi, keď Vuk Brankovič (z. 1397) zradil svojho svokra knieža Lazara (z. 1389) 
a tak umožnil armáde sultána Murada I. (z. 1389) zvíťaziť. Vzájomné zrady a nestabilita protitu-
reckých koalícií na strane Srbov a Osmanov najvýraznejšie ovplyvnili úspešnú osmanskú expanziu 
do strednej Európy na prelome 14. a 15. storočia (Redep 1991). 
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a vojvoda reprezentujúci európsku renesanciu v jej politickej rovi-
ne. Po dobití Belehradu (1521) a Rodosu (1522) nasledovalo obdo-
bie diplomatických kontaktov s európskymi monarchami v rámci, 
ktorých sa stal významným spojencom Francúzska v jeho súperení 
so španielskymi Habsburgovcami v tzv. talianskych vojnách (1494-
1559). „Predstaviteľ ukrutného nepriateľa celého kresťanstva sa stal 
spojencom najkresťanskejšieho kráľa francúzskeho Františka I. (...) 
Intervencia Francúzska viedla Sulajmána k novej výprave proti Uhor-
sku“ (Horváth, Kopčan 1971: 29). Vojenská kampaň proti Jagelov-
com, ktorí boli rodinne previazaní práve s Habsburgovcami, skonči-
la porážkou Uhorska v roku 1526 a o čosi neskôr prvým neúspeš-
ným obliehaním Viedne v roku 152914 (Mendel, Ostřanský, Rataj 
2007: 45).  

Ústrednou úlohou nejednotných a vzájomne nepriateľských eu-
rópskych štátov sa v nasledujúcich storočiach stal obranný boj 
kresťanstva proti islamu. Tento sa z juhozápadu kontinentu prenie-
sol do strednej Európy, čo z hľadiska uchovania kresťanského cha-
rakteru Európy predstavovalo do istej miery omnoho väčšiu výzvu 
než v ranných časoch osmanskej expanzie. Ďalšími významnými 
determinantmi v tejto súvislosti boli fakty, že kvôli rastu územia 
Osmanskej ríše Európa definitívne stratila prístup k Čiernemu mo-
ru a spolu s tým aj možnosť pokračovania obchodných kontaktov 
a priameho spojenia s Indiou, čo ohrozilo a podstatne oslabilo pre-
dovšetkým taliansky obchodný monopol. Tento fakt mal za násle-
dok rozvoj námorníctva a s ním spojené zámorské expedície štátov 
na európskom atlantickom pobreží, ktorý zo sebou priniesol eko-

                                                           
14 Porážka Uhorska v bitke pri Moháči (1526) znamenala začiatok novej etapy dejín Uhorského 
kráľovstva, ktoré sa okrem strany významnej časti územia vrátane mocenských centier muselo 
vyrovnať aj s permanentným vojenským konfliktom medzi Osmanskou ríšou a Habsburgovcami, 
ktorí vystriedali Jagelovcov, ako aj so stratou suverenity v kontexte mnohonárodnej habsburskej 
monarchie. Tento fakt sa prejavil aj vo vnútropolitickom konflikte medzi šľachtou, ktorej časť 
podporovala Habsburgovcov a časť Jána Zápoľského, čo zjednodušilo etablovanie sa Osmanov 
v Uhorsku. Na druhej strane sa Sulajmán I. Kanúni sústredil na naplnenie svojich „záväzkov“ voči 
francúzskym spojencom, ako aj na riešenie politických problémov v Malej Ázii. Toto poznamena-
lo aj neúspech obliehanie Viedne v roku 1529, ktoré viac než obrancovia znemožnilo počasie 
neskorej stredoeurópskej jesene, na ktoré neboli Osmani pripravení. Prvá výprava Sulajmána I. do 
Uhorska však znamenala prvé kontakty Slovenska s moslimami a islamom, a to predovšetkým 
v oblasti Dunaja a Ipľa (Horváth, Kopčan 1971; Pálffy 2001; Medel, Ostřanský, Rataj 2007). 
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nomický, hospodársky a politický rozvoj štátov západnej Európy, 
čím sa urobil prvý krok ku kapitalizmu a následnej demokratizácii 
čoraz bohatších štátov európskeho Západu. V neposlednom rade 
mal pád Byzancie aj mimoriadny kultúrny význam pre Európu. 
Emigrácia a útek byzantských kresťanských učencov do Talianska 
umožnil obnovenie kontaktov katolíckej Európy s antickým kultúr-
nym dedičstvom, čo súbežne s prekladmi arabských a židovských 
učencov z Andalúzie (10. až 13. storočie) podnietilo nástup európ-
skeho humanizmu a renesancie. Rozmedzie 15. a 16. storočia tak 
možno považovať za vrchol mocenského postavenia Osmanskej 
ríše v Európe i prvých krokov k postupnému posilňovaniu západnej 
Európy, ale zároveň tiež za obdobie definitívneho etablovania auto-
chtónnych etník moslimského vierovyznania v regióne juhový-
chodnej Európy. V rovnakom čase sa síce moslimovia pokúsili pre-
niknúť do západného Stredomoria (Baleárske ostrovy; 1558) tak-
tiež i na územie Talianska (predovšetkým išlo o juhovýchod Nea-
polského kráľovstva), ale pod vplyvom okolností v kontexte domá-
cej a medzinárodnej situácie od tohto úmyslu definitívne ustúpili.15 
Ich cieľom sa preto na dlhé roky stalo Uhorsko a stredná Európa 
(Lewis 2002: 110-112). 

V čase vrcholiacej osmanskej expanzie do Uhorska sa už viditeľ-
ne prejavoval spoločenský, náboženský a čiastočne aj politický 
úpadok celej ríše. Dôkazom toho je viditeľný odklon od myšlienok 
islamu, prezentovaných v Koráne, ale aj neislamské verejné vystu-
povanie nástupcov sultána Sulajmána, z ktorých jeden bol „vzoro-
vým“ alkoholikom (Selim II.) a ďalší všestranným hedonistom, kto-
rý trpel epilepsiou (Murad III.) (Tauer 2006: 266). Toto sa samo-
zrejme negatívne prejavilo aj v osmanskej domácej a zahraničnej 
politike, ktorá postupne strácala na počiatočnej intenzite a rozhod-

                                                           
15 Medzi pokusy o prienik Osmanskej ríše do západnej Európy môžeme považovať neúspešnú 
inváziu do Talianska (1480-81), počas ktorej sa pokúsili obsadiť mestá Otranto, Lece a Brindisi, 
lúpežné výpady do oblasti Sardínie a Elby (1501), obsadenie Nice (1543), okupovanie Korziky 
(1553-59), získanie Baleárskych ostrovov (1559) a v neposlednom rade neúspešné obliehanie 
Malty (1565). Všetkým snahám o získanie pozícií v západnej Európe urobila škrt katastrofálna 
porážka osmanskej flotily pri Lepante v roku 1571, ktorú jej spôsobilo loďstvo Svätej Ligy (1571) 
pod vedením Dona Juna de Austria (z. 1578). Po tejto porážke sa Osmanská expanzia do Európy 
obmedzila len na územie strednej Európy (Pozri Pitcher 1972; Davies 2005; Wheatcroft 2006).  
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nosti a viditeľne degradovala. Opakujúce sa konflikty o moc nad 
panovníkom, súboje o následníctvo chybné politické rozhodnutie 
vychádzajúce z rôznych mystických, či neracionálnych prežitkov 
oslabovali medzinárodnopolitické postavenie Osmanskej ríše. Turci 
sa pri svojich výbojoch v druhej polovici 16. storočia prezentovali 
viac svojou chamtivosťou a ostentatívne prejavovanou nespravod-
livosťou, najmä voči civilnému obyvateľstvu v novo obsadených 
regiónoch svojho impéria, než chrabrým a hrdinským a politicky 
uváženým postojom, ktorý v ich expanzívnej i domácej politike 
prevládal v čase panovania Sulajmána Kanúniho (Tauer 2006).  

Toto so sebou samozrejme prinieslo oprávnené negatívne reak-
cie zo strany tých, ktorí pociťovali krivdu, alebo hľadali zámienku 
voči „necivilizovanosti“ islamu a moslimov. Z neblahých skúseností 
so správaním osmanských dobyvateľov v strednej Európe a na Bal-
káne môžeme vyvodzovať aj pravdepodobné príčiny súčasných 
antiislamských postojov obyvateľov strednej Európy voči komuni-
tám moslimov, ktorí sa v krajine usadili alebo usádzajú. Dôvodom 
je, že práve ich najčastejšie stotožňujú práve s týmito historickými 
ukrutnosťami, ktoré sú často prezentované, či už v dielach sloven-
ských (uhorských) historikov, alebo sa stali súčasťou ľudovej slo-
vesnosti, či literárnych diel popisujúcich dané obdobie. Tento po-
hľad nie je len súčasťou vnútorného presvedčenia väčšiny dneš-
ných Európanov. Prednostne však Stredoeurópanov, ktorí nepozna-
jú a neakceptujú pozitívne príspevky islamu a moslimov pre európ-
sku civilizáciu. K tomuto do veľkej miery prispieva i mediálne zob-
razovanie moslimov. Percepcia islamu a moslimov, ako najväčšej 
apokalyptickej hrozby pre európske kresťanstvo a európske spo-
ločnosti, bola bežná aj v minulosti. Predovšetkým v čase vzájomnej 
vojenskej konfrontácie Habsburgovcov a Osmanskej ríše v priesto-
re strednej Európy. Používaná propaganda a desivé zobrazovanie 
moslimov akosi zakorenilo averziu Slovákov voči všetkému, čo pri-
pomína túto časť slovenský dejín. Islam (Turek, moslim) sa od ofi-
ciálnych správ, učených knihách a kronikách vojen až po populárnu 
literatúru tej doby, z ktorej sa vyvinula ľudová slovesnosť, stal „ve-
rejným nepriateľom č. 1“ (Wheatcroft 2006: 292-305). 
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Z dôvodu vzájomného nepriateľského postavenia európskych 
štátov a rastúcej moci „arabského“ kalifátu už v rannom stredoveku 
a neskôr v čase dominancie osmanskej ríše je pochopiteľné, že zob-
razovanie moslimov v dobovej kresťanskej spisbe nebolo nijako 
pozitívne. Nie inak tomu bolo aj v stredoeurópskom priestore. Prá-
ve tak, ako vo zvyšku Európy, sa aj v strednej Európe o moslimoch 
písalo hlavne v súvislosti s ich prítomnosťou v Andalúzii a tiež 
v kontexte aktívnej participácie Uhorska a jeho šľachty na križiac-
kych výpravách voči moslimom v 11. až 13. storočí.16 Následne po-
tom s priamym ohrozením kráľovstva zo strany Osmanov v druhej 
polovici 15. storočia sa objavuje na tú dobu nezvyčajný fenomén. 
Týmto je postupné intenzívne posilňovanie stredoeurópskej identi-
ty a spolupráce, dovtedy nezriedka nepriateľských štátov či jednot-
livých šľachtických rodov. Turecké vojny sú tu síce zobrazované 
ako rýdzo uhorská politická záležitosť, ale prostredníctvom spo-
ločného panovníka dnešných krajín V4 (Žigmund Luxemburský, 
Vladislav II. a Ľudovít II. Jagelovskí) a spojeneckých zmlúv (Viseg-
rad, 1335) sa ich na nich spoločne zúčastňovali Slováci, Maďari, 
Česi, Poliaci a Moravania (Kováč 1998: 42-49). 

Druhou zaujímavosťou v súvislosti s prenikaním Osmanov do 
strednej Európy je, že pokým Uhorsko, vystavené priamym atakom 
osmanskej armády sa snažilo vyrovnať sa s ňou vojensky alebo 
hľadaním možnej koexistencie v krátkych etapách (kvázi)mieru, na 
druhej strane, najmä vo vojnou nepoznačených Čechách, sa objavili 
mnohé literárne výstupy, akcentujúce prítomnosť islamu, mosli-
mov a tureckú hrozbu pre kresťanstvo, Európu a Čechy. Za zmien-
ku stojí niekoľko príspevkov českej náučnej literatúry pojednávajú-
cej o Turkoch, ktorá zažila svoj „boom“ v rozmedzí 15. až 17. storo-
                                                           
16 Uhorskí panovníci a šľachta sa aktívne zúčastnili niekoľkých križiackych výprav, ktoré sa 
samozrejme stali následne zdrojom mnohých príbehov zachytených vtedajšou literatúrou. 
V súvislosti s križiackymi výpravami do Svätej zeme stojí za zmienku účasť Gejzu (z. 1210), brata 
vtedajšieho uhorského kráľa Bela III. (z. 1196), ktorý sa spolu s eskortou 2000 mužov zúčastnil 
tretej križiackej výpravy vedenej Fridrichom Barbarossom (z. 1190). V rokoch 1202-1204 Uhor-
sko neúspešne podporovalo Byzantskú ríšu v čase križiackej výpravy, ktorú proti nej viedli Benát-
ky a ich spojenci. Poslednou bola účasť Ondreja II. na piatej križiackej výprave v rokoch 1213-
1221. V súvislosti s Osmanmi stoja za zmienku neúspešné križiacke ťaženia, ktoré skončili poráž-
kou Uhorska a jeho spojencov pri Nikopole (1396) a Varne (1444) (Pozri Riley-Smith 2005; Tauer 
2006; Wheatcroft 2006). 
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čia, ale aj postoje významných českých osobností vtedajšej doby. 
V oboch prípadoch však je až „do očí bijúca“ prezentácia moslimov 
v medziach bytostnej hrozby pre kresťanstvo a Európu. A samo-
zrejme aj pre samotné Čechy. Prvými dielami, ktoré vychádzali na 
území Českého kráľovstva (a zároveň aj unikátne prvotlače v rámci 
šírenia kníhtlače v strednej Európe), boli knihy pojednávajúce 
o Muhammadovi a jeho živote, ako aj o islame a jeho vierouke. Pat-
ria sem predovšetkým preklady Života Muhammadovho (vydané 
v Plzni v roku 1498) od nemeckého autora Bernharda z Breidenba-
chu, ktoré spolu s rôznymi cestopismi českých či iných pútnikov, 
ktorí sa prinavrátili zo Svätej zeme, tvorili prvé obrazy o moslim-
skej vierouke a spoločnosti (Mendel, Ostřanský, Rataj 2007: 320-
321). 

Tieto pojednávali najmä o náboženskej rovine islamu, o jeho od-
lišnosti od kresťanstva a jeho dogmatiky. Podobne ako aj súčasné 
knihy, ktoré sú zamerané na komparáciu oboch abrahámovských 
náboženstiev, aj tieto ranné práce boli prednostne postavené na 
striktnom vymedzení vzťahovej dichotómie my verzus oni, primár-
ne však nie inak ako v negatívnej konotácii. V rámci nej bolo kres-
ťanstvo vykresľované ako správna viera, ktorej nasledovanie a poc-
tivé každodenné praktizovanie je jediné, ktoré vedie ku spáse na 
rozdiel od islamu, ktorý bol popisovaný ako nebezpečná heréza, 
sprostredkovaná samotným „Antikristom“17, ktorého stelesňoval 
prorok Muhammad. Niektoré z týchto zobrazení islamu, moslimov 
a predovšetkým Proroka, pochádzajúce z neskorého stredoveku 
a ranného novoveku, sú až mrazivo podobné tým, ktoré sa objavujú 
i v ostatnom období, čo však súvisí s prehlbujúcou sa xenofóbiou 
namierenou voči moslimom. „Urážky [...] majú účel určiť, v čom spo-
                                                           
17 Tieto obrazy, v ktorých vystupuje Muhammad ako stúpenec, nasledovník zla, či dokonca samot-
ný „diabol“, resp. Antikrist, sa objavovali od samotného počiatku vzájomného „konkurenčného 
boja“ o duše veriacich. Kresťanskí ako aj židovskí duchovní sa takouto propagandou snažili spo-
chybňovať prorocké posolstvo Muhammada a taktiež sa jednoznačne vymedziť voči nepriateľovi, 
ktorý ohrozoval taktiež aj ich mocenské postavenie a neraz aj ekonomické záujmy naprieč Euró-
pou, severnou Afrikou a Blízkym Východom. Moslimovia sú preto zvyčajne vykresľovaní ako 
mor, krvilační lúpežníci, násilníci a vrahovia alebo ako úhlavní nepriatelia cirkvi a Ježiša (Fletcher 
2004: 20-30). Tento obraz o islame a moslimoch sa zachoval dodnes a v slovenskej spoločnosti 
a médiách. Je možné sa domnievať že, je jedným z prioritných dôvodov, ktoré bránia akceptácii 
a zrovnoprávneniu islamu s ostatnými uznávanými cirkvami a náboženskými skupinami.  
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číva rozdiel medzi „nimi“ a „nami“. Oni sú vnímaní ako podľudia, prí-
padne ako celkom neľudské stvorenia. My sme ľudia a vyznávame 
vyššie hodnoty. Démonizovanie nepriateľa – nech už je im vyčítaná 
„nečistá krv“ alebo sú označovaní za „synov opíc a prasiat“ – nemá 
v ľudskej spoločnosti miesto; Takéto výrazy, podnecujúce najstrašnej-
šiu nenávisť, nesmierne nadobudli na sile pôsobením médií“ (Wheat-
croft 2006: 331).  
 

Vráťme sa však späť do histórie. Do obdobia, kedy sa vytváral 
súčasný obraz o moslimoch v priamej súvislosti s ich prítomnosťou 
v strednej Európe. Obraz, ktorý sa v mnohých podobách zachoval 
prakticky nezmenený až do dnešných dní. Po prácach, ktoré sa 
prednostne sústredili na náboženstvo moslimov, ale tiež na ich 
etnické vymedzenie (od Saracénov až po Turkov a janičiarov), odlí-
šenie sa od Európanov, sa začali čoraz častejšie objavovať knihy 
priamo popisujúce konkrétnu tureckú hrozbu v súvislosti s ich 
prienikom do strednej Európy. Postupne sa do rúk čitateľov dostá-
vali správy o bitke pri Moháči (1526), ako aj ostatných vojenských 
stretoch – úspechoch a neúspechoch Uhorska –, ktoré sa odohrali 
v priebehu 16. storočia. „Zvlášť pád Budína (1541) a vojna v roku 
1566 viedli k vydaniu množstva propagandistických spisov svetského 
i náboženského charakteru, ktoré mali burcovať do boja proti „úh-
lavnému nepriateľovi“, alebo prinášali rady, aké majú zaujať stano-
visko k tureckej expanzii“ (Mendel, Ostřanský, Rataj 2007: 190).  

Z tohto množstva takto publikovaných správ, kroník, cestopisov, 
ale aj rôznych pamfletov prinášajúcich zaručené správy z bojísk sa 
dochovalo aj niekoľko zaujímavých reflexií, ktoré v mnohom cha-
rakterizujú aj dnešné pohľady Stredoeurópanov na islam a mosli-
mov a to aj v kontexte slovenskej spoločnosti. Medzi ne patria pre-
dovšetkým pojednávania o islame a moslimoch, ktorých autormi sú 
významné osobnosti vtedajšej českej politiky. Zaujímavým faktom 
je i to, že obaja autori boli zástupcami antihabsburského tábora, 
ktorý na jednej strane hľadal v Osmanoch nádej a podporu v súboji 
s katolíckou protireformáciou, ktorá ohrozovala ich samotnú exis-
tenciu, na druhej strane videl v Osmanoch a islame nebezpečnú 
konkurenciu, nepriateľa viery a zločinného neveriaceho, ktorý by 
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mohol byť omnoho väčšou hrozbou, než samotní Habsburgovci. 
Lavírujúc medzi týmito dvomi pocitmi snažili sa protestantskí mys-
litelia tej doby prezentovať vlastné postoje voči islamu a mosli-
mom. Tak to bolo nie len v Čechách, ale čiastočne i v Uhorsku (na 
Slovensku), kde však toto súperenie skôr, než v knihách prebiehalo 
priamo na bojisku. 

Prvou z prác, ktorá v tomto smere stojí za zmienku je kniha Vác-
lava Budovca z Budova (z. 1621). Budovec bol významný predstavi-
teľ českých evanjelikov. Šľachtic, ktorý okrem toho, že patril medzi 
popredných exponentov stavovskej rebélie v rokoch 1618-21, bol 
členom diplomatického zboru, ktorý na konci 16. storočia navštívil 
hlavné mesto Osmanskej ríše, Istanbul. Počas tejto návštevy pozo-
roval život moslimov a s mnohými, najmä kresťanskými konverti-
tami, sa i zhováral. O islame. O ich živote v islamskom štáte. Výsled-
kom tejto cesty a rozhovorov bola kniha Antialkorán, ktorú vydal 
v roku 1614. Navzdory možnosti spoznať a vidieť živý islam je jeho 
kniha historickým a flagrantným dôkazom klasického a pretrváva-
júceho islamofóbneho postoja voči moslimom. Plná zjednodušení 
a predsudkov. Počnúc už názvami kapitol, ktoré sami o sebe zneva-
žujú islam a Proroka, až po apokalyptické zobrazovanie budúcnosti 
sveta, ktorá v podstate len potvrdzuje pravdivosť Budovcovej kres-
ťanskej viery a popisované nebezpečné herézy islamu. V konečnom 
výsledku sú moslimovia v Budovcovom ponímaní charakterizovaní 
hlavne ako nástroj diablovho pokušenia a teda fatálnym nebezpe-
čenstvom pre každého kresťana. Týmto aj pre Európu. Jeho slová 
v mnohom potvrdzovali aj udalosti vtedajšej doby, ktorá bola po-
znamenaná pätnásťročnou vojnou medzi Habsburgovcami a Os-
manskou ríšou a napätím, ktoré predchádzalo tridsaťročnej vojne18 
(Mendel, Ostřanský, Rataj 2007: 199-201). 

                                                           
18 Pätnásťročná vojna (1591/1593-1606), vojenský konflikt medzi Osmanskou ríšou (spolu 
s Krymským chanátom) a Habsburskou monarchiou (v spojenectve s väčšinou krajín Svätej ríše 
rímskej, vrátane talianskych štátov, Španielska, Savojska a dokonca i Perzskej ríše). Vojna začala 
osmanskou ofenzívou, v ktorej získali chorvátske mesto Sisak, maďarský Györ a slovenské Ko-
márno. V roku 1595 sa pod dohľadom pápeža Klementa VIII. a cisára Rudolfa II. vytvorila koalí-
cia krajín, ktorá si dala za cieľ vymaniť Uhorsko spod vlády Osmanskej ríše. Cieľom vojenských 
aktivít Osmanov bolo získanie Viedne. Ani jedna zo strán však svoj cieľ nedosiahla. Kľúčovým 
bodom vojny bolo obsadenie mesta Jáger (Eger) Osmanmi (1596) a tiež porážka habsburskej 
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Druhý pohľad na islam a moslimov je v istých medziach odlišný. 
Dalo by sa povedať, že na vtedajšie, ba i dnešné pomery, 
a v kontexte zaužívaných postojov voči moslimom, netradičný. 
V priestore a čase svojho pôvodu je fakticky ojedinelým pohľadom 
na islam a jeho miesto v strednej Európe, či v európskom kresťan-
skom prostredí. Autorom tejto koncepcie je opätovne český, v tom-
to prípade však skôr československý evanjelický učenec a učiteľ Ján 
Ámos Komenský (z. 1670). Nie žeby sa a priori postavil na stranu 
moslimov a tak obhajoval ich historické miesto v Európe, ale snažil 
sa o hľadanie možných kompromisov medzi kresťanmi, židmi 
a moslimami. V jeho ponímaní „už nie sú Turci (moslimovia) len 
nástrojom svetových dejín smerujúcich k Apokalypse, ale úplne rov-
nocennou skupinou, ktorá sa má podieľať na „všeobecnej náprave 
ľudstva“ spoločne s ostatnými. Ide tu o ústup od nevypovedanej, ale 
automatickej nadradenosti (ekumenického) kresťanstva ako jedinej 
možnej základne. V tejto rovine svojho myslenia dospel Komenský 
k riešeniu prekračujúcemu obzory svojej doby“ (Mendel, Ostřanský, 
Rataj 2007: 212). V súvislosti s pozíciou majoritného obyvateľstva 
voči islamu a moslimom tak došlo k ojedinelému prístupu. Väčšina 
dobovej literatúry – rôznych podôb – v rámci celého regiónu prio-
ritne negatívne akcentovala akúkoľvek prítomnosť islamu a tak-
tiež pôsobenie Osmanov v stredoeurópskom regióne. Komenský sa 
však i pod vplyvom vlastnej vízie protestantskej Európy, vnímania 
Habsburskej protireformácie a špecifického mysticizmu snažil hľa-
dať súvzťažnosti medzi islamom a protestantizmom.  

Podobne to bolo aj v Uhorsku. Samozrejme špecificky na Sloven-
sku, keďže väčšina územia dnešného Maďarska bola v tom čase 
súčasťou Osmanskej ríše, kým slovenské územie boli tým povest-
ným „územím vojny“.19 Spomínali sme tiež, že v Uhorsku sa v 16. 

                                                                                                   

armády pri meste Mezökeresztes (1596), ktorá je prirovnávaná k porážke Uhorska pri Moháči 
z roku 1526. Súčasťou tejto vojny bolo tiež známe protihabsburské povstanie Štefana Bočkaya 
(1604-06). Vojna bola ukončená Žitavským mierom (1606), ktorého podpis znamenal potvrdenie 
postavenia Osmanskej ríše na územiach Uhorska na nasledujúcich osem desaťročí (Horváth, 
Kopčan 1971; Pálffy 2001; Markusková 2011). 
19 Územie vojny (arab. dar al-harb) je ním v islame označované územie, ktoré nie je pod vládou 
islamu (moslimov), na ktorom nie je vykonávaná šarʼia. Vo všeobecnosti sa tak označovali územia 
potenciálnej expanzie islamských štátov. V tomto prípade Osmanskej ríše. Išlo teda primárne 
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a 17. storočí skôr než na popisovanie udalostí spojených s osman-
skou expanziou, prednostne zameriavali na vojenské akcie voči 
skutočne prítomnému a nie len fiktívnemu a vzdialenému nepriate-
ľovi. Ľudia si však stále rozprávali živé príbehy o utrpení prebieha-
júcej vojny. O nespočetných nájazdoch, lúpežiach, unášaní blízkych. 
Obraz Turka bol preto jasne nalinkovaný. Ten, ktorý nám spôsobuje 
utrpenie, a to aj v prípade, ak sa (a to neraz) stali obeťami násilia zo 
strany cisárskeho vojska, alebo protihabsburských povstalcov 
(uhorskej väčšinovo evanjelickej šľachty a jej vojakov). Najvýraz-
nejšie prezentovaný bol obraz utláčaného ľudu a predovšetkým 
motív o unesenom chlapcovi, z ktorého sa stáva janičiar (akési sy-
nonymum pre zradcu), a ktorý sa nakoniec predsa len vracia na 
rodnú zem, kde sa stretáva so svojou rodinou. Badateľné to bolo 
tak v literárnych dielach spisovateľoch národného obrodenia (Sa-
mo Chalupka) ako aj v literatúre, či dokonca hudbe z 20. storočia 
(Ján Cikker). Okrem tohto sa susedstvo Turkov prejavilo aj v oblasti 
jazyka, a to hlavne v preberaní slov, ale aj v remeselníctve, v poľno-
hospodárstve a podobne (Horváth, Kopčan 1971: 176-178). 
 

Moslimovia sa navzdory negatívnemu postoju, ktorému boli a sú 
v kontexte histórie vystavovaní, predsa len udomácnili v našom 
geografickom prostredí. V zapätí po vojenských akciách realizova-
ných osmanskou armádou sa do Európy ruka v ruke sťahovali aj 
civilisti, ktorí sa tu postupne usádzali či už jednotlivo, alebo 
s celými rodinami. Najskôr prednostne v pozícií správcov a admi-
nistratívnych úradníkov osmanskej štátnej správy. Neskôr však boli 
doplnení početnou skupinou obchodníkov, roľníkov a iného pod-
danstva, ktorí sa na novozískaných územiach, ale aj za jeho hrani-
cami snažili hľadať svoje vytúžené šťastie. Toto obdobie preto mô-
žeme považovať za akúsi predzvesť, alebo prvý nesmelý krok dnes 
tak viditeľnej ekonomickej migrácie moslimov smerujúcich do Eu-
rópy. „Už v priebehu 17. storočia sa v Nemecku a Rakúsku usádzali 
jednotliví obchodní agenti moslimského vierovyznania, moslimskí 

                                                                                                   

o slovenské územie, kde najdôležitejším cieľom expanzie boli bohaté banské mestá stredného 
Slovenska (Horváth, Kopčan 1971; Kropáček, 1993). 
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cestovatelia alebo dobrodruhovia, ktorí sa tam oženili, zajatci, ktorí 
sa na kresťanskom území „prispôsobili. [...] Jeden Turek dokonca uro-
bil kariéru ako radný v Hannoveri...“ (Mendel, Ostřanský, Rataj, 
2007: 61). Novou výzvou pre rozširovanie moslimskej komunity, 
špecificky v nemeckom prostredí, bolo nadviazanie úzkeho spoje-
nectva primárne medzi zjednoteným Nemeckým cisárstvom a Os-
manskou ríšou v druhej polovici 19. storočia. Viac-menej práve 
v nej môžeme objaviť prvopočiatky ekonomických a dnes už 
i rodinných väzieb, ktoré vyvolala následná migrácia Turkov do 
Nemecka. 

Podobne to bolo aj v prípade Osmanmi priamo neohrozovanej 
časti Habsburskej monarchie. Monarchia práve kvôli svojmu posta-
veniu na hraniciach medzi islamom a kresťanstvom neostala imún-
na voči pôsobeniu osmanského a taktiež moslimského vplyvu. Túto 
fázu vzájomných dejín reprezentovali nielen obojstranné vojenské 
konflikty, ale aj aktívne zasahovanie Osmanskej ríše do vnútropoli-
tickej situácie Habsburskej monarchie v 16. a 17. storočí. Najvýraz-
nejšie sa to prejavilo v Uhorsku, ktoré po Moháči (1526) de facto 
stratilo svoju politickú suverenitu. Osmanská ríša tiež pravidelne 
podporovala uhorské protestantské kniežatá, ktoré v záujme pri-
navrátenia stratenej politickej moci rebelovali voči vláde katolíc-
kych rakúskych Habsburgovcov a požadovali, či už právo na uhor-
skú korunu alebo aspoň podiel na politickej moci. Osmanskí vládni 
predstavitelia sa tak snažili oslabiť jednotu svojho nepriateľa, ale 
pravdepodobne i vytvárať pozitívne interakcie u domáceho (uhor-
ského) obyvateľstva, ako mocný stúpenec ich politických záuj-
mov.20 Druhú rovinu tvorila spoločenská a čiastočne ekonomická 
prítomnosť moslimov v Habsburskej monarchii. Postupne sa aj tu 
usádzali malé moslimské komunity. Vojenskí zajatci, obchodníci 

                                                           
20 Dôkazom toho, že Vysoká Porta podporovala a recipročne očakávala pozitívne interakcie uhor-
skej šľachty vo vlastnom mocenskom súperení s Habsburgovcami, bola priama angažovanosť 
v presadzovaní nárokov Jána Zápoľského (z. 1540) na uhorský trón po vymretí uhorských Jage-
lovcov po bitke pri Moháči (1526). Taktiež sem môžeme zaradiť ich vojenskú a politickú podporu 
a následné politické využívanie protihabsburských povstaní Štefana Bočkaya (1604-1605), Gabrie-
la Bethlena (1619-1626), Imricha Thökölyho (1678-1683) a Františka II. Rákócziho (1703-1711), 
ktoré zvyčajne kopírovali vojenské kampane Osmanskej ríše vedené voči Habsburskej monarchii 
(Kováč 1998: 70-72; Pálffy 2001). 



Moslimovia na Slovensku 

 

~ 103 ~ 

 

alebo členovia diplomatických misií, ktoré vznikali v mocenských 
centrách krajiny t. j. vo Viedni a v Bratislave. Nedialo sa tak len na 
území Uhorska, kde paradoxne zostal najmenší dôkaz ich priamej 
prítomnosti aj v súčasnosti. Moslimovia sa usádzali taktiež 
v Rakúsku a tiež v Čechách. Vo Viedni dokonca sídlil najvyšší muftí 
pre rakúske krajiny. Situácia sa ešte výraznejšie zmenila 
v poslednej štvrtine 19. storočia. Po anexii Bosny (1878) začali 
pred prenasledovaním zo strany nacionalisticky ladených Srbov 
a Chorvátov migrovať do Rakúsko-Uhorska mnohí moslimovia 
z Balkánu. A to nie len na územie Bosny, ktorá moslimom 
z okolitých krajín poskytla bezpečie a slobodu praktizovať vieru, 
ale dokonca aj priamo do srdca monarchie, predovšetkým Viedne aj 
jej okolia (Mendel, Ostřanský, Rataj 2007: 66-68). 

V rakúskej časti monarchie sa to napokon prejavilo tak, že islam 
tu bol ešte pred prvou svetovou vojnou uznaný za jedno zo štát-
nych náboženstiev. „Uznanie moslimských veriacich pochádza z roku 
1912, kedy rakúsko-uhorská monarchia oficiálne uznala pre svoje 
predlitavské krajiny moslimov hanafíjskeho rítu“ (Wieshaider 2005: 
42). Práve od tohto zlomového dátumu možno datovať definitívne 
právne a spoločenské zakotvenie islamu a moslimov v strednej 
Európe. Žiaľ, bolo to len vo veľmi obmedzenom regionálnom prie-
store. Uznanie islamu sa týkalo len územia dnešného Rakúska 
a Českej republiky. Toto však platilo len do rozpadu Rakúsko-
Uhorska, keďže zvyšné republiky, ktoré vznikli po rozpade spoloč-
nej monarchie tento stav z čias pred jej rozpadom neakceptovali. 
Väčšina posthabsburských republík tento zákon neimplementovala 
do svojho práva. Okrem Rakúska, ktoré tak však učinilo až 
v sedemdesiatych rokoch minulého storočia a to pod tlakom miest-
nej už „modernej“ moslimskej komunity, ktorá sa do krajiny dostala 
už s inou vlnou moslimskej migrácie, a ktorá v zmysle medzinárod-
ných záväzkov Rakúska požadovala právne potvrdenie svojich 
práv. 

V každom prípade môžeme s istotou potvrdiť, že tak negatívne 
interakcie, ktoré sa s moslimami v stredoeurópskom prostredí spá-
jajú, ako aj fakt, že islam a moslimovia sú súčasťou Európy – mini-
málne v jej stredoeurópskom regióne a tiež v juhovýchodných re-
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giónoch – ako priamy dôsledok expanzívnej politiky a dlhoročnej 
prítomnosti Osmanskej ríše v danom geografickom prostredí. Fak-
tom však tiež je, že dnešná moslimská komunita v Európe nie je 
dominantne tohto pôvodu. Bohatstvo Európy zostalo naďalej lákad-
lom pre mnohých, ktorí túžili po lepšom živote. Migrácia moslimov 
si však našla nové ciele a nové spôsoby tak v západnej, ako aj 
v strednej Európe. 

 
  
5.2 MOSLIMOVIA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA 
 
„V geopolitickom prostredí strednej Európy, definovanom na základe 
rôznych známych či menej známych koncepcií, je islam stále považo-
vaný za cudzorodý prvok. Napriek tomu, že [...] západná civilizácia je 
všeobecne (a nesprávne) označovaná ako kresťansko-židovská, prí-
tomnosť islamu je tu veľmi citeľná. Stredná Európa má s islamom 
veľmi bohatú historickú skúsenosť“ (Lenč 2006a: 262). Toto platí 
taktiež pre územie, na ktorom sa dnes rozprestiera Slovenská re-
publika. Zmienky o islame a moslimoch, o ktorých sa dozvedali aj 
Slovania, môžeme datovať už do obdobia príchodu solúnskych bra-
tov sv. Cyrila a Metoda. Konkrétne vo veľkomoravskej legende, 
ktorá nesie sumárny názov Život sv. Konštantína-Cyrila sú obsiah-
nuté idealizujúce pasáže Konštantínovej učenosti, ktorú prezento-
val v náboženských polemikách počas kresťanských misií medzi 
moslimskými Arabmi a židovskými Chazarmi. Táto legenda je tiež 
doplnená niektorými základnými vieroučnými faktami o islame, ku 
ktorým môžeme zaradiť to, že prorok Muhammad veril v nepo-
škvrnené počatie, v panenstvo Márie a ctil si Ježiša a jeho učenie. 
Tohto sa moslimovia držia dodnes (Mendel, Ostřanský, Rataj 2007: 
156). 

O strednú Európu sa však značne intenzívne zaujímali aj samot-
ní moslimovia a židia, predovšetkým obchodníci, ktorí síce žili na 
území islamského bagdadského alebo córdobského kalifátu,21 ale 
                                                           
21 Po smrti proroka Muhammada (632) sa hlavou islamského štátu a islamskej obce (ummy) stal 
kalif (arab. chalífa), nástupca Proroka. V prvom období tzv. pravoverných kalifov (Abú Bakr, 
Umar, Uthmán a Ali) boli títo volení na základe nariadenia a učenia islamu. Krátko po obsadení 
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mali množstvo obchodných záujmov aj za hranicami dar al-islam.22 
Za zmienku stojí známy sefardský žid Ibráhím ibn Jakúb (Abrahám 
ben Jacob), ktorý v polovici 10. storočia navštívil strednú Európu 
a vo svojich správach z ciest detailne popísal poľský Krakov (arab. 
Krákúwá) a tiež Prahu (arab. Frágá alebo Brágá). Okrem neho 
o Slovanoch žijúcich v strednej Európe písal aj Abú al-Hasan Masú-
dí (z. 956), ktorý podobne opisoval toto územie ako veľmi bohaté 
a vhodné k obchodovaniu, avšak s nehostinným podnebím. 

Stredná Európa bola veľmi zaujímavým a lákavým miestom nie-
len pre mnohé migrujúce etniká (Maďari na konci 9. storočia, Peče-
negovia a nakoniec Kumáni v priebehu 11. až 13. storočia), ale aj 
pre rôzne minoritné náboženské skupiny, ktoré tu zavše hľadali 
útočisko pred prenasledovaním, resp. oblasti kam by mohli šíriť 
svoje učenie (Marek 2011:166-230). Inak to nebolo ani v prípade 
moslimov, o čom svedčia dve „stredoveké“ migračné vlny – arabská 
do Andalúzie (od 8. storočia) a osmansko-turecká do strednej Eu-
rópy (od 14. storočia). Kým z tej prvej sa aj pod vplyvom reconquis-
ty zachovala len minimálna architektonická spomienka, tá druhá 
zanechala po sebe  omnoho „hlbšiu brázdu“ a to v podobe auto-
chtónneho moslimského obyvateľstva predovšetkým na už spomí-
nanom Balkáne. Okrem toho príchod a postupné usádzanie sa os-
manských Turkov (a etnicky netureckých moslimov) v tomto re-
gióne a v jeho bezprostrednom susedstve (Rakúsko a Nemecko) 
v podstate vytvoril istú bázu aj pre súčasnú migračnú vlnu moslim-
ského obyvateľstva do Európy. Spočiatku prichádzajúci balkánski 
moslimovia slovanského, albánskeho a tureckého pôvodu vytvorili 
istý precedens a príklad toho, že v Európe existuje priestor pre 

                                                                                                   

nemoslimskej Perzskej ríše a časti Byzancie sa však presadilo všeobecne zaužívané feudálne 
pravidlo o dedičnej vláde. Centrum kalifátu sa najskôr prenieslo do Damasku (Umajovský kalifát; 
661-750) a potom do Bagdadu (Abbásovský kalifát; 750-1258). V rámci postupnej destabilizácie 
moci abbásovských kalifov sa postupne vytvorili viac či mennej suverénne štátne útvary. Z nich 
v kontexte prenikania do Európy a špecificky stredoeurópskeho regiónu (obchodné väzby, cestopi-
sy a pod.) najviac vynikal umajovský kalifát v Córdobe (929-1031) a čiastočne šíitský kalifát 
Fátimovcov v Egypte (909-1171) (Tauer 2006). 
22 Územie islamu (arab. dar al-islam) všeobecne označované územie, ktoré bolo súčasťou jednot-
livých islamských štátov, resp. územie, kde tvoria moslimovia majoritné obyvateľstvo a je v jeho 
hraniciach aplikovaná šaríʼa (Kropáček 1993: 114-115). 
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možnú integráciu moslimského obyvateľstva. Tento fakt sa výraz-
nejšie prejavil v tom, že v druhej polovici 19. storočia sa európske 
krajiny a to najmä tie, ktoré priamo nesusedili s Osmanskou ríšou, 
dostali do sféry záujmu ekonomickej a politickej migrácie moslim-
ského obyvateľstva z rôznych regiónov moslimského sveta. Boli to 
prednostne severná Afrika a Blízky východ (Francúzsko), stredná 
Ázia a indický subkontinent (Veľká Británia), subsaharaká Afrika 
(Škandinávia) a Turecko (Nemecko). „Moslimovia z Blízkeho výcho-
du a ďalších častí dar al-islám začali vo väčšej miere „dobrovoľne“ 
migrovať na Západ, predovšetkým do koloniálnych metropol, v po-
slednej štvrtine 19. storočia. Dôvody dobrovoľných moslimských mig-
rantov boli podobné ako dôvody emigrantov z iných častí Ázie a Afri-
ky – snaha odísť z ekonomicky (omnoho menej politicky) neutešených 
pomerov“ (Mendel 2006: 317). V tomto kontexte je zaujímavé, že 
prichádzajúci Turci, Bosniaci či Albánci, ktorí dnes tvoria neodmys-
liteľnú súčasť moslimských komunít v stredoeurópskych štátoch, 
nenadväzovali na historický odkaz ich, možno až prirodzenej, parti-
cipácie na historickom, spoločenskom a ekonomickom vývoji 
strednej Európy. Prečo? Niektoré z dôvodov sme už spomenuli vyš-
šie – predovšetkým vojna a jej dôsledky – avšak uviedli sme aj pozi-
tívne, ba až bytostné väzby medzi stredoeurópskym a osmanským 
regiónom. Otázka preto znie: Bolo v tomto Slovensko iné? Určite 
nie. Rovnako aj na území dnešného Slovenska môžeme nájsť zaují-
mavé väzby medzi moslimskou komunitou a našou históriu, keďže 
na časti nášho územia bola moslimská prítomnosť neraz presahu-
júca obdobie dvoch až troch generácii. Toto predpokladá, že islam 
a moslimovia sa snažili zakotviť svoju prítomnosť, a to nie len 
v medziach ochrany hraníc. Práve táto oblasť Uhorska bola pomy-
selnou hranicou medzi dar al-islam a dar al-harb. Moslimom však 
pravdepodobne nešlo len o ubránenie hranice, ale snažili sa na da-
nom území etablovať podobne, ako to bolo v prípade balkánskych 
regiónov, ktoré sa dostali pod Osmanský vplyv o niekoľko desaťro-
čí skôr. Napriek tomuto predpokladu sa na území Slovenska neza-
chovala žiadna viditeľná architektonická religiózna pamiatka 
o prítomnosti moslimov a viažuca sa s touto historickou etapou 
našich dejín, okrem niekoľkých hrobov (Nitra, Trenčín). Islam až do 
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druhej polovice 20. storočia zostal pre Slovákov prakticky nezná-
mym a tak k nemu aj pristupujú. Opak je však pravdou. Pri podrob-
nejšom skúmaní histórie osmanských výbojov a osmanskej správy 
dobytých území môžeme nájsť množstvo zaujímavých informácii 
o tom, ako sa jej predstavitelia pokúšali v rozpätí rokov 1553 až 
1687 ukotviť svoje pôsobenie a taktiež islam aj v medziach hraníc 
dnešnej Slovenskej republiky.  
 

Prvé kroky moslimov na našom území sú dozaista spojené s vo-
jenskými kampaňami sultána Sulajmána Kanúniho (z. 1566), počas 
ktorých porazil uhorského kráľa Ľudovíta II. Jagelovského pri Mo-
háči (1526) a o tri roky neskôr neúspešne obliehal Viedeň. V tomto 
období sa v rámci presunu armády dostali niektoré z jednotiek aj 
na územie Slovenska. Bez väčšieho záujmu o zotrvanie. Preto toto 
intermezzo len sťažka môžeme považovať za relevantné v kontexte 
s prítomnosťou moslimskej komunity u nás. K nej dochádza o nie-
koľko desaťročí neskôr. Prednostne po tom, ako sa Osmanom defi-
nitívne podarilo obsadiť Uhorsko a vytvoriť na jeho území správnu 
jednotku spadajúcu do administratívnej štruktúry Osmanskej ríše. 
V štyridsiatych rokoch 16. storočia postupne získavajú dôležité 
mestá a hrady vrátane Budína (1541), Novohradu (1544) a Viseg-
radu (1544), ktoré im umožňujú vytvorenie stabilného prostredia 
pre stabilizáciu politickej moci a administratívne pripojenie cen-
trálneho Uhorska k Osmanskej ríši. Cesta na druhú stranu Dunaja 
bola fakticky voľná a v tom istom roku prenikajú Osmani až k Levi-
ciam. O rok neskôr vyzval budínsky paša Jahjapašazade Muham-
mad Paša šľachtu Nitrianskej a Hontianskej stolice, aby sa pripojili 
k ríši, inak ich vyplieni. K tomu z rôznych dôvodov nedošlo. Po-
stupne sa však schyľovalo k tomu, že v najbližšom období sa hrani-
ce Osmanskej ríše posunú na slovenské územie (Matuňák 1897: 
506-508; Horváth, Kopčan 1971: 57-59; Pálffy 2001: 110-111). 

Toto sa stalo skutočnosťou v päťdesiatych rokoch 16. storočia, 
kedy na základe enormného záujmu ríše obsadiť bohaté stredoslo-
venské banské mestá, začali Osmani obsadzovať hrady a mestá 
južného Slovenska. Predovšetkým v oblasti Ipľa t. j. v Novohradskej 
a Gemerskej stolici. Na území oboch stolíc pôsobili fakticky od roku 
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1554 do roku 1593 a potom ešte i v rozmedzí rokov 1596 až 1687. 
„Obyvatelia Gemerskej stolice sa s osmanskými dobyvateľmi trvalo 
stretli po páde Fiľakova v roku 1554. Osmani už rok predtým obsadili 
Rimavskú Sobotu a neďalekú pevnosť Sobôtku. [...] Pod osmanské 
panstvo sa dostalo okolo 400-450 dedín. Osmani na dobytom území 
vytvorili tzv. fiľakovský sandžak“ (Markusová 2011: 21). Fiľakovo, 
ktoré sa stalo centrom fiľakovského sandžaku, získal v roku 1554 
Hamza Beg a jeho prvým sandžakbegom (vojenským a politickým 
správcom sandžaku – okresu) bol istý Peržan Velidžan. Sandžak 
následne administratívne spadal pod budínsky ejálet (Bilge 2000: 
47). V rámci neho tvoril severovýchodnú hranicu Osmanskej ríše t. 
j. oblasť, ktorá bola najviac vystavená útokom habsburskej armády, 
ochraňujúcej najväčší „poklad“ Uhorska, stredoslovenské banské 
mestá (Kováč 1998: 61-62). Napriek hraničnej oblasti sa osmanská 
prítomnosť na území dnešného Slovenska neobmedzovala len na 
vojenské akcie a budovanie vojenských opevnení. Začlenením do 
administratívnej štruktúry ríše a vytvorením vlastného správneho 
centra vo Fiľakove bolo potrebné, podobne ako v iných správnych 
celkoch, vytvoriť adekvátne prostredie pre stabilizovanie osman-
skej prítomnosti na južnom Slovensku. Podobne ako v ostatných 
regiónoch a vo fiľakovskom sadžaku sa postupne začali budovať 
civilné inštitúcie, ktorých cieľom bolo podporiť nie len vojenské 
začlenenie územia do štátu. Najväčšie vojenské posádky boli samo-
zrejme vo Fiľakove (v počte od 130 do 330 vojakov) a na Osmanmi 
vybudovanom hrade Sobôtka pri Rimavskej sobote (v počte od 30 
do 130 vojakov). Vojenské posádky sa nachádzali ešte na hradoch 
Hájnačka a Divín, avšak boli to lem menej početné oddiely a ich 
pôsobenie nebolo zaznamenané počas celého obdobia osmanskej 
správy tohto územia (Markusková 2011: 24-26).  

Skôr než vojenské posádky, ochraňujúce územie sandžaku, ktoré 
sa však podieľali aj na rôznych lúpežných výpravách či vyberaní 
daní a poplatkov, stojí v prípade pôsobenia moslimov na sloven-
skom území za zmienku to, ako sa Osmani snažili priniesť a etablo-
vať na našom území islam. Z tohto hľadiska je samozrejme najdôle-
žitejšie budovanie civilných a náboženských budov. V prípade sa-
motného Fiľakovo stojí za pripomenutie to, že Osmani v ňom opra-
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vili mestské a hradné opevnenie a pod vedením Mustafu Sokollu-
ho23 vybudovali pravdepodobne prvú mešitu aj s minaretom na 
území Slovenska. Táto v meste bola minimálne po celé obdobie 
existencie fiľakovského sandžaku (do roku 1593) a aj v nasledujú-
cich rokoch, kedy Fiľakovo už nespadalo pod vplyv jágerského ejá-
letu (1596-1687). Pod vedením Mustafu Sokolluho sa v meste vy-
budovali ešte i ďalšie stavby. Turecké kúpele, kvetinové a ovocné 
záhrady, stajne pre karavány, rôzne obchody. Moslimovia tiež zre-
konštruovali hradný vodovod, studňu a cisternu. Celkovo tak zvýšili 
kvalitu života v meste, ktoré sa razom stalo dôležitým centrom no-
vohradského regiónu. Okrem Mustafa pašu bol z pohľadu pôsobe-
nia moslimov na Slovensku dôležitým, pôvodom bosenský moslim, 
Hasan Prodovič, ktorý na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych 
rokov 16. storočia pôsobil v pozícii sandžakbega Fiľakova. Tento, 
v rámci svojich vpádov do muránskeho kraja a snahy obsadiť ban-
ské mestá, údajne zaslal list – výzvu, v ktorej v slovenčine vyzýva 
obyvateľov banskobystrického kraja, aby sa podrobili fiľakovské-
mu sandžaku.24 Nakoniec sa tak však nestalo a banské mestá, vrá-
tane Banskej Bystrice sa nikdy nestali súčasťou Osmanskej ríše. Vo 
Fiľakove však pôsobili moslimovia ďalšie tri desaťročia. Na začiat-

                                                           
23 Mustafa Sokollu budínsky paša a generál, t. j. najvyšší predstaviteľ budínskeho ejáletu v rokoch 
(1566-78). Bol synovcom Veľkého vezíra Osmanskej ríše Sokkolu Mehmeda Pašu (1565-1579) 
a pochádzal z pôvodne bosensko-srbskej rodiny z mestečka Sokoloviči a z kresťanskej ortodoxnej 
rodiny, ktorej členom bol údajne aj sv. Makarija Sokolovič (z. 1571) biskup a patriarcha Srbov 
a Bulharov. Mustafa Sokkolu pôsobil najskôr ako vojak v armáde sultána Sulajmána Kanúniho. 
Od toku 1553 bol finančným kontrolórom a neskôr sandžakbegom Temešváru. V rozmedzí rokov 
1554-64 bol postupne sandžakbegom Fiľakova, Szegedu a Bosny. V roku 1566 sa stáva budin-
ským pašom a jeho dvanásťročné obdobie je považované za najprosperujúcejšie obdobie uhorskej 
časti Osmanskej ríše. V roku 1574 sa zároveň stáva jedným z členov imperiálnej rady. Po roku 
1578 jeho vplyv upadá a to i napriek tomu, že svadbou sa stal členom sultánovej rodiny (Dakič 
2012: 52-57).  
24 Hasan Prodovič bol sandžakbeg fiľakovského sandžaku, ktorý pochádzal z Bosny na našom 
území sa pravdepodobne zdržiaval v rokoch 1558-64. Spomínaný je predovšetkým v súvislosti 
s listom pre obyvateľov banskobystrického kraja, v ktorom ich v slovenčine vyzýva, aby sa pripo-
jili k sandžaku (30. júna 1562). Taktiež sa spomína ako veliteľ osmanských vojsk, ktoré začiatkom 
apríla 1562 porazili pri Sečanskom hrade armádu Zvolenskej stolice a banských miest. Táto bitka 
bola jednou z najväčších od Moháča a padlo v nej približne 10 000 vojakov, prevažne pochádzajú-
cich zo stredného Slovenska. Prodovič, však nevyužil možnosť obsadiť banské mestá, keďže sa 
krátko na to stal budínskym pašom (Matuňák 1897: 632-651 a 697-705; Horváth, Kopčan 1971: 
77-79). 
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ku pätnásťročnej vojny však Fiľakovo padlo do rúk Habsburgovcov. 
V novembri 1593 sa mesto s hradom poddalo útoku cisárskeho 
vojska. Zaujímavosťou je to, že navzdory tomu, že moslimovia do-
stali možnosť opustiť mesto, rozhodlo sa približne 300 civilistov 
moslimského vyznania zotrvať v meste aj naďalej. Časom však 
splynuli s nemoslimskou majoritou. Uvedené číslo svedčí 
o početnom stave moslimského civilného obyvateľstva vo Fiľakove, 
ktoré zďaleka prevyšovalo počet osmanských vojakov, ktorých bolo 
v tomto čase nie viac než 120 (Markusková 2011: 24). Fakt, že sa 
civilisti necítili ohrození a zotrvali vo „svojom“ meste, je ukážkou 
koexistencie kresťanského a moslimského obyvateľstva Fiľakova 
a jeho okolia. Evlija Çelebi (z. 1682), osmanský cestovateľ, sa vo 
svojom diele Sijahatname (Kniha ciest 1665) zmieňuje o tom, že 
vtedajšie Fiľakovo, ktoré pravdepodobne navštívil počas jednej zo 
svojich ciest v rokoch 1661-65, malo hrad na vysokej skale 
s mešitou (džamíjou), ktorá mala údajne sedem veží so škridlovou 
strechou (Çelebi 1978). V tomto období zažíva mesto jedno z naj-
svetlejších období svojich dejín. Navzdory nepriateľstvu, ktoré bez-
pochyby panovalo medzi Habsburgovcami a Osmanskou ríšou, noví 
majitelia Fiľakova (predovšetkým Judita Bosnyaková; od roku 
1630-54) sa nesnažili nasilu pokresťančovať miestne moslimské 
obyvateľstvo. Toto potvrdzuje aj rytina mesta a hradu od Johanna 
le Denta, na základe ktorej je vidieť, že v čase pred zničením Fiľa-
kova osmansko-kuruckými vojskami (1682) boli v meste ešte stále 
(dokonca) dve mešity. Mesto je zrovnané so zemou a spolu so stav-
bami, ktoré tu vznikli pred viac než storočí, mizne aj stopa moslim-
skej prítomnosti vo Fiľakove. 

Osmanské panstvo na juhu stredného Slovenska sa však neob-
medzovalo len na Fiľakovo. Jeho súčasťou bolo široké územie sia-
hajúce približne od Šiah až po Rimavskú Sobotu a čiastočne ďalej 
na východ až po obce Plešivec a Štítnik. Na sever siahala ich priama 
moc po hrad Divín, ktorý však opätovne získalo Uhorsko v roku 
1593 podobne ako Fiľakovo. V nasledujúcom období v rozmedzí 
rokov 1596-1687 sa správnym centrom ejáletu, ktorého časť po-
krývala územie bývalého fiľakovského sandžaku, stalo maďarské 
mesto Jáger (Eger). Zaujímavosťou je, že územie, ktoré spravovala 
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Osmanská ríša na juhu Slovenska t. j. v Novohradskej a Gemerskej 
stolici, si zachovalo pomenovanie fiľakovský sandžak, a to aj na-
priek tomu, že Fiľakovo už zostalo v trvalej držbe Uhorska (Bilge 
2000: 68-70). 

Na slovenskom území sa po skončení vojny v roku 1606 postup-
ne obnovovala osmanská správa. Vojsko sa však sústredilo výhrad-
ne v centre správneho celku v Jágri. Zaujímavosťou Rimavskej So-
boty je to, že práve tu sa zachovala najväčšia zbierka listinných 
dokumentov 150 ročného pôsobenia Osmanskej ríše na našom 
území, ktorú tvorí celkovo 256 dokumentov (Markusková  2011: 
33). Práve v nej v súčasnosti prebieha najväčší výskum listinných 
dokumentov zobrazujúcich podobu pevnosti Sobôtka. Tento vý-
skum sa realizuje aj za pomoci dobrovoľníkov z Turecka. Za zmien-
ku stojí to, že na historických zobrazeniach pevnosti Sobôtka sú 
zreteľne viditeľné kontúry mešity, ktorá sa nachádzala v areáli „tu-
reckého hradu“ a tak je veľmi pravdepodobné, že podobné stavby 
sa nachádzali aj v ostatných mestečkách, v ktorých pôsobila osman-
ská vojenská posádka alebo administratívna správa, či početnejšie 
civilné obyvateľstvo. Týchto však bolo čoraz menej. Skôr to bolo 
výnimkou. Osmani v tomto čase totižto tomuto nepripisovali po-
trebnú dôležitosť. V roku 1596 sa pod správu ejáletu opätovne do-
stalo približne 70 až 130 zdaňovaných obcí. Mnohé z nich sa po 
vojne k ejáletu prihlásili dobrovoľne i z dôvodu vlastnej ochrany 
pred rekatolizáciou zo strany Habsburskej monarchie, ale aj preto, 
aby sa takto vyhli plieneniu zo strany Osmanov, či rôznych lúpež-
ných bánd. Z tohto obdobia pravdepodobne pochádza aj zvyk ozna-
čovať protestantské kostoly polmesiacom nachádzajúcim sa pod 
krížom na veži. V niektorých obciach gemerského regiónu sú vidi-
teľné dodnes. V konečnom dôsledku, však obnovenie osmanského 
vplyvu na Gemeri a v Novohrade (čiastočne v iných stoliciach, kam 
siahala moc jágerského ejáletu), nepodnietilo budovanie nových 
hradov, pevností, alebo usídľovanie civilného moslimského obyva-
teľstva v regióne, resp. o tom neexistujú relevantné dôkazy. Os-
manská správa sa obmedzovala výsostne na vyberanie daní 
a občasné nájazdy na územie pod správou Habsburgovcov, čo sa 
zintenzívnilo pred vypuknutím vojny v roku 1663. V konečnom 
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dôsledku to však bola len labutia pieseň prítomnosti moslimov 
v južnej časti stredného Slovenska. Krátko po porážke Osmanov pri 
Viedni a čiastočne po neúspechu Thökölyho povstania (1678-83) 
vplyv v regióne úplne zmizol. Spolu s nimi na dlhé obdobie aj prí-
tomnosť moslimov v tejto časti Slovenska (Horváth, Kopčan 1971: 
162-164). Moslimovia sa však do regiónu Gemeru a Novohradu 
opäť vracajú. Deje sa to hlavne po roku 1989, avšak o tom viac na 
inom mieste tejto kapitoly. 
 

V druhej polovici 17. storočia sa Osmanská ríša pokúsila o vôbec 
posledný pokus zvrátiť postupný úpadok svojej moci v strednej 
Európe. Pokúsila sa o to predovšetkým albánska rodina Köprülü, 
ktorá v rokoch 1656-1703 mala v rukách reálnu politickú moc, re-
prezentovanú pozíciou Veľkého vezíra Vysokej Porty. V rámci tohto 
úsilia sa poslednýkrát rozšírilo i územie ríše, ktoré zasiahlo aj juho-
západnú časť Slovenska. Na tomto území vzniká nový správny ce-
lok novozámocký ejálet. V jeho hraniciach sa aj napriek obmedze-
nému časovému úseku existencie ejáletu, t. j. dvadsiatich rokov, 
resp. jednej generácie, predsa len podarilo udomácniť sa moslimom 
a islamu na našom území. Žiaľ pamiatky, či väzby, ktoré by bližšie 
spájali Slovensko s islamom a moslimami sa po znovuzískaní tohto 
územia Habsburskou monarchiou úplne vytratili. Zostali len 
v podobe písomných správ a dokumentov, ktoré pripomínajú skoro 
zabudnutú históriu prítomnosti moslimov v tejto časti Slovenska.   

Novozámocký ejálet vzniká v lete roku 1663 potom, ako jednu 
z najvýznamnejších pevností vtedajšieho habsburského Uhorska, 
Nové Zámky, získal pre sultána Mehmeta IV. (z. 1693) jeho veľko-
vezír Fazil Ahmed Köprülü (z. 1676) (Horváth, Kopčan 1971: 148-
154). Následne aj vďaka administratívnej zdatnosti osmanskej 
štátnej správy sa ejálet stal súčasťou osmanského daňového a po-
platného systému. Pôvodne ho tvorilo šesť sandžakov Nitra a Levi-
ce (znovu obsadené Habsburgovcami už v roku 1664), Nové Zámky, 
ktoré sa nachádzali na území dnešného Slovenska a tiež Novohrad, 
Hollókö a Buják (v niektorých dokumentoch sa objavuje i Visegrad), 
ktoré sa rozprestierali na území dnešného Maďarska (Hammer-
Purgstall 1834: 91-92; Bilge 2000: 78-81; Çalişir 2009: 46). V súvis-
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losti s výskumom prítomnosti moslimov na Slovensku sa však po-
drobnejšie pozrieme len na územia, ktoré sa dnes nachádzajú 
v hraniciach Slovenskej republiky a prednostne na Nové Zámky, 
ktoré, podobne ako storočie predtým Fiľakovo, boli centrom os-
manskej správy na našom území. 

Novozámocký ejálet sa však na slovenskom území nakoniec ne-
členil na sandžaky, ako to bolo bežným zvykom, ale len na menšie 
správne celky tzv. nahíje, ktorých bolo spolu osem t. j. Nové Zámky 
(pevnosť s okolím s čisto moslimským obyvateľstvom),25 Ňárhíd 
(okolie Nových Zámkov), Barš (Tekov), Komárno (napriek tomu, že 
samotné mesto a pevnosť neboli súčasťou osmanského panstva), 
Hont, Nitra, Žabokreky (Žabokreky nad Nitrou) a Šaľa. Sumárne 
bolo súčasťou ejáletu 536 dedín a 30 miest, ktoré v kontexte dneš-
ného administratívneho členenia spadali do okresov Nové Zámky, 
Levice, Nitra, Šaľa, Galanta, Hlohovec, Komárno a Topoľčany. Toto 
však platilo len do podpisu mierovej dohody v roku 1664, po ktorej 
sa územie ejáletu výrazne okresalo (Markusková 2009:25-27). Na-
priek tomu môžeme konštatovať, že čo do počtu obyvateľov 
a samozrejme s tým aj patričných finančných príjmov bol ejálet 
prosperujúcou provinciou. Podľa daňových súpisov (defter) žilo 
v provincii 20 183 platcov (dospelých mužov) daní z čoho najviac 
v nahíji nitrianskej (7 334) a tekovskej (5 197) a najmenej v Žabok-
rekoch (292). Nové Zámky samotné zarátané nie sú, keďže tam žili 
len moslimskí vojaci, obchodníci a administratívny personál ejáletu 
(Markusková 2009: 29-30). Existujú však aj hodnoverné odhady 
celkovej populácie novozámockého ejáletu. Tieto pravdepodobne 
počítajú aj s moslimami žijúcimi v Nových Zámkoch, keďže uvádza-
jú sumárne číslo 82 721 obyvateľov (Çalişir 2009: 56). Tento počet 

                                                           
25 Zaujímavou informáciou v tomto zmysle je najmä to, že z ôsmich nahíjí bola vyberaná tzv. 
džizja len siedmich z nich. Džizja je daňou, ktorú platí dospelý muž od veku 15 rokov, ktorý nie je 
moslimom a žije na území dar al-islam. Daň nebola vyberaná od žien, detí, starých ľudí, mníchov 
a chudobných. Fakticky preto ide o „kompenzáciu“ zakátu, ktorého platbou sú viazaní moslimo-
via. Suma, ktorú mali platiť slovenskí nemoslimovia na území ejáletu bola 50 age a zoznam platia-
cich mužov nám následne vykresľuje zaujímavú mozaiku dospelej mužskej populácie, žijúcej na 
území novozámockého ejáletu. Zároveň fakt, že džizju neplatili v Nových Zámkoch dokazuje, že 
v pevnosti žila len čisto moslimská populácia. Tiež je to dôvodom, pre ktorý niektorí historici 
uvádzajú len sedem a nie osem nahíjí (Blaskovics 1986; Çalişir 2009: 46-47). 
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bol však častokrát pohyblivý. Určovali ho nie len prirodzené pohy-
by obyvateľstva počas vojenského konfliktu, ktorí opúšťali svoje 
domovy a opätovne sa do nich vracali, ale pravdepodobne aj limi-
tovaná migrácia moslimského obyvateľstva, ktoré sem prenikalo 
predovšetkým v podobe migrujúcich obchodníkov a remeselníkov.  

Hodnoverné osmanské dokumenty uvádzajú, že počas dvadsať-
ročného obdobia súpisov bolo v ejálete približne 17 percent sídiel 
neobývaných. Percentuálne najviac nahíji Žabokreky a Ňárhíd 
a početne najviac opustených sídiel bolo v nahíji Tekov a Nitra. 
Pravdou však je i to, že po podpise mierovej zmluvy z roku 1664 sa 
územie ejáletu výrazne zmenšilo. Po tomto jeho súčasťou zostali 
len oblasti popri dolných tokoch riek Váh, Nitra a Hron t. j. de iure 
len nahíje Ňárhíd, Nitra (bez mesta Nitra), Komárno a Tekov. O to 
viac prekvapujú niektoré počty v súvislosti s moslimským obyva-
teľstvom provincie (Markusková 2009: 30-35). V prípade počtu 
moslimského obyvateľstva je dôveryhodným zdrojom súpis vojen-
skej posádky novozámockej pevnosti. Množstvo vojakov tu medzi 
rokmi 1665 až 1675 vzrástol z pôvodných 629 až na 1 923. Tento 
nárast bol spôsobený pravdepodobne aj s nárastom populácie 
a významu provincie, ktorá ako hraničná sa reálne obávala mož-
ných hrozieb zo strany Habsburskej monarchie. Etnická príslušnosť 
novozámockých moslimov bola veľmi pestrá. Podobne ako v celej 
Osmanskej ríši. Sú isté predpoklady, že v Nových Zámkoch slúžili 
vojaci a nachádzali sa aj civilisti, ktorých pôvod bol turecký, albán-
sky, tatársky, arabský, alebo dokonca i perzský. Najväčšiu časť po-
pulácie novozámockých moslimov (až 62 percent) však tvorili mos-
limovia z Bosny a ostatných častí Balkánu. Existuje reálny predpo-
klad, že časť vojakov a obyvateľov pevnosti mala dokonca maďar-
ský a slovenský pôvod, a zároveň boli moslimského vyznania (Çali-
şir 2009: 53-54; Markusková 2010: 34). 

Z hľadiska predmetu nášho výskumu o moslimoch a ich prítom-
nosti, pôsobení, stopách a odkaze v dejinách Slovenska je okrem 
samotného počtu moslimov žijúcich na našom území omnoho dôle-
žitejšie personálne členenie moslimskej komunity. Rovnako sem 
patria možnosti každodenného praktizovania islamu v provincii, 
najmä v kontexte faktu, že islam je v súčasnosti na Slovensku ofi-
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ciálne v pozícii „neexistujúceho“ náboženstva. Teda cudzieho prv-
ku, ktorý štát a jeho inštitúcie neakceptujú. Paradoxne navzdory 
tomuto, len niekoľko kilometrov od súčasného hlavného mesta 
Slovenskej republiky, existovala pred 350 rokmi životaschopná 
a rastúca moslimská komunita. Túto komunitu netvorili len prí-
slušníci ozbrojených síl Osmanskej ríše, ale aj početný byrokratický 
personál, obchodníci, civilisti rôznych profesií a v neposlednom 
rade aj vcelku početné duchovenstvo. Dôkazom toho sú osmanské 
dokumenty, ktoré sa podrobne venovali popisu všetkých územných 
jednotiek tvoriacich štát a poskytujú tak dôležitý dôkaz o mosli-
moch aj mimo akceptovaných hraníc rozšírenia islamu. Okrem nich 
sú významným svedectvom o prítomnosti moslimov aj cestopisné 
správy moslimských obchodníkov, geografov a niektorých dobro-
druhov. Pokiaľ v rannom stredoveku bol najhodnovernejším zdro-
jom informácii o strednej Európe cestopis Ibráhíma ibn Jakúba, 
v období druhej polovice 17. storočia je ním Çelebiho Sijahatname 
(Kniha ciest).  

Z administratívnych dokumentov sa dozvedáme, že okrem beg-
lerbega, ktorý mal na starosti správu ejáletu a reprezentoval tu 
sultána a jeho moc, boli dôležitými reprezentantmi osmanskej 
správy qádí (sudca)26 a defterdar (pisár, ktorý mal na starosti fi-
nancie). Obaja boli značne nezávislí od beglegbega a podliehali 
priamo centrálnej vláde. Samotná prítomnosť qádího predzname-
návala, že centrálna vláda neberie novozámocký ejálet len ako hra-
ničnú provinciu, ale usiluje sa ju spravovať podobne ako zvyšné 
regióny. „Nové Zámky zohrali v osmanských plánoch popredné mies-
to. Vďaka tomuto postaveniu neboli len administratívnym stredi-
skom, ale aj miestom vyberania daní a dôležitým centrom obchodu 
a trhov“ (Markusková 2010: 24).  

                                                           
26 V dobových dokumentoch nachádzame nielen informácie o tom, že v Nových Zámkoch pôsobil 
qádí (sudca), ale poznáme aj jeho meno. V tomto období ním bol istý Hadži Mahmúd Efendi. 
Okrem neho vieme, že naib (zástupca sudcu) novozámockého sudcu bol Hüsejn Efendi. Imámom 
(duchovným) janičiarskych zborov, ktoré tvorili autonómnu zložku armády bol Salih Efendi. 
V neposlednom rade existujú písomné informácie o muezínoch novozámockých mešít (Çalişir 
2009: 50-51).  
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Práve k zabezpečeniu dodržiavania zákonnosti, či už v procese 
výberu daní, obchodu, ale aj v otázkach každodenných občianskych 
sporov, bolo potrebné, aby v Nových Zámkoch sídlila nábožensko-
právna autorita, schopná dohliadať na dodržiavanie šaríʼe a vo 
všeobecnosti spravodlivosti. Môžeme konštatovať, že nie len v čase 
fiľakovského sandžaku (1554-1593), jágerského ejáletu (1596-
1687), aj v prípade novozámockého ejáletu boli na území Slovenska 
miesta, ktoré je možné bezpochyby označiť (so všetkým, čo k tomu 
patrí) za dar al-islam. Miesta, v hraniciach ktorých sa uplatňovala 
šaríʼa. Islam tak bol neodmysliteľnou súčasťou aj nášho územia. 
A nie len to. Keďže na spravodlivosť v ejálete dohliadala renomo-
vaná autorita, garantujúca právo a spravodlivosť, nezriedka sa stá-
valo, že obyvatelia žijúci na území mimo ejáletu, hľadali útočisko 
a ochranu na jeho území. Predovšetkým tí, ktorí sa stávali obeťami 
útokov a lúpežných nájazdov osmanských alebo habsburských 
vojsk. Taktiež to boli mnohí protestanti, ktorí na rozdiel od katolíc-
kej Habsburskej monarchie nachádzali práve na území ejáletu ná-
božensky tolerantné prostredie, vhodné podmienky pre život. Mos-
limovia z Nových Zámkov garantovali ochranu aj františkánskym 
mníchom, ktorí žili na území ejáletu pred príchodom Osmanov.27  

Časom sa objavila potreba rozširovania počtu civilného ducho-
venstva v provincii o čom svedčí zaznamenaný fakt, že v rozmedzí 
rokov 1665 až 1675 nevzrástol len počet vojakov, ale i civilistov, 
ktorí zastávali rôzne náboženské postavenia. Ich počet sa zvýšil 
z pôvodne šiestich na dvadsaťjeden (Çalişir 2009: 53-54). 

Okrem faktoru nárastu islamského duchovenstva v provincii 
svedčí o životaschopnej komunite aj počet mešít, ktoré exitovali 
v Nových Zámkoch. Na rozdiel od Fiľakova, Sobôtky a iných však, 
i z dôvodu krátkeho pôsobenia v meste a regióne, nešlo v tomto 
prípade vždy o novostavby. Osmani si pre svoje náboženské potre-
by upravili na mešity (džamíje) tri miestne kostoly. Okrem toho 

                                                           
27 Dochovaný je list (patent), ktorým beglerbeg zaručoval svoju ochranu miestnym františkánom, 
ktorý na jej základe mohli ostať v pevnosti a naďalej vykonávať svoje poslanie. Samozrejme 
oslobodení od platenia daní (džizje). „Sľubujem na moju pravú vieru ...., že týmto trinástim nitrian-
skym mníchom za celé dva roky naša turecká strana a naši bojovníci... nijako neublížia a neurazia 
ich“ (Matuňák in Markusková 2009: 39). 
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však vybudovali v meste nové minarety, rozsiahlu knižnicu a rôzne 
školy, v ktorých sa vyučovalo náboženstvo, matematika, astrológia, 
právo a tiež filozofia (Markusková 2010:24). Na základe žiadosti 
vezíra Fazila Ahmeda Köprülüa vydal v januári 1665 sultán dekrét 
o vzniku islamskej nadácie (waqf), ktorá mala zabezpečovať sociál-
ne služby a pomoc núdznym, ktorí žili na území ejáletu. K zabezpe-
čeniu financií získal waqf do držby mestá Šurany a Komjatice, šesť 
dedín a desiatku okolitých fariem. Do roku 1675 k nim pribudlo 
ešte niekoľko mlynov na rieke Nitra, čo umožnilo prísun dostatoč-
ného množstva prostriedkov. Zároveň to potvrdzuje konštatovanie, 
že Osmani nepôsobili na našom území len ako „krvilační dobyvate-
lia“. Skôr naopak. Boli pozitívnym prínosom pre miestne nemos-
limské obyvateľstvo žijúce v hraniciach ejáletu (Çalişir 2009: 56-
57).  

„Chvála Bohu! Keď som prešiel hradnú bránu povedal som: „Vkro-
čil som na islamské územie! A vykonal som ďakovnú modlitbu“ (Çele-
bi 1978: 312). Spomína na svoju opakovanú návštevu Nových Zám-
kov osmanský cestovateľ Evlija Çelebi, ktorý sa zúčastnil už dobý-
vania pevnosti v roku 1663. Pri jeho návrate už boli v meste „vybu-
dované“ mešity, ktoré vznikli prestavbou miestnych kostolov. Ok-
rem toho však i jeho záznamy hovoria o existencii mešity, ktorá 
vznikla mimo existujúcich sakrálnych stavieb (Markusková 2010: 
26). Z Çelebiho správy sa dozvedáme, že najväčšou džamiou bola 
mešita sultána Mehmeta IV., ktorá vznikla prestavbou najväčšieho 
kostola v pevnosti, z ktorého v prvom rade odstránili všetky sochy, 
maľby a tiež mŕtvoly uložené v jeho krypte. Dobudovali mihráb 
(výklenok označujúci smer modlitby), zvonicu prebudovali na mi-
naret a vnútro vyzdobili kaligrafickými zobrazeniami veršov z Ko-
ránu a šahádou.28 Krásu novozámockej mešity prirovnával Çelebi 

                                                           
28 Mihráb je architektonický prvok v mešitách, vyznačujúci smer modlitby (qibla). Orientovaný je 
smerom k Mekke. Pre moslimov má veľmi symbolický význam a neraz je jeho účel prirovnávaný 
k oltáru. V mnohých prípadoch bol mihráb osvetlený lampou alebo sviečkami. Súčasťou architek-
túry mešít boli tiež minbar t. j. kazateľňa, z ktorej počas piatkovej alebo sviatočnej modlitby 
prednášal imám chutbu (kázeň) a ostatné prvky typické pre osmanské mešity (manfil, kürsi a pod.). 
Taktiež nemohol chýbať minaret a sahn (dvor pred vstupom so zdrojom vody na umývanie). 
Šaháda je vyznaním viery, t. j. potvrdením v tom, že moslim verí v jediného Boha a prorocké 
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ku kráse jeruzalemskej mešity (Çelebi 1978: 218-220). Druhá meši-
ta vznikla prebudovaním františkánskeho kostola a bola pomeno-
vaná podľa matky panovníka Valide džamia. Tretia, najmenšia, bola 
prebudovaná z malého kalvínskeho (slovenského) kostola postave-
ného v roku 1610. Poslednou, ktorú Çelebi spomína, avšak len 
z bežne bez podrobnejšieho popisu, bola novovybudovaná džamia, 
ktorú dal vystavať veľkovezír Fazil Ahmed Köprülü (Çelebi 1978). 
V meste sa v tom čase nachádzala aj madrasa a niekoľko škôl po-
skytujúcich základné vzdelanie.29 Osmani však nezaostávali ani 
v budovaní budov, ktoré mali zvyšovať hospodárske postavenie 
mesta a ejáletu. Okolo pevnosti postavili predmestie, ktoré sa malo 
podieľať na posilnení potravinovej a surovinovej samostatnosti 
mesta. V blízkosti hradieb a mešít zas vystavali množstvo obchodov 
(viac než 100). Neodmysliteľnou súčasťou mesta bola i rozsiahla 
knižnica, studne a miesta na rituálne umývanie (pred modlitbou) 
a v neposlednom rade, pravdepodobne, aj turecké kúpele (Çelebi 
1978). Väčšinu budov však čakala skaza. Holandský cestovateľ Ja-
kub Tollius (z. 1696), ktorý navštívil Nové Zámky v roku 1687, dva 
roky po dobití habsburskou armádou, priniesol správy o tom, ako 
sa v pevnosti po jej obsadení pálili knihy, ktoré tu zostali po mosli-
moch. Podáva správu i o zničených sakrálnych stavbách, ktoré ne-
mal nik záujem po skončení vojny opravovať. Skôr bol svedkom ich 
postupného ničenia. Kostoly boli znovu vysvätené a „na oplátku“ 
zbavené islamských znakov. Posledné pamiatky pripomínajúce 
moslimskú prítomnosť v meste však boli definitívne zničené pri 
bombardovaní mesta v závere druhej svetovej vojny (Markusková 
2010: 29). 

                                                                                                   

poslanie Muhammada (Fleissig, Bahbouh 1993: 98; Křikavová, Mendel, Müller, Dudák 2002: 71-
72 a 252-260). 
29 Madrasa pomenovanie pre školu vyššieho typu porovnateľnú so stredoškolským alebo nižším 
vysokoškolským vzdelaním. Madrasy vznikali a vznikajú najčastejšie pri mešitách alebo ako 
súčasť mešít. Vzdelávanie v nich získavali najmä budúci duchovní, ale aj tí, ktorí sa chceli za-
mestnať v štátnej správe. Štúdium sa zameriavalo na arabčinu a náboženstvo (Korán a hadísy), 
matematiku, geometriu, právo, zemepis, astronómiu a medicínu. Mnohé madrasy sa neskôr, aj 
vďaka svojej prestíži, transformovali na vychýrené univerzity, napr. al-Azhar v Káhire, Nizámia 
v Bagdade a podobne (Křikavová, Mendel, Müller, Dudák 2002: 260).  
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Osud, ktorý postihol novozámockých moslimov, bol nekompro-
misný. Keďže väčšinu z obyvateľstva tvorili vojaci a ich rodiny, veľ-
ká časť z nich našla smrť práve pri obrane pevnosti v roku 1685. 
Mnohí však boli zajatí a odvedení. Predovšetkým ženy a deti, ktoré 
„rozpredali“ a následne tak splynuli s majoritným obyvateľstvom. 
Pevnosť bola v roku 1691 oficiálne povýšená na mesto s podmien-
kou, že občanmi mesta mohli byť len katolíci. Počet obyvateľov aj 
preto rástol len veľmi pomaly. Ani niekoľko desaťročí po vyhnaní 
moslimov nedosahoval počty z čias osmanskej správy. Keďže sa 
Osmani nepokúšali na Slovensku o organizovanú islamizáciu oby-
vateľstva, nezachovala sa tu po vyhnaní osmanskej armády žiadna 
stopa po moslimskom obyvateľstve. Významná architektonická 
pamiatka, alebo stopa v podobe integrovanej a živej moslimskej 
komunity. Za zmienku stojí azda len osud jedného osmanského 
dezertéra. Tento sa po oslobodení pevnosti vrátil do Nových Zám-
koch práve v roku 1685, ale vtedy už ako kresťan aj s novou rodi-
nou. Jeho meno bolo András Török (Markusková 2010: 35). 

Novozámockí moslimovia sa počas dvadsaťročného obdobia 
svojej prítomnosti v juhozápadnej časti Slovenska snažili do tohto 
regiónu zasiať semienka islamského učenia a životného štýlu. Na-
priek úsiliu o koexistenciu s majoritou po väčšinu času prevládala 
výrazná animozita nemoslimského obyvateľstva voči moslimom 
a islamu. Príznačné to bolo hlavne pre hraničné regióny, ktoré boli 
vystavené vojenským a lúpežným výpadom armád. Moslimovia boli 
naďalej vnímaní ako pohania, nepriatelia kresťanstva a krutí doby-
vatelia. Tieto názory šírili nie len ich kľúčoví nepriatelia t. j. hab-
sburská vojenská propaganda, ale rovnako aj katolícka cirkev, kto-
rej prekážala osmanská podpora reformácie a protestantských cir-
kví – uhorských kalvínov. Propaganda slúžila predovšetkým ako 
vhodný mobilizačný prvok v získavaní financií a podpory v pokra-
čujúcich protitureckých vojnách. Žiaľ obraz krvilačného Turka 
(moslima) a zradného „poturčenca“ (konvertitu) pretrval dodnes. 
V slovenskej realite dneška, rovnako aj v 17. storočí platilo, že „dô-
kladne pestovaný obraz Turka – úhlavného nepriateľa kresťanov 
a otrokára primerane neodrážal realitu, ale vo vtedajšej Európe (pla-
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tí aj pre súčasnosť; pozn. autora) absentovala snaha o lepšie spo-
znanie moslimov“ (Markusková 2009: 41-42).  

Samozrejme zmena nenastala ani po oslobodení Uhorska od vo-
jenskej prítomnosti moslimov. Toto bolo dokonané podpisom mie-
ru v Karloviciach v roku 1699. Prirovnávania k vrahom, nekončiace 
predsudky a všeobecne negatívne konotácie pridružované mosli-
mom – aj zo strany historikov a pisateľov dejín Slovenska (Hajko 
2011: 99-125) – sa stali súčasťou odmietavých postojov majority 
všeobecne voči všetkým moslimom. Moslimovia sa zo Slovenska 
síce viditeľne vytratili, nie však na vždy a úplne, ako si možno mno-
hí na konci 17. storočia mysleli. Pravdepodobne niekoľko obchod-
níkov a diplomatov zotrvalo vo vtedajšom hlavnom meste Uhorska 
– Bratislave. Žiaľ dôkazy o ich prítomnosti, aktivitách a údajnej 
mešite, ktorá mala stáť v Bratislave (v Podhradí) nie sú doposiaľ 
relevantné dôkazy. O existencii mešity v Podhradí z čias Márie Te-
rézie síce píše slovenský historik Dvořák (Dvořák 1991), avšak 
ostatný výskum fotodokumentácie starej Bratislavy a historikov sa 
skôr prikláňa k tomu, že išlo o súkromné záhrady vily Antona von 
Brauneckera, v ktorých sa nachádzali budovy postavené v moslim-
skom štýle. V nich sa údajne schádzali moslimovia k piatkovým 
modlitbám, dokonca ešte v čase prvej republiky (1918-38) (Cenker 
2010: 218-219). Tieto informácie sú však len ťažko overiteľné a tak 
sú to pravdepodobne skôr len domnienky. Dúfajme, že časom, naj-
mä v prípade, že dôjde k plánovanej rekonštrukcii a archeologic-
kému výskumu v bratislavskom Podhradí, sa podarí vniesť viac 
svetla aj do tejto – dnes nepoznanej – etapy histórie islamu a mos-
limov na Slovensku. V tomto smere však aj samotný Cenker uvádza 
ešte jednu zaujímavosť, a síce, že územný plán obnovy Podhradia 
z roku 2006 uvádza, resp. počíta s obnovou mešity v bratislavskom 
Podhradí (Cenker 2010: 219). Možno sa nakoniec čoskoro dočkáme 
viditeľného oživenia toho, o čom sú slovenskí moslimovia presved-
čení, že islam a moslimovia boli a sú autochtónnou súčasťou multi-
etnickej a multireligióznej mozaiky Bratislavy. 
  

Skúsme sa však teraz pozrieť na pôsobenie moslimov na Sloven-
sku, ktoré je relevantnejšie a overiteľné na základe existujúcich 
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dokumentov a dnes už aj spísané v odbornej literatúre (Bečka, 
Mendel 1998; Letavajová 2007; Mendel, Ostřanský, Rataj 2007; 
Cenker 2010; Lenč 2011). V prvom rade však ide o diela českých 
arabistov a religionistov, ktorí aj za pomoci niektorých členov čes-
koslovenskej moslimskej obce publikovali niekoľko prác zamera-
ných práve na analýzu pôsobenia moslimskej komunity v českoslo-
venských spoločenských a dobových politických reáliách. Územie 
Slovenska bolo súčasťou spoločného štátu a väzby, ktoré vznikli 
medzi „mikrokomunitami“ moslimov v oboch republikách pretrvali 
aj po rozdelení Československa. Z tohto dôvodu stojí za zmienku 
venovať sa aj tejto oblasti života moslimov vo väzbe na Slovensko. 
Analýza minimálneho počtu prác slovenských historikov, religio-
nistov, antropológov, ale aj politológov poukazuje, v spojitosti 
s osmanskou prítomnosťou na našom území a následnou kontinui-
tou zotrvania malej komunity moslimov v Bratislave a jej okolí, na 
ten fakt, že slovenské územie nestratilo kontakty s islamom 
a moslimami. Na škodu veci je najmä to, že táto etapa histórie mos-
limov na Slovensku je doposiaľ neprebádaná. Horšie je i to, že je aj 
podrobnejšie nezaznamenaná. Moslimovia na Slovensku akoby na 
tri storočia vymizli. Zmienky o nich sa objavujú len veľmi sporadic-
ky. Omnoho viditeľnejšími sa stávajú až po roku 1989, resp. po 
vzniku Slovenskej republiky v roku 1993, kedy sa začínajú objavo-
vať a prvé oficiálne organizácie, reprezentujúce moslimov na Slo-
vensku (Lenč, 2011). Nepredbiehajme však dejinný vývoj. Pozrime 
sa v skratke a v komparácii, resp. konzistencii s vývojom moslim-
skej komunity v Československu na to, ako sa žilo moslimom v srdci 
strednej Európy, po ústupe Osmanskej ríše z tohto regiónu.  
 
 
5.3 MOSLIMSKÁ KOMUNITA A ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 
 
Migrácia moslimov do Európy sa od druhej polovice 19. storočia 
spájala predovšetkým s ekonomickou migráciou. Podobne, ako 
Európania tak aj moslimovia sa sťahovali za lepšími životnými 
podmienkami. Moslimovia kvôli vzdelaniu a túžbe zlepšiť svoju 
životnú situáciu hľadali možnosti ich naplnenia prednostne v eko-
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nomických centrách koloniálnych mocností. Londýn, Paríž, Haag 
a iné metropoly západnej Európy sa stávali miestami, kde sa po-
stupne formovali malé komunity moslimov. S podobným fenomé-
nom sa stretla aj stredná Európa. Z historického pohľadu siahajú 
dejiny moslimov v Československu jednoznačne už do obdobia os-
manských výbojov v tomto regióne. Postupne, v priebehu nasledu-
júcich storočí, sa moslimovia usádzali a neraz asimilovali. Nie len 
na územiach, ktoré priamo spadali pod ich správu (jednotlivé os-
manské sandžaky), ale mnohí migrovali aj do Rakúska a v niekto-
rých prípadoch aj do českých krajín. Dominantne išlo o členov dip-
lomatických zborov, obchodníkov, občasných cestovateľov a dob-
rodruhov.  

Významná zmena v počte migrujúcich moslimov do strednej Eu-
rópy nastáva koncom 19. storočia. Predovšetkým po anektovaní 
území Bosny a Hercegoviny v rozmedzí rokov 1878 (správa) až 
1908 (integrálna súčasť Rakúsko-Uhorska) sa príliv balkánskych 
moslimov do budúceho Československa výrazne zintenzívnil. 
V súvislosti s rakúskou časťou ríše k tomu prispela aj legislatíva, 
a to hlavne uznanie islamu ako súčasti náboženskej štruktúry ríše 
(Kropáček 2006: 42). Rakúsko-uhorská monarchia si konečne uve-
domila dôležitosť uznania rastúcej komunity, ktorá sa stávala ne-
prehliadnuteľnou predovšetkým v Predlitavsku (územie rakúskej 
časti monarchie, kam spadala aj Bosna), ako aj povedzme v samot-
nej Viedni. Rovnako významným dôvodom uznania moslimov 
v Rakúsko-Uhorsku bolo i to, že práve v tomto čase sa v rámci mo-
narchie a očakávaného nástupníctva Františka Ferdinanda d´Este 
uvažovalo o väčšej federalizácii monarchie a rešpektovaní práv 
menšín, a to i náboženských.30 V neposlednom rade chcela vláda 
uznaním moslimov legitimizovať svoje kroky v kontexte anektova-

                                                           
30 Federalizácia Habsburskej monarchie bola jednou z priorít politického programu následníka 
trónu Františka Ferdinanda d´Este (z. 1914), ktorý v rámci tzv. belvedérskej dielne (1905-1914) 
v spolupráci s politickými osobnosťami menšín Rakúsko-Uhorska hľadal projekt budúceho uspo-
riadania multietnickej a multireligióznej monarchie. Z pamätí Milana Hodžu, ktorý sa na tomto 
programe podieľal, nemáme jasné indície o tom, že sa mal týkať aj náboženských menšín, avšak 
i samotná zmena legislatívy z roku 1912 svedčí o tom, že budúcnosť monarchie bola v uznaní práv 
všetkých menšín, k čomu mala prispieť aj federalizácia a demokratizácia politického systému 
(Hodža 1997). 
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nia Bosny a získať si potrebnú podporu moslimského obyvateľstva 
novej provincie. Koniec koncov práve na základe tohto bol prijatý 
a Františkom Jozefom I. 15. júla 1912 podpísaný zákon č. 1912/159 
BGBI, ktorým sa najskôr v Predlitavsku islamské náboženstvo ha-
nafíjskeho rítu vyhlásilo za štátom uznané náboženstvo. O štyri 
roky neskôr bol upravený aj vzťah Uhorska k islamu, a to článkom 
XVII/1916, avšak už bez priamej väzby na hanafíjsku právnu ško-
lu31 (Bečka, Mendel 1998: 52). S právami sa samozrejme zvýšil aj 
prílev moslimov, okrem iného aj do Čiech. K tomu prispela aj lepšia 
ekonomická a hospodárska situácia práve tejto časti monarchie. 
„V rokoch 1878-1918 dochádzalo k latentnej migrácii Bosniakov na-
prieč celým územím ríše, predovšetkým však do českých krajín, ktoré 
boli priemyselne najvyspelejšie. Usadzovali sa tu predovšetkým drob-
ní remeselníci, cukrári, zmrzlinári, mäsiari, ale aj študenti vysokých 
škôl vo Viedni, Prahe a Brne“ (Bečka, Mendel 1998: 52).  

Okrem metropol v rakúskej a českej časti monarchie sa podobná 
mozaika balkánskych moslimov usádzala aj v politických 
a hospodárskych centrách Uhorska, kde neraz nachádzali svojich 
spolu veriacich, ktorí tu v malom počte žili od 18. storočia. Po roz-
pade monarchie sa však moslimovia ocitli na územiach nástupníc-
kych štátov, ktoré v týchto pohnutých časoch a ani v neskôr, o nič 
menej pokojnom období, nemali záujem implementovať právny 
poriadok zaniknutej monarchie do svojich legislatív. Jedine v Rakú-
sku sa zachovala pôvodná právna norma, ktorá však nebola v praxi 
dodržiavaná, aj keď sa stala akýmsi základom povojnovej liberálnej 
legislatívy voči náboženským menšinám a teda i moslimom. K jej 
obnoveniu de facto dochádza však až v sedemdesiatych rokoch 20. 
storočia, konkrétne v roku 1979 ako priama reakcia na rast mos-
limskej komunity v krajine spojenej s ekonomickou migráciou 
(Wieshaider 2005: 42-45). Ostané štáty k nej pristupovali len veľmi 

                                                           
31 Hanfíjska právna škola, jedna zo štyroch sunnitských právnych škôl, ktoré vznikli v priebehu 8. 
až 9. storočia, a tak inštitucionalizovali islamský právny systém – šarí̓u. Zakladateľom tejto 
právnej školy bol pôvodne perzský obchodník s hodvábom a právny učenec Abú Hanífa (z. 767). 
Jeho škola sa vyznačuje právnou flexibilitou. Zároveň však má najviac nasledovníkov v rámci 
moslimského sveta. Jej spätosť s Rakúsko-Uhorskom bola zdôvodnená tým, že ako právny smer 
bola aplikovaná aj v Osmanskej ríši a teda aj na území Bosny a Hercegoviny (Fleissing; Bahbouh 
1993: 138-139; Haeri 2000: 79-83). 
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vágne. Omnoho častejšie ju vedome ignorovali. Príkladom tohto 
postoja je aj medzivojnové Československo. Zaujímavosťou je však 
je aj to, že moslimovia síce po roku 1918 dostali možnosť slobodne 
opustiť územie novovzniknutých štátov, väčšina z nich však tak 
neučinila (Mendel, Ostřanský, Rataj 2007: 70). Toto svedčí pravde-
podobne o tom, že napriek absencii právnej ochrany a právnej rov-
nosti s kresťanskými denomináciami nepociťovali moslimovia 
v krajinách strednej Európy, na základe svojho náboženského pre-
svedčenia viditeľnú diskrimináciu, resp. nepociťovali potrebu 
ochrany náboženských práv, keďže mnohí sa nábožensky neaktivi-
zovali.   
 

Vznik Československa v októbri 1918 so sebou priniesol nie len 
slobodu a zodpovednosť za osudy oboch národov, Čechov a Slová-
kov, ale zároveň množstvo vnútropolitických problémov, ktoré od 
začiatku ohrozovali samotnú existenciu štátu. V komplexe hroma-
diacich sa problémov a konfliktov medzi jednotlivými etnikami, 
nebola otázka postavenia moslimov v krajine nijako dôležitou. Ne-
prekvapuje to predovšetkým z toho dôvodu, že okrem dôležitejších 
problémov vývoja a budúcnosti politického systému v krajine, ne-
bola v tom čase v Československu moslimská obec žiadnym spôso-
bom viditeľne organizovaná. K prvým nesmelým pokusom dochá-
dza až začiatkom tridsiatych rokov 20. storočia, kedy sa v ČSR začí-
najú verejne prejavovať dostatočne vzdelané a po uznaní bažiace 
moslimské elity. Medzi nimi vynikali najmä tí moslimovia, ktorí 
pochádzali z prostredia českých konvertitov. Práve títo najvýraz-
nejšie pociťovali nevyhovujúce postavenie vlastnej menšiny 
v kontexte majoritného obyvateľstva. V porovnaní s inými veriaci-
mi sa cítili diskriminovaní. Prvý pokus o uznanie moslimskej obce 
v Československu sa tak datuje práve do roku 1934. Pri týchto sna-
hách spolupracovali predovšetkým zástupcovia rôznych ambasád 
moslimských krajín (Egypt) etablovaných v Československu, mig-
ranti z rôznych kútov sveta, prednostne však z Balkánu 
a československí konvertiti. Medzi nimi, z pohľadu úsilia, vynikal 
predovšetkým publicista Muhammad ʼAbdalláh (Bohdan) Brikcius 
(z. 1959) (Bečka, Mendel 1998: 132-144).  
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Zriadenie moslimskej obce malo v tom čase niekoľko zdôvodne-
ní. Okrem faktu, že československí moslimovia pociťovali potrebu 
bližšej spolupráce a posilňovania vzájomnej spolupatričnosti, zria-
denie obce bolo jednou z podmienok pre opätovné aplikovanie zá-
kona 1912/159 BGBI t. j. uznanie islamu v medziach existujúcich 
a uznávaných náboženstiev v Československu (Tretera 2005: 113). 
Vnútorné spory v obci, ktoré sa častokrát objavovali, odďaľovali 
úspešné uznanie islamu. Navzdory mnohým problémom sa nako-
niec v novembri 1935 podarilo pripraviť návrh stanov (Ústavy) 
Moslimskej náboženskej obce pre Československo (MNO), ktorý bol 
následne predložený na schválenie ministerstva školstva. Napriek 
tlakom, prosbám a apelom sa obci nepodarilo, do rozpadu ČSR 
v marci 1939 primäť kompetentné ministerstvá, aby akceptovali 
stanovy náboženskej spoločnosti a zároveň akceptovali islam, ako 
súčasť religióznej mozaiky československej spoločnosti (Bečka, 
Mendel 1998: 132-144). Československo sa v tom čase už borilo 
s inými, preň existenčnými problémami a tak islam a moslimovia 
zostali odsunutí na druhú koľaj. 

Po zániku republiky v marci 1939 sa moslimská obec aj v Pro-
tektoráte Čiech a Moravy neustále snažila o svoje právne uznanie. 
Na základe rozhodnutí ministerstiev prvej republiky bola v roku 
1935 oficiálne založená organizácia Moslimskej náboženskej obce 
pre Československo (MNO), avšak bez schválených stanov bola de 
facto nečinnou a nefunkčnou organizáciou. Najmä v organizovaní 
náboženských aktivít smerom k veriacim a štátu. Stav organizova-
nosti moslimov v ČSR sa fakticky podobal tomu, aký panuje dnes 
v rámci Slovenskej republiky. Existujú tu síce organizácie združujú-
ce moslimov, ale ich činnosť je organizovaná len na občianskej a nie 
náboženskej („cirkevnej“) báze. Snahy hadžiho Brikciusa a jeho 
spolupracovníkov (predovšetkým Mehdiho ben Zapletala, Omara J. 
Lhotu a Muhammada Iva Spoutila) v rokoch 1936-39 narážali na 
nezáujem orgánov o uznanie islamu a náboženských práv mosli-
mov v krajine. Rovnako ich snahu obmedzoval i fakt, že moslimská 
obec sa v procese registrácie nezriedka dopúšťala prednostne for-
málnych pochybení. Zavše bola aj vnútorne nejednotná, čo tiež 
viedlo k podozreniam o jej spôsobilosti zo strany štátnych orgánov 
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ČSR. Počet členov obce sa podľa zdrojov MNO pohyboval 
v rozmedzí 640 – 700 členov, čo však zhŕňalo len členov z českej 
časti republiky, resp. hlavne z Prahy a jej okolia. Po vypuknutí vojny 
preto neochablo úsilie členov MNO o uznanie. K tomuto nakoniec 
došlo v decembri 1941, kedy pravdepodobne aj z dôvodu čiastočne 
pro-režimnej publikačnej činnosti M. A. Brikciusa, uznali úrady 
Protektorátu islam ako súčasť náboženskej štruktúry českej spo-
ločnosti (Mendel, Ostřanský, Rataj 2007: 346-349).  

Uvedená „spolupráca“ s nacistickým režimov v Protektoráte sa 
koniec koncov ukázala byť pre moslimskú obec zhubnou. Z diskre-
ditovala predovšetkým kľúčovú osobnosť československých mos-
limov prvej republiky, Muhammada ʼAbdalláha Brikciusa. Zároveň 
znamenala i formálne ukončenie existencie organizácie a to aj na-
priek tomu, že „nie sú k dispozícii žiadne dokumenty, ktoré by doka-
zovali spoluprácu moslimskej obce s úradmi po roku 1941“ (Bečka, 
Mendel 1998: 146).  

Vývoj postavenia moslimskej obce v Československu v povojno-
vom období sa odvíjal v rovnakých medziach, ako v prípade iných 
náboženských spoločností v ČSR. Diametrálne odlišným faktorom 
bolo, že moslimská obec sa opäť ocitla na začiatku cesty k uznaniu. 
Dekréty prezidenta Beneša z jari 1945 definitívne nulovali všetky 
zákonné normy prijaté na území Československa počas existencie 
nedemokratických režimov v Čechách a na Slovensku. Tým sa zru-
šilo aj právne uznanie Moslimskej náboženskej obce v Českoslo-
vensku z decembra 1941, ktorým uznali úrady Protektorátu islam 
v Čechách. V roku 1945 tak v obnovenej ČSR neplatil zákon z roku 
1912, ba ani nariadenie z roku 1941. V prvých rokoch obnovenej 
slobody v rokoch 1945-48 sa začali výraznejšie aktivizovať mladí 
moslimovia českého pôvodu, ktorí konvertovali na islám v čase 
aktívneho pôsobenia MNO v rozmedzí rokov 1935-43. Medzi nimi 
vynikali najmä Muhammad ʼAli Šilhavý (z. 2008), Ahmed (Ivan) 
Hrbek (z. 1993), ʼAbdalláh (Jiří) Bečka (z. 2004) a iní, ktorí sa usi-
lovali o opätovnú registráciu islamu v ČSR. Aktivity obce výrazne 
zmenilo zatknutie Brikciusa a jeho obvinenie zo spolupráce 
s nacistami. Ahmed Hrbek, Aríf Mikunda, Ahmed Poláček a M. A. 
Šilhavý spolu s 'Abdalláhom Bečkom a s balkánskymi moslimami v 
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Československu sa snažili oživiť činnosť MNO, avšak ochota mno-
hých členov aktívne usilovať o registráciu a organizáciu obce po-
stupne chladla. MNO sa zmenila na akési voľné záujmové združenie 
moslimov a sympatizantov islamskej kultúry. Mnohí z moslimov sa 
stiahli z verejného života (Šilhavý), začali sa venovať akademickej a 
vedeckej kariére (Bečka, Hrbek), emigrovali z ČSR (Mikunda), alebo 
sa jednoducho prestali aktívne hlásiť k islamu a ich stopa sa stratila 
(Poláček) (Mendel, Ostřanský, Rataj 2007: 362-366). 

Informácie o moslimoch žijúcich na území Slovenska, ktorí 
v období prvej republiky tvorili miestu náboženskú obec, sú mini-
málne. Je možné predpokladať, že v Bratislave a v niektorých mes-
tách v jej okolí pôsobili menšie skupinky moslimských obchodní-
kov, predovšetkým cukrárov a zmrzlinárov. V tomto smere stále 
visí vo vzduchu existencia bratislavskej náboženskej obce, ktorá 
mala pôsobiť v rámci „mešity“ v Podhradí bratislavského hradu. 
V rámci Podhradia je ešte známou informáciou, že tu mal 
v tridsiatych rokoch 20. storočia svoj dom (cukráreň) istý moslim 
Qazim Razin, avšak podrobnejšie informácie o ňom a prípadnej 
komunite moslimov doposiaľ známe nie sú. V rámci Slovenska isto 
nebol jediným moslimom. Okrem neho sa v súvislosti s islamom na 
Slovensko uvádza ešte jedno meno. Je ním Ahmed (Václav) Poláček, 
ktorý počas prvej republiky pôsobil ako právnik v Košiciach 
a reprezentoval tu malú moslimskú komunitu. Čech Ahmed Poláček 
musel po vzniku prvej Slovenskej republiky Košice opustiť. Spolu 
s ním sa stráca nie len spojitosť moslimskej obce a Košíc, ale po 
roku 1945 akékoľvek informácie o ňom samotnom (Mendel, Os-
třanský, Rataj 2007: 362-365).  

Roku 1948 a nástup komunistického režimu bol spojený s potlá-
čaním všetkých náboženstiev v krajine. Na jeseň 1949 bola prijatá 
legislatíva, ktorá definitívne rušila všetky normy uznávajúce islam 
v ČSR v minulosti a striktne pristupovala ku všetkým prejavom 
náboženskej aktivity v rámci „novej“ totalitnej republiky. 
V nasledujúcich štyridsiatich rokoch neexistovala žiadna norma, 
ktorá by umožňovala registráciu nových náboženských organizácií. 
Tie sa mohli uchádzať o štátne uznanie len na základe rozhodnutia 
vlády, bez akejkoľvek zákonnej normy, na ktorú by sa mohli odvo-
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lať, a ktorá by to nejakým spôsobom upravovala. Mnohé z cirkví 
museli hlavne súhlasiť so spoluprácou s režimom, resp. uznanie im 
bolo štátom rôznou formou nanútené, aby takto mohli jeho orgány 
kontrolovať veriacich danej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. 
V rokoch 1950, 1955 až 1989 bolo takto uznaných sedem cirkev-
ných organizácii (Tretera 2005: 113).  

Moslimovia s touto požiadavkou nesúhlasili a tak sa výrazne 
otupila akákoľvek iniciatíva o registráciu a v mnohých prípadoch 
už aj spomínaná náboženská angažovanosť československých mos-
limov. Mnohí moslimovia preto radšej emigrovali. Iní, ktorí sa sna-
žili spoločensky a odborne presadiť, svoju vieru posunuli do úzadia. 
Islamom častokrát žili, avšak verejne ho neprezentovali. Mnohí 
upustili i od svojich islamských mien. Miera stagnácie islamskej 
komunity sa nezmenila ani v rokoch Pražskej jari 1968 a tobôž už 
nie v čase normalizácie.  

V šesťdesiatych rokoch začali do Československa prúdiť aj prví 
študenti z moslimských krajín. Títo sa však nesnažili aktívne po-
dieľať na formovaní náboženskej obce, keďže väčšina z nich sem 
prišla v rámci tzv. socialistickej pomoci krajinám tretieho sveta 
a reprezentovali tak socialistickú mládež svojich krajín. V roku 
1968 sa o registráciu Yeni Çeri – Sociálnej organizácie moslimov 
v Prahe pokúsili Jahja Málek a Aríf Mikunda. Vnútropolitická situá-
cia v ČSSR po auguste 1968, konšpiračný charakter organizácie 
i nevhodne zvolený názov (yeni çeri znamená v turečtine „nová 
armáda“ a používalo sa na označenie elitných vojsk osmanskej ar-
mády) spôsobili, že k registrácii nikdy nedošlo. Keď sa k tejto ini-
ciatíve nepripojili ani ďalší z moslimov (Hrbek, Bečka, Šilhavý) 
a následne Mikunda a Málek znovu emigrovali, definitívne zišlo zo 
snahy o uznanie islamu v Československu. V roku 1969 síce zmenil 
Mikunda v exile názov organizácie na Československá federácia is-
lamských spoločností a za muftího bol menovaný Omar ʼAbdalaziz 
(Ctirad) Šárka, ktorý taktiež emigroval z republiky a to už v roku 
1957 a patril k vtedajšej mladej generácii konvertitov.  Táto zmena 
však len vymedzuje posledné správy o úsilí Mikundu, Málka a Šárku 
reprezentovať československých moslimov (Mendel, Ostřanský, 
Rataj 2007: 369-378). 



Moslimovia na Slovensku 

 

~ 129 ~ 

 

Navzdory skutočnosti, že v sedemdesiatych a osemdesiatych ro-
koch výrazne stúpol počet študentov, obchodníkov a návštevníkov 
prichádzajúcich z moslimských krajín do Československa, z ktorých 
mnohí sa natrvalo usadili v ČSSR, neprinieslo to moslimskej komu-
nite v krajine výraznejšie pozitíva. Obec zostávala naďalej dezorga-
nizovaná.  V tomto období žili moslimovia roztrúsene po celej kra-
jine od Teplíc po Košice. Neoficiálnymi centrami sa stávali mestá, 
v ktorých sa nachádzali vysoké školy (Praha, Brno, Bratislava, Mar-
tin, Košice) alebo kúpele (Teplice, Piešťany), kam najčastejšie sme-
rovali návštevníci z arabských a iných moslimských krajín. Mož-
nosť zmeny postavenia moslimov v republike sa tak objavila až po 
novembri 1989. 

Koncom osemdesiatych rokov dochádza k zintenzívneniu vzťa-
hov ČSSR a „spriatelených“ krajín s moslimským režimom, čo výz-
namne poznamenalo príchod migrantov z rôznych moslimských 
krajín do Československa. Išlo predovšetkým o afganských študen-
tov, ktorí síce vo veľmi mladom veku začínajú však u nás študovať 
a postupne sa tu začiatkom deväťdesiatych rokov aj natrvalo usá-
dzajú. Podobne to bolo aj v prípade študentov z arabských krajín 
(Sýria, južný Jemen, Irak, Líbya a pod.), alebo príchodu balkánskych 
moslimov z Juhoslávie, ktorí tu hľadali útočisko pred občianskou 
vojnou, a ktorí sa však skôr než štúdiu venovali rôznym legálnym, 
ale neraz aj ilegálnym podnikateľským aktivitám (Praha, Brno 
a Bratislava). Po novembri 1989 sa začali československí moslimo-
via opäť aktivizovať a už v roku 1990 žiadali o opätovné zaregis-
trovanie islamu. Najaktívnejšie v tomto smere vystupoval hadži M. 
A. Šilhavý a tiež mladší moslimovia (konvertiti) Petr Pelikán 
a Vladimír Sáňka, keďže emigrovaní moslimovia (Málek, Mikunda, 
Šárka) sa do republiky už nevrátili. Následne v roku 1991 vzniklo 
v Prahe Ústredie moslimských náboženských obcí v ČSFR (MNO 
ČSFR). Predsedom sa stala najvýznamnejšia osobnosť českosloven-
ských moslimov M. A. Šilhavý.32 Najaktívnejšie moslimské komunity 

                                                           
32 Okrem Šilhavého boli v predsedníctve Ústredia MNO väčšinou moslimovia z Brna, keďže 
v tomto moravskom meste bolo i neoficiálne sídlo organizácie, resp. sa zakladatelia obce zhodli, 
že sa tam bude stretávať Rada obce. V roku 1991 sa jej členmi stali: Nazíh Burhán, Sálim Záhir, 
Omar Bašír, Radka Štandlerová, Vladimíra Konstanzová, Karim (Karel) Klečka a Omar (Lubomír) 



Moslimovia na Slovensku  

 

~ 130 ~ 

 

sa profilovali primárne v Brne, v Prahe a čiastočne aj v Bratislave 
a Košiciach.33 V rokoch 1991 až 1992 sa moslimovia neúspešne 
pokúšali o obnovenie registrácie islamu, odvolávajúc sa na legisla-
tívu z čias Habsburskej monarchie, resp. čiastočného uznania počas 
posledných rokov prvej republiky. Podľa Jiřího R. Tretera českoslo-
venskí moslimovi „v rámci prípravy nového zákona o cirkvách, pre-
meškali príležitosť v rámci priaznivej politickej konštelácii, dosiah-
nuť odčinenie historického bezprávia“ (Tretera 2005: 113). Naopak 
Mendel sa domnieva, že dôvodom toho, že islam sa neobjavil 
v zozname uznávaných náboženských spoločností v demokratickej 
ČSFR, bolo to, že islam bol na území Čiech registrovaný protekto-
rátnymi úradmi v čase II. svetovej vojny. Ďalším problémom bola 
neexistencia legislatívy umožňujúca registrovanie cirkví. 
V septembri 1991 nadobudol účinnosť zákon č. 308/1991 Zb. 
o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských 
spoločností, ktorý však už vymedzoval devätnásť uznaných cirkví a 
náboženských obcí v Českej republike a štrnásť na Slovensku. Islam 
sa medzi nimi nenachádzal. Nasledujúca doplnková (národná) le-
gislatíva, ktorá vymedzovala znenie §11 zákona č. 308/1991 Zb., t. 
j. počet podpisov potrebných pre registráciu, možnosť uznania is-
lamu v ČSFR zamedzila úplne, keďže stanovila pre nové nábožen-
ské komunity povinnosť splniť kvórum 10tisíc členov v Českej re-
publike, resp. 20tisíc členov v Slovenskej republike.34 V rovnakom 
                                                                                                   

Špína. Prvýkrát sa v rámci československej moslimskej obce stretávame aj s jej ženskými repre-
zentantkami (Medel; Ostřanský; Rataj 2007: 378-382). 
33 Slovenskej moslimskej obci sa budeme podrobnejšie venovať v texte nižšie, tu stojí za zmienku 
spomenúť, že v roku 1992 sa po prvýkrát spomína meno „slovenského“ moslima v predsedníctve 
Ústredia MNO. Predsedom bol opätovne zvolený M. A. Šilhavý. Zástupcom slovenských mosli-
mov bol podpredseda Ahmad Makhlouf z Bratislavy, Egypťan momentálne žijúci v Kanade. 
Okrem neho bol podpredsedom Miroslav Novotný z Vimperku. Vo vedení boli ešte Nazím Bur-
hán, Sálih Záhir a Lajla Kotačková (dcéra M. A. Šilhavého). V tomto čase nadväzuje Ústredie 
MNO i úzke kontakty s Agentúrou pre záchranu tretieho sveta (TWRA), ktorá umožnila finančné 
zabezpečenie fungovania ÚMNO a vydávania publikácií vrátane Koránu (Medel, Ostřanský, Rataj 
2007). 
34 Pôvodné znenie §11 zákona č. 308/1991 Zb. hovorí, že „Návrh na registráciu cirkvi alebo 
náboženskej spoločnosti sa môže podať, ak sa preukáže, že sa k nemu hlási najmenej toľko plnole-
tých osôb, koľko ustanovuje všeobecne záväzný predpis Českej republiky a Slovenskej republiky.“ 
Toto znenie dávalo jednotlivým republikám federácie „voľnú ruku“ v prijatí hranice potrebnej 
k registrácií cirkví a náboženských spoločností. V Českej republike bol následne prijatý zákon č. 
161/1992 Sb. o podmienkach registrácie nových cirkví a náboženských obcí v ČR, ktorý stanovil 
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období sa začínajú prejavovať (a čiastočne oživovať) staré aj nové 
osobné animozity medzi členmi moslimskej náboženskej obce v 
Československu. Dochádza tak k vytváraniu duplicitných organizá-
cií, či takých, ktoré primárne reprezentujú etnické záujmy jednotli-
vých skupín prisťahovalcov (Afganci a pod.), či partikulárne záujmy 
spoločenských skupín (študenti) (Mendel, Ostřanský, Rataj 2007: 
388-392). 
 

V roku 1993 dochádza k rozpadu ČSFR. Z tohto dôvodu taktiež aj 
k oddeleniu náboženských obcí oboch nastupujúcich republík. 
V oboch štátoch však museli moslimovia čeliť rovnakým problé-
mom, a to predovšetkým v otázke registrácie obce. Nemenej prob-
lematickou bola snaha o vybudovanie mešity, či vôbec prvého kul-
túrno-náboženského stánku moslimov na našom území a to po viac 
než troch storočiach. Zintenzívňuje sa i prílev migrantov z moslim-
ských krajín, ktorý so sebou neprináša len pozitíva rastu moslimov 
v oboch štátoch. S rastom počtu členov komunity sa samozrejme 
objavujú aj isté riziká pre moslimskú obec. Táto je hlavne po 11. 
septembri 2001 vystavená vysokej miere podozrievania zo strany 
štátu, ako aj širokej nemoslimskej verejnosti. Neraz dochádza 
k priamym konfrontáciám zo strany väčšinovej populácie. Mosli-
movia (moslimskí migranti) sú spájaní s bezpečnostnou hrozbou 
pre krajinu, kriminalitou a zavádzaním nových kultúrnych a nábo-
ženských prvkov do spoločnosti, čí údajne oslabujú tradičné hodno-
ty (Liďák 2010: 87-97). Žiaľ v prípade druhého z problémov, kto-
rým sú vystavení moslimovia v strednej Európe sú na tom obe ko-
munity rovnako. Odlišnou cestou sa vyvíjali osudy v prípade prvé-
ho zo spomínaných problémov – registrácie a výstavby mešity.  

V prípade výstavby mešít a nakoniec aj registrácie náboženskej 
obce boli českí moslimovia oveľa úspešnejší. V mnohom k tomu 
prispela nie len osobnosť M. A. Šilhavého35, ale aj historická anga-

                                                                                                   

podmienku 10 000 podpisov osôb hlásiacich sa k islamu s trvalým pobytom na území ČR. Vývoj 
legislatívy na Slovensku popíšeme v nasledujúcej časti (Zákon č. 308/1991 Zb.; Zákon č. 
161/1992 Sb.; Tretera: 109-115; Medel, Ostřanský, Rataj 2007: 385-387). 
35 Muhammad Ali Šilhavý (1917-2008) sa k islamu dostal v roku 1937, kedy vo veku 20 rokov 
konvertoval na islam. V rokoch 1938/39 bol prvým občanom ČSR, ktorý študoval na slávnej 
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žovanosť moslimov v zápase o uznanie. V prípade výstavby mešity 
sa českým moslimom nakoniec podarilo koncom 90. rokov minulé-
ho storočia postaviť prvú mešitu na území Českej republiky a to 
konkrétne v Brne (1998). Toto bolo umožnené hlavne vďaka osob-
nému vplyvu a iniciatíve prof. Šilhavého, Muneeba Hasana ar-
Ráwího a mnohých ďalších. O rok neskôr bola v Prahe (1999) za-
kúpená a prestavaná budova, v ktorej sídli islamská nadácia, ktorá 
síce na prvý pohľad pôsobí ako mešita, ale nebola vybudovaná pri-
oritne ako nová budova, nová mešita. V menších českých mestách 
(Teplice, kde sa moslimovia modlia v prenajatom dome, Orlová, 
Hradec Králové a iné) je však situácia veľmi podobná slovenským 
reáliám, v ktorých je cesta k mešite vskutku „zarúbaná“. Po rovna-
kých peripetiách, ktoré prežívajú aj slovenskí moslimovia – pre-
mrštený počet podpisov členov moslimskej obce potrebných k re-
gistrácii – sa v Českej republike nakoniec podarilo presadiť aspoň 
jeden malý ústupok. V roku 2002 prišlo v ČR k zmene legislatívy. 
Zákon č. 3/2002 Sb. o cirkvách a náboženských spoločnostiach 
významnej zjednodušil proces registrácie doposiaľ neuznaných 
náboženských spoločností. Na prvý stupeň registrácie, ktorý nie je 
síce zrovnoprávnením všetkých náboženstiev, ale otvára priestor 
pre aktívnejšie šírenie myšlienok islamu, je potrebných len 300 
podpisov členov náboženskej obce s trvalým pobytom na území 
Českej republiky. Moslimovia túto normu samozrejme hneď využili. 
Splnili tak sen a dlhoročný cieľ nestora československej moslimskej 
komunity profesora Šilhavého. Od septembra 2004 sú oficiálne 
registrovanou náboženskou obcou v Českej republike (Mendel, 
Ostřanský, Rataj 2007: 408-418). Cesta moslimov k uznaniu ich 
existencii na Slovensku je napriek spoločnej histórii islamu a Slo-
venska omnoho kľukatejšia. V nasledujúcej časti sa preto podrob-

                                                                                                   

univerzite al-Azhar. Navzdory totalitným režimom, ktoré ovládali Československo, zostal stredo-
školský profesor Šilhavý vždy oddaným a presvedčeným moslimom. Na rozdiel od iných sa 
Šilhavý vždy hrdo hlásil k islamu. Takýto zostal aj v spomienkach svojich študentov. Bývalý 
minister vnútra František Bublan (ČSSD) si naňho spomína takto „ku svojej viere sa otvorene 
hlásil, ale nikomu ju nevnucoval. Bol najobľúbenejším učiteľom, navzdory tomu, že bol na svojich 
hodinách biológie veľmi prísny.“ A práve za ministra Bublana došlo k liberalizácii podmienok 
registrovania nových cirkví a náboženských spoločností, k čomu ho možno viedla i úcta k svojmu 
bývalému stredoškolskému učiteľovi.   
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nejšie pozrieme na to, ako sa Slovenská republika svojou legislatí-
vou bráni prijatiu a akceptácii islamu na svojom území. 

 
 

5.4 ISLAM A SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
 
Postoj Slovenskej republiky k islamu je v mnohom podobný tomu, 
ako štát pristupuje k problematike konečnej akceptácie migrantov 
a vo všeobecnosti otvorenosti sa cudziemu. Slovenská republika 
patrí k štátom, ktoré sa inštinktívne bránia prieniku noviniek.36 
Neraz sme sa chránili nielen pred novými myšlienkami, ale omnoho 
odhodlanejšie sme sa uzatvárali, a stále tak činíme, pred rôznymi 
novými menšinami. Slováci, sami poznajúci negatívne spojitosti 
s menšinovým postavením v majoritnej  spoločnosti, sa akosi pod-
vedome bránia tomu, aby na ich území pôsobili a tobôž požadovali 
uznanie svojich práv iné typy menšín. Etnické, náboženské alebo tie 
sexuálne. V nasledujúcej časti sa tak zameriame na to, ako sa Slo-
venská republika vyrovnala s faktom, že po roku 1989 sa Českoslo-
vensko, v kontexte s obnovením slobody, rozhodlo liberalizovať 
i oblasť náboženstva. Pozrieme sa na to, ako sa Slovenská republika 
stavia predovšetkým k možnosti opätovného oživenia a akceptova-
nia islamu na svojom území. S islamom však dominantne súvisí 
i migrácia – migrácia moslimov na naše územie. Úvodom preto 
krátke intermezzo o migrantoch a možnostiach migrácie na Sloven-
sku v širších európskych súvislostiach a skúsenostiach. 

„Celé dve storočia Európa vyvážala emigrantov a nedovážala 
imigrantov. Dôvodom tohto vývozu bolo, že sa urýchlil demografický 
rast a Európanom sa otváral voľný a prívetivý priestor Nového Sveta. 
Dnes zasa Európa dováža imigrantov. Nedováža ich však preto, že by 

                                                           
36 Zaujímavým je však zistenie, že vo výskume európskej integrácie a identity (EYI), ktorý reali-
zoval medzinárodný výskumný tím pod vedením prof. L. Jamieson (Edinburgh), prejavili mladí 
občania Slovenskej republiky, presnejšie Bratislavy, azda najpriateľskejší postoj k zaradeniu 
Turecka medzi európske krajiny (50,4 percent), zatiaľ, čo mladí ľudia z Prahy iba na úrovni (27,5 
percent). Napriek tomu, že ide o krajinu s členstvom NATO je Turecko i krajinou, ktorá je kultúr-
ne a religiózne odlišná. (Macháček 2004: 208). Macháček interpretuje tento rozdiel medzi českou 
a slovenskou mladou generáciou historickou pamäťou pestovanou aj slovenskou literatúrou ob-
dobnými príbehmi o Fatime a Omarovi (Trenčiansky hrad) a podobne (Macháček 2004). 
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bola nedostatočne obývaná“ (Sartori 2005: 66). Otázkou potom zos-
táva to: Prečo sa Európa otvára migrantom? Prečo toľko migrantov 
ochotne hľadá šťastie v Európe? V jej západnej časti je predovšet-
kým preto, že mnohí aj tí chudobnejší Európania nie sú ochotní 
pracovať za nízku mzdu, obzvlášť, ak podpora v nezamestnanosti je 
približne rovnaká s ponúkanou plácou za prácu. Paradoxne tak 
bohatstvo a zvyk na vyšší životný štandard Európanov v spojitosti 
s chamtivosťou, nie len podnikateľov, znižujúcich náklady za pro-
dukciu, sa stali dôvodom, že Európa otvorila brány migrantom. 
Pokiaľ je v Európe nedostatok ochoty pracovať za nižší plat, neo-
chota uskromniť sa v prospech vlastných detí a dokonca neochota 
vzdelávať sa, za hranicami starého kontinentu, ktorý je už vskutku 
starý, je situácia iná. Tam, kde je chudoba skutočnou chudobou. 
Tam, kde je vzdelanie vstupenkou k lepšej budúcnosti. Tam, kde sú 
rodičia ochotní obetovať sa pre šťastie svojich detí. Tam všade je 
veľká túžba po zmene a zmenou je opustenie domoviny a hľadanie 
šťastia a lepšej budúcnosti v ešte stále relatívne bohatej a dosta-
točne blízkej Európe (Štefančík 2011c: 9-20). Mnohí z migrantov sa 
dostávali do Európy aj z dôvodu štúdia, keďže s nimi koloniálna 
správa neraz počítala ako s budúcimi elitami miestnych komunít 
v rámci koloniálneho panstva európskych štátov. V kontexte nedo-
brovoľnej migrácie, ktorá sa však týkala najmä amerického konti-
nentu než Európy, bol významným faktorom ešte i rozšírení ob-
chod s otrokmi, na ktorom sa podieľali európske mocnosti, predo-
všetkým Veľká Británia a sprvu Holandsko (Davies 2005).  

Počnúc 20. storočím, ale predovšetkým s výrazným ekonomic-
kým rozvojom západnej Európy po druhej svetovej vojne sa tento 
geopolitický priestor stal ešte lákavejším miestom pre skupiny 
migrantov. Obzvlášť veľký nárast migrantov nastáva z dvoch dôvo-
dov, ktoré sme už uviedli spolu so Sartorim. Prvým dôvodom je 
potreba dostatočného počtu lacnej pracovnej sily, ktorá by bola 
ochotná pracovať v ťažších pracovných podmienkach, avšak za 
nižšiu mzdu než „pohodlní“ Európania. Ochota pracovať bola 
v mnohých prípadoch omnoho väčšia a tým lákavejšia pre zahra-
ničných pracovníkov (Gastarbeiter), ktorí do Európy prichádzali, 
predovšetkým z tureckého a čiastočne arabského geografického 
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priestoru. Ich novým „domovom“ – skôr však pracoviskom – sa 
stalo najmä Nemecko a tiež Francúzsko a Veľká Británia. Druhým 
dôvodom bol samozrejme rozpad koloniálneho panstva v Afrike 
(predovšetkým v severnej Afrike – ak sa zameriavame na prvú ge-
neráciu moslimských migrantov) a v južnej Ázii. Tento umožnil 
migráciu nielen za prácou a štúdiou, ale neraz i za účelom spájania 
rozdelených rodín. Toto sa v mnohých prípadoch realizovalo už 
pred samotným procesom dekolonizácie. Dá sa súhlasiť s konštato-
vaním, že „po skončení kolonizácie sa vo veľkej miere zosilnila mig-
rácia mnohých afrických a ázijských moslimov v Británii, Francúzsku 
a Holandsku a potreba pracovnej sily v priemysle spôsobila, že počet 
islamského obyvateľstva [...] sa zvýšil“ (Dehn in: Moravčíková, Lojda 
2005: 46).  

Navzdory skutočnosti, že vo väčšine prípadov sa uvádza ekono-
mický dôvod migrácie nie je zanedbateľná ani ďalšia rovina príčin, 
na základe ktorých sa rozhodovali moslimovia opustiť „bezpečné 
náručie dár al-islám“. Primárnym dôvodom bolo, že tým bezpeč-
ným náručím ich domovina v skutočnosti vôbec nebola. Geopolitic-
ký priestor moslimských krajín, resp. územia, kde žije dominantne 
moslimské obyvateľstvo, nepatria, z hľadiska politického systému, 
k demokratickým štátom, a z hľadiska vnútornej bezpečnosti oby-
vateľstva k tým stabilným a bezpečným. Občania sú vystavovaní 
perzekúciám a prenasledovaniu zo strany štátov, alebo neštátnych 
aktérov prebiehajúcich vnútropolitických konfliktov v jednotlivých 
štátoch. Neraz sú i proti vlastnej vôli nútení opúšťať vlastné krajiny 
a hľadať bezpečie v slobodnejšom prostredí. Nachádzajú ho pred-
nostne v škandinávskych krajinách, ktoré sú považované za najde-
mokratickejšie a najslobodnejšie. V nich sa stretávame aj s najpo-
četnejšími moslimskými komunitami mimo pôvodných koloniál-
nych mocností (a Nemecka). Politická a náboženská migrácia sa 
týka primárne autoritárskych a totalitných režimov (Sýria, Sudán), 
štátov bez existujúcej centrálnej exekutívy, nachádzajúcich sa 
v chaose (Somálsko) alebo tých, v ktorých prebieha dlhodobý vo-
jenský konflikt (Afganistan). Cieľom týchto moslimských migrantov 
je samozrejme i Slovenská republika. S potenciálnym rastom mos-
limskej komunity na jej území sa začala upravovať i legislatíva, kto-
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rá sa v rovine náboženskej liberalizácie vydala skôr cestou postup-
nej reštrikcie.  
 

S prvými krokmi liberalizácie a postupného implementácie vše-
obecných práv a občianskych slobôd do spoločnosti, a to aj v rovine 
náboženského života, bolo možné i na Slovensku začať až po páde 
režimu vlády jednej strany po novembri 1989. Komunistická strana 
si predtým uzurpovala moc nad všetkými rovinami spoločenského 
a politického života jednotlivca. Počnúc politickou mocou a mono-
polisticky riadenou ekonomikou až po ovplyvňovanie bytia a neby-
tia jednotlivcov. Ich myšlienok, názorov a presvedčení. Nad týmto 
všetkým chcela mať strana dohľad. Z tohto dôvodu sa rozhodla, po 
vzore Sovietskeho zväzu, po roku 1948, obmedziť pôsobenie akej-
koľvek konkurencii v „zápase“ o duše „veriacich“.37  

Liberalizácia preto nastáva až v medziach regulovaného plura-
lizmu a to prijatím zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej 
viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. Regulovaná 
primárne kvôli faktu, že predmetná legislatíva vo svojej podstate 
limitovala možnosti slobody náboženskej viery, resp. nevytvárala 
dostatočne rovnoprávne postavenie všetkých cirkví a nábožen-
ských spoločností, ako to prejudikovala právna norma vo svojom 
pomenovaní. V prvej časti zákona (vo Všeobecných ustanoveniach) 
sa síce v § 1 spomína, že „každý má právo slobodne prejavovať svoje 
náboženstvo alebo vieru sám alebo spoločne s inými,“ (Zákon č. 
308/1991 Zb.) zároveň sa však v rovnakej časti v § 3 konštatuje, že 
„o náboženskej výchove detí, do dovŕšenia 15 rokov ich veku, rozho-

                                                           
37 Duše „veriacich“ toto spojenie a vymedzenie „veriaci“ sme použili z toho dôvodu, že v súvislos-
ti s totalitnými režimami sa najčastejšie spájajú politické strany, ktoré svojou ideológiou 
a verejnou prezentáciou (vodca, organizačná štruktúra, program čiastočne história strany a život jej 
vodcov) akosi implicitne kopírujú náboženstvá, mysticizmus a regionálnu mytológiu. Stávajú sa 
faktickou náhradou náboženstva a náboženskej organizácie – cirkví. Toto je jedným z kľúčových 
dôvodov, pre ktorý politickí reprezentanti totalitných a čiastočne autoritárskych režimov (ak to nie 
je súčasťou ich politickej agendy a ideológie), obmedzujú a zakazujú akékoľvek prejavy religiozi-
ty občanov. Najvýraznejším príkladom je Albánsko za Envera Hodžu (z. 1985), ktoré bolo kon-
com šesťdesiatych rokov 20. storočia vyhlásené za prvý ateistický štát. O niečo podobné formou 
reštrikcie sa pokúšali aj československí komunisti v rokoch 1949-1953, avšak po smrti Stalina 
a postupnou destalinizáciou spoločnosti v druhej polovici päťdesiatych rokov 20. storočia od toho 
upustili.  
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dujú ich zákonní zástupcovia“ (Zákon č. 308/1991 Zb.). Odvolávajúc 
sa pritom na socialistickú právnu normu z roku 1963 t. j. zákon č. 
94/1963 Zb. o rodine, aj demokratický zákon o slobode nábožen-
skej viery nedával deťom možnosť vybrať si vlastnú vieru, na zá-
klade vlastného rozhodnutia, resp. toto rozhodnutie limitoval ve-
kom dieťaťa. Toto však, v kontexte analýzy postavenia islamu na 
Slovensku, nie je tak podstatné, ako nasledujúce zákonné úpravy 
vychádzajúce práve z tejto právnej normy, ktoré podstatne obme-
dzili právnu rovnosť medzi cirkvami a náboženskými spoločnos-
ťami, ktoré pôsobia na Slovensku. Ide predovšetkým o § 4 ods. 4, 
v ktorom je jasne uvedené, že „štát uznáva ako cirkvi a náboženské 
spoločnosti iba tie, ktoré sú registrované podľa tohto zákona“ (Zákon 
č. 308/1991 Zb.) Následne však zákon striktne vymedzil, že okrem 
cirkví a náboženských spoločností, ktoré sú uvedené v prílohe toh-
to zákona, ostané t. j. tzv. nové, ktoré majú záujem pôsobiť na úze-
mí republiky/federácie a využívať nemalé pozitíva vyplývajúce zo 
štátneho uznania,38 musia podliehať povinnej registrácii prísluš-
ných orgánov Českej republiky alebo Slovenskej republiky, a to 
podľa územia, na ktorom chcú pôsobiť (§ 10 Zákon č. 308/1991 
Zb.). Cirkvi uvedené v Prílohe zákona č 308/1991 Zb. boli všetko 
cirkvami kresťanskými, s výnimkou židovskej náboženskej obce, 
ktorá bola zaradené medzi registrované cirkvi a náboženské spo-
ločnosti už v zákone. Proces akceptácie niektorých z nich, predo-
všetkým marginálnych denominácií, však nebol nikde v zákone 
zreteľne vysvetlený. Na druhej strane, štátne orgány neakceptovali, 
resp. možno nepoznali fakt, že islam bol na území Československa 
uznaný už v minulosti a to v roku 1912, resp. v roku 1916 (v Če-

                                                           
38 Cirkvi a náboženské spoločnosti registrované na základe zákona č. 308/1991 mali okrem zabez-
pečenia financovania právo na: vydávanie vnútorných predpisov, ktoré neodporujú právnym 
normám štátu, poskytovať duchovné a hmotné služby, vyučovať náboženstvo, vychovávať ducho-
venstvo na vlastných školách, organizovať bez oznámenia vlastné zhromaždenia, zriaďovať 
a prevádzkovať účelové zariadenia alebo sa zúčastňovať na poskytovaní sociálnych a duchovných 
služieb v štátnych zariadeniach. Svojim spôsob zákon okrem práva na slobodnú voľbu nábožen-
stva výrazne posilňoval postavenie registrovaných cirkví a náboženských spoločností na úkor tých, 
ktoré neboli uznané štátom pred prijatím tejto normy, alebo nesplnili požadované podmienky 
počtu členov tak, ako ich stanovili doplňujúce právne normy (Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode 
náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov; 
Letavajová 2007: 29). 
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chách potom ešte aj v roku 1941). Moslimovia sa tak museli opä-
tovne pokúšať o registráciu svojej náboženskej obce. Tu však na-
stal, primárne v kontexte Slovenskej republiky, prakticky nerieši-
teľný problém, ktorého dôsledky sa prejavujú dodnes.  

Okrem faktu, že predmetný zákon č. 308/1991 Zb. vo svojom 
§10 stanovil podmienku registrácie a zároveň uvádza, že cirkvi 
a náboženské spoločnosti sa musia registrovať podľa územia, na 
ktorom chcú vyvíjať svoju činnosť, zákon vymedzil a prísne pravid-
lá v rovine počtu veriacich, ktorých „nová“ cirkev, či náboženská 
spoločnosť zastupuje. Moslimovia v Československu však po roku 
1989 mali záujem oživiť svoju činnosť v rámci celej federácie. Nie 
len v jednej z jej republík. Toto však zákon vo svojej podstate neu-
možňoval. Druhou prekážkou bolo znenie § 11 predmetného záko-
na. V ňom sa uvádza, že „návrh na registráciu cirkvi, alebo nábožen-
skej spoločnosti sa môže podať, ak sa preukáže, že sa k nemu hlási 
najmenej toľko plnoletých osôb, koľko ustanovuje všeobecne záväzný 
predpis Českej republiky a Slovenskej republiky“ (Zákon č. 308/1991 
Zb.). Tu však dochádza k výraznej dichotómii medzi oboma repub-
likami. Kým v Českej republike pri dvojnásobne vyššom počte ob-
čanov bola stanovená podmienka, že Ministerstvo kultúry Českej 
republiky zaregistruje tie cirkvi alebo náboženské spoločnosti, kto-
ré preukážu, že sa k nim „hlási najmenej desaťtisíc dospelých osôb, 
ktoré majú trvalý pobyt na území Českej republiky,“ (§1 Zákon č. 
161/1992 Sb.). Slovenská republika vo svojej právnej norme stano-
vila podmienku, že „cirkev alebo náboženská spoločnosť môžu podať 
návrh na registráciu, ak preukážu, že sa k nim hlási najmenej dvad-
saťtisíc plnoletých osôb, ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky“ (§2 Zákon č. 192/1992 Zb.). Zaujímavou je, odhliadnuc 
od počtu potrebného na registráciu, tá skutočnosť, že český zákon 
konštatuje, že ministerstvo kultúry registruje cirkvi a náboženské 
spoločnosti, ktoré predložia požadovaný počet členov, na druhej 
strane slovenská právna norma hovorí, že cirkvi a náboženské spo-
ločnosti môžu podať žiadosť, ak získajú dostatočný počet podpisov. 
To im však a priori nezaručuje ani samotné uznanie. Náhoda alebo 
zámer? Faktom je, že pod zákonom sú podpísaní premiér vlády 
Slovenskej republiky a predseda SNR, obaja v tom čase vysokopos-
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tavení členovia KDH. Pravdepodobný lobing zo strany rímsko-
katolíckej cirkvi, snažiacej sa minimalizovať konkurenciu svojej 
dominantnej pozície v spoločnosti v náboženskej oblasti, na jednej 
strane obmedzil pluralitu náboženskej organizovanosti na Sloven-
sku, na druhej strane koniec koncov nezabránil registrácií denomi-
nácii, ktorá, okrem svojho „sektárskeho“ pozadia, vystupuje 
v pozícii oponenta voči katolíckej vierouke.39 Odlišný počet podpi-
sov potrebný k registrácii a tiež vnútorná nejednotnosť moslimskej 
komunity v Československu pred rozpadom federácie neumožnili 
splnenie podmienok a úspešnú registráciu moslimskej obce. Žiaľ 
toto sa v kontexte Slovenskej republiky, v porovnaní s vývojom 
v Čechách, z pohľadu neskoršieho vývoja v rovine možnosti štátne-
ho uznania, javí ako kľúčové zlyhanie.  
 

Začiatkom deväťdesiatych rokov sa Slovenská republika zreteľ-
ne vymedzila konzervatívne, ba až „paternalisticky“ voči možným 
novým vplyvom a pôsobeniu nových, resp. relatívne nových nábo-
ženstiev na svojom území. Je preto len pochopiteľné, že tento pa-
ternalizmus sa ešte viac zvýraznil  v nasledujúcich rokoch budova-
nia štátu a jeho identity. Vychádzalo to aj z toho, že Slovenská re-
publika sa podpisom Základnej zmluvy so Svätou stolicou z 24. no-
vembra 2000 zaviazala v mnohých aspektoch podporovať Katolíc-
ku cirkev v jej pôsobení na Slovensku.40 Následné medzinárodnopo-

                                                           
39 V časovom rozmedzí od prijatia zákona č. 192/1992 Zb. až po jeho novelizáciu z roku 2000 bola 
na území Slovenska registrovaná len jedna náboženská spoločnosť a to Náboženská spoločnosť 
Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike, ktorá vo svojom učení používa až neochvejnú vieru 
svojich členov v učenie, ktoré neraz ohrozuje zdravie a život veriacich (odmietanie transfúzie) 
a v niektorých prípadoch vykazuje známky sektárskeho správania. Svojim učením dokonca odpo-
ruje dogmám RKC, čím pôsobí ako jej najvýznamnejší oponent a konkurent. Na základe sčítania 
ľudu v roku 2001 bola šiestou najpočetnejšou náboženskou obcou a s počtom členov 20 630 ako 
jedna z mála spĺňala kritéria, ktoré určuje zákon o registrovaní cirkví a náboženských spoločností. 
(Drótovan 2008, Štatistický úrad SR 2011). 
40 Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou bola prijatá počas prvej vlády 
Mikuláša Dzurindu v roku 2000. Zmluva, ktorej prijatie bolo kľúčovou agendou KDH a vyvolalo 
aj spory vo vnútri vládnej koalície, obsahovala niekoľko významných zvýhodnení pre katolícku 
cirkev na Slovensku. Tieto zvýhodnenia pramenia už len z toho, že dokument má formu medziná-
rodnej zmluvy, ktorá má nadradený status nad obyčajnými právnymi normami a aj jej vypovedanie 
nie je jednoduché. V rámci tejto zmluvy sa Slovenská republika zaväzuje, že: vo vieroučných 
a personálnych otázkach má katolícka cirkev absolútnu suverenitu, SR rešpektuje ako dni pracov-
ného pokoja nedele a cirkevné sviatky (vymenované v zmluve), SR sa zaviazala spolupracovať 
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litické udalosti spojené s 11. septembrom 2011 – najmä v kontexte 
islamu a snahám moslimskej obce o opätovné uznanie – vytvorili 
v spoločnosti adekvátne podmienky pre silnejúce prejavy strachu 
z islamu a moslimov – islamofóbie,41 ktoré sa v mnohých rovinách 
premietli nie len v názoroch jednotlivcov a rôznych extrémistických 
skupín, ale prostredníctvom politických strán a ich programu sa 
stali súčasťou aj legislatívnej agendy štátu (Štefančík 2011b: 20-
24). V súvislosti s prvou z menovaných príčin stojí za zmienku ešte 
aj prijatie právnej normy č. 395/2004 Z. z. Dohody medzi Sloven-
skou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spo-
ločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní, na základe, ktorej 
štát síce čiastočne zrovnoprávnil postavenie ostatných registrova-
ných denominácií prednostne s katolíckou cirkvou, avšak následne 
prijatím zákona č. 201/2007 Z. z., ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 
308/1991 Zb. ešte výraznejšie obmedzil možnosť registrácie nábo-
ženských obcí – špeciálne však akcentujúc na moslimskú nábožen-
skú obec. 

„Diskriminácia vyznávačov islamu je na Slovensku ukotvená aj 
v zákone. Novelizáciou zákona o slobode náboženskej viery a posta-
venia cirkví a náboženských spoločností z roku 2007 sa Slovenská 
republika zaradila medzi štáty s najprísnejšou normou v Európe.“ 
(Štefančík 2011b: 21). Z hľadiska uvedenej diskriminácie prame-
niacej z tejto novelizácie zákona je najdôležitejšou skutočnosťou to, 
že Slovenská republika v nej definovala nové podmienky registrácie 
pre cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré doposiaľ neboli Sloven-

                                                                                                   

s cirkvou pri ochrane a podpore manželstva, vymedzuje práva cirkvi v oblasti pastoračnej a vzde-
lávacej činnosti. Dodatočné zmluvy riešia oblasť finančnej podpory, vzdelávania. Problematickou 
sa ukázala byť (v roku 2006) otázka dodatočnej zmluvy, resp. zákona o výhrade svedomia, ktorú 
neúspešne presadzovalo KDH (Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou). 
41 Islamofóbia je najčastejšie spájaná s vyjadreniami, ktoré sa a priori negatívne vymedzujú voči 
islamu a moslimom. Ide o označenie protimoslimského správania majoritného nemoslimského 
obyvateľstva, za ktorého príčinu je najčastejšie považovaný strach prameniaci z prezentovaných 
informácií o islame a moslimoch, ako aj historické predsudky spojené s islamom a moslimami. 
Islamofóbia je pojem, ktorý nemá jednoznačnú definíciu. Autori sa prikláňajú skôr k viacerým 
možným prístupom k tomuto pojmu. Islamofóbia má polysématický charakter a je najčastejšie 
spájaná s pravicovými populizmom, ktorý odmieta vnútornú diferenciáciu islamu a prezentuje ho 
ako monolitnú hrozbu Západu a jeho hodnôt. Následne sa islamofóbia prejavuje v podobe: diskri-
minácie, rôznych predsudkov, násilia a spoločenskej exklúzie (Richardson 2004: 7-15; Štefančík 
2011b: 12-15).  
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skou republikou uznané. Okrem skutočnosti, že sa v § 11 zachovala 
hranica, že návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoloč-
nosti je možné „podať, ak sa preukáže, že sa k cirkvi alebo nábožen-
skej spoločnosti hlási najmenej 20 000 plnoletých členov“, zákon toto 
skomplikoval ešte aj tým, že podmienku rozšíril o to, že podpísaní 
členovia cirkvi alebo náboženskej spoločnosti „majú pobyt na území 
Slovenskej republiky a sú občanmi Slovenskej republiky“ (Zákon č. 
201/2007). Touto úpravou predkladatelia fakticky diskvalifikovali 
všetkých moslimov, ktorí síce majú právo žiť a praktizovať islam na 
Slovensku a taktiež tu dlhodobo žijú, ale pretože nie sú občanmi 
(proces získavania občianstva je v podmienkach Slovenska mimo-
riadne komplikovaný) Slovenskej republiky, nebudú ich aktivity 
v tomto smere brané na zreteľ. Zároveň však zákon odmieta akcep-
tovať podpisy tých občanov Slovenskej republiky moslimského 
vierovyznania, ktorí sa v čase podpisu žiadosti nezdržiavajú na 
území štátu t. j., ktorí z rôznych dôvodov majú trvalý pobyt mimo 
územia republiky.  

Za rovnako problematickú môžeme považovať aj podmienku 
podpisu „plnoletých členov“. Predchádzajúca právna úprava rovna-
ko stanovila plnoletosť ako jednu z podmienok, avšak v druhej časti 
hovorila len „o plnoletých osobách“ nie o členoch. Stanovenie pod-
mienky členstva v cirkvi, či náboženskej spoločnosti žiadajúcej 
o uznanie, je v skutočnosti veľmi problematické a fakticky nemož-
né. Dôvodom tohto konštatovania je primárne to, že štátom neuz-
nané cirkvi nemajú povinnosť a častokrát ani možnosť evidovať 
zoznamy ľudí, ktorí sa hlásia k danému náboženstvu, cirkvi alebo 
spoločenstvu. Špecificky to platí o islame. Samotné konvertovanie 
na islam totižto nepodlieha žiadnemu „krstu“ a tak o ňom ani nee-
xistuje (nemusí existovať) žiadny relevantný doklad. Je možné teda 
predpokladať, že práve vytvorenie tohto právneho vákua bolo zá-
merom predkladateľov predmetnej právnej normy. Týmto fakticky 
dali do rúk úradníkom (štátu), posudzujúcich podpisové hárky, 
vysokú mieru svojvôle pri rozhodovaní, ktoré z podpisov spĺňajú, 
a ktoré naopak nespĺňajú náležitosti potrebné k uznaniu ich právo-
platnosti. Možnosť vyškrtnúť kohokoľvek je až priveľmi veľká. Ta-
kýmto spôsobom sa môže odďaľovať prípadná registrácia „nepo-
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hodlnej“ cirkvi a náboženskej spoločnosti akokoľvek sa to štátu 
hodí. Tento úmysel, prednostne v kontexte islamu a moslimov na 
Slovensku, prezentoval aj súčasný minister vnútra Slovenskej re-
publiky. Róbert Kaliňák ešte v čase prvej vlády Róberta Fica (2006-
2010) v septembri 2006, niekoľko mesiacov pred prijatím tejto 
normy v jednej televíznej diskusnej relácii k piatemu výročiu sep-
tembrových udalostí 2001 povedal, že „v prípade, ak bude počet 
moslimov na Slovensku viac ako 20tisíc, zvýšime túto hranicu na 
päťdesiat, či i viac tisíc“ (Lenč 2006b). Nakoniec sa síce zákonne 
nemenila hranica, ale na základe zákonodarnej iniciatívy vtedajších 
poslancov vládnej koalície SMER-SD, SNS a ĽS-HZDS sa nakoniec 
zákon zmenil a stal sa omnoho reštriktívnejším než predtým. 
O tom, že jedným z úmyslov predkladateľov bolo znemožniť práve 
registráciu islamu, svedčí aj skutočnosť, že krátko po prijatí zákona 
(hlasovanie v 3. čítaní z 29. marca 2007) a tesne pred jeho účinnos-
ťou (od 1. mája 2007) akceptovalo Ministerstvo kultúry Slovenskej 
republiky registráciu Bahájskeho spoločenstva (apríl 2007), ku 
ktorému sa dnes hlási len 1 065 veriacich. Predtým ešte minister-
stvo registrovalo i Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní (ok-
tóber 2006), ku ktorej sa v roku 2011 prihlásilo 972 veriacich 
a v neposlednom rade i Novoapoštolskú cirkev (september 2001), 
ku ktorej sa podľa ostatného sčítania ľudu prihlásilo len 166 veria-
cich (Drótovan, 2008; SODB 2011). Nevynímajúc z tohto vyjadrenia 
predstaviteľov politických strán a hnutí pôsobiacich v tom čase 
v NR SR, ktorí sa v pléne, pri prijímaní tejto novely, vyjadrovali aj 
v súvislosti s islamom a všetci prítomní, až na predstaviteľov SMK, 
ktorí sa zdržali hlasovania, hlasovali za predmetnú novelu zákona 
a posilnenie reštrikcií pri registrácií cirkví a náboženských spoloč-
ností. 

Diskriminačný charakter zákona, ktorý je aplikovaný v súvislosti 
s registráciou cirkví a náboženských spoločností na Slovensku, je 
zjavný aj z pohľadu počtu povinných podpisov, ktoré musia spre-
vádzať každú žiadosť o registráciu. Tento sa skoro až extrémne 
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vymyká štandardom mnohých štátov Európskej únie42 a je dokonca 
prísnejší než sú podobné právne normy v niektorých nedemokra-
tických režimoch (Bielorusko),43 či v krajinách, v ktorých v súčas-
nosti prebieha zložitý proces demokratickej transformácie (Ukraji-
na).44 Okrem uvedeného faktoru, ktorý jasne poukazuje na diskri-
minačný charakter ostatnej právnej úpravy zameranej na slobodu 
náboženskej organizovanosti na Slovensku aj v súvislosti s mosli-
mami, sa negatívne voči jej striktnosti vyjadrili niektoré domáce, 
ale aj zahraničné inštitúcie. Zo zahraničných je to predovšetkým 
každoročná správa Ministerstva zahraničných vecí Spojených štá-
tov Amerických o miere slobody vierovyznania vo svete, ktorá vo 
svojej nedávnej správe za rok 2011 konštatuje, že „zákon o regis-
trácií cirkví v mnohých prípadoch znevýhodňuje menšie náboženské 
spoločnosti“ (Religious Freedom Report 2011). Správa predmetné 
znevýhodnenie vidí predovšetkým v tom, že „duchovní neregistro-
vaných náboženských spoločností sa nemohli starať o svojich členov 
vo väzniciach a štátnych nemocniciach a cirkevné sobáše členov tých-
to spoločností museli byť doplnené civilným obradom, aby boli prá-
voplatné. Príležitostne sa stávalo, že členom týchto spoločností nebo-
lo povolené pochovať ich príbuzných na mestských cintorínoch (...) 

                                                           
42 Štáty Európskej únie si vo svojej legislatíve ohľadom akceptácie menšinových náboženstiev 
(v našom prípade primárne islamu) stanovujú minimálne počty potrebných podpisov na registro-
vanie novej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Existujú však aj prípady, kedy si štát nečiní 
žiaden nárok na registrovanie náboženských obcí pôsobiacich na svojom území. Náboženské 
spoločnosti tak vystupujú ako spoločenské alebo súkromné organizácie a v prípade, že ich doktrína 
nie je v rozpore s morálkou, alebo ústavou štátu, či neporušuje práva a slobody osôb, dostáva sa jej 
rovnakej právnej ochrany ako majoritnej náboženskej obci. Zvyčajne však bez finančného prí-
spevku. V prípadoch stanovujúcich presný počet podpisov pri uznaní sa tento pohybuje v rozmedzí 
od desiatok členov (pobaltské štáty) po stovky členov (krajiny V4). Prípadne sa udáva percentuál-
ne zastúpenie v populácii t. j. od 0,002 percent po 0,5 percent. Väčšina krajín EÚ však nevyžaduje 
žiadny proces registrácie (Moravčíková, Lojda 2005). 
43 Bielorusko aj navzdory faktu, že patrí k posledným nedemokratickým režimom Európy je 
v medziach akceptácie nových cirkví a náboženských spoločnosti omnoho otvorenejšie než Slo-
venská republika. V Bielorusku je síce stanovená imperatívna podmienka štátnej registrácie nábo-
ženských spoločností, ktorá sa po roku 2002 sprísnila, napriek tomu súčasná právna norma vyža-
duje iniciatívu a podpis najmenej 20 občanov, ktorí dosiahli vek 18 rokov a majú trvalý pobyt na 
území jednej alebo niekoľkých obcí (Moravčíková, Lojda 2005). 
44 Ukrajina je v akceptovaní nových cirkví a náboženských spoločností ešte liberálnejšou krajinou 
než Bielorusko. K získaniu štátneho uznania, resp. právnej subjektivity je potrebná registrácia, 
o ktorú požiada 10 zakladajúcich členov (Moravčíková, Lojda 2005). 
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Neregistrované spoločnosti sa nespomínajú v oficiálnych učebných 
materiáloch náboženskej výchovy“ (Religious Freedom Report 
2011). Viaceré z týchto znevýhodnení pociťujú predovšetkým slo-
venskí moslimovia. O tomto svedčia i oficiálne vyjadrenia predsta-
viteľov Islamskej nadácie na Slovensku a podobne ich interpretujú 
oficiálne výskumy a štúdie skúmajúce postavenie moslimov na Slo-
vensku, či tie, ktoré prezentujú alternatívy ich integrácie v spoloč-
nosti. Kľúčovými sú primárne z hľadiska možností uzatvárania 
manželstiev naprieč náboženstvami či vo vnútri vlastnej komunity 
(Letavajová 2007: 29-30). 

Z domácich inštitúcii sa voči diskriminačnému charakteru záko-
na č. 201/2007 Z. z. vyslovila Generálna prokuratúra Slovenskej 
republiky, ktorá svoju námietku o prípadnej protiústavnosti zákona 
predložila aj na posúdenie Ústavnému súdu Slovenskej republiky. 
Návrh bol Ústavnému súdu doručený 5. februára 2008 a tento sa 
jeho posudzovaním zaoberal presne dva roky, keďže výsledné sta-
novisko zaujal až na svojom verejnom zasadnutí 3. februára 2010. 
Tak, ako v kontexte slovenskej justície neprekvapuje dĺžka rozho-
dovacieho procesu, tak neprekvapilo ani výsledné stanovisko 
Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré vo svojom náleze č. PL 
ÚS 10/08 nevyhovelo návrhu Generálnej prokuratúry Slovenskej 
republiky pozastaviť účinnosť zákona č. 201/2007 Z. z. z dôvodu 
jeho protiústavnosti. V predmetnom náleze Ústavný súd konštatuje, 
že „zákonom ustanovené podmienky na registráciu cirkvi alebo ná-
boženskej spoločnosti (vrátane ustanovenia početného limitu) neob-
medzujú (neovplyvňujú) výkon základného práva slobodne prejavo-
vať náboženstvo alebo vieru v rozsahu garantovanom Ústavou Slo-
venskej republiky, keďže registrácia cirkvi alebo náboženskej spoloč-
nosti nie je nevyhnutnou podmienkou (conditio sine qua non) výkonu 
slobody alebo práv garantovaných čl. 24 ústavy a čl. 9 Dohovoru 
o ochrane ľudských práv a základných slobôd“ (Nález PL US 10/08). 
Ústavný súd sa tak stotožnil s dôvodovou správou a argumentáciou 
predkladateľov predmetného zákona, s poslancami Podmanickým 
(SMER-SD) a Muškovou (ĽS-HZDS). Senát pod vedením predsed-
níčky ÚS SR Ivetty Macejkovej vôbec neakceptoval pripomienky 
Generálnej prokuratúry, ktorá skôr než na fakt, že by právna norma 
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porušovala právo na náboženskú slobodu, akcentovala to, že zákon 
a podmienky registrácie stavajú veriacich jednotlivých nábožen-
stiev do nerovnoprávneho postavenia. Sudcovia Ústavného súdu sa 
vo svojom náleze zhodli, že „skutočnosť, že určitá cirkev alebo nábo-
ženská spoločnosť nie je registrovaná, neznamená a ani neimplikuje 
skutočnosť, že príslušníci takýchto zoskupení sú obmedzovaní v sa-
motnej podstate práva na slobodu svojho vyznania“ (Nález PL 
Ústavného súdu 10/08). 

Okrem uvedenej diskriminačnej povahy zákona voči neregistro-
vaným cirkvám a náboženským spoločnostiam sa Generálna proku-
ratúra snažila namietať aj protiústavnosť § 3 zákona č. 308/1991 
Zb., ktorý zostal aj v novelizovanom zákone. Podobne ako v pred-
chádzajúcej námietke aj v tomto smere Ústavný súd zamietol proti-
ústavnosť tohto paragrafu zákona. Ústavný súd svojim rozhodnu-
tím len potvrdil, že Slovenská republika sa svojim postojom voči 
cirkvám a náboženským spoločnostiam správa až priveľmi paterna-
listicky v kontexte s postavením rímsko-katolíckej cirkvi a ostat-
ných kresťanských denominácií, ktoré boli registrované pred prija-
tím poslednej novelizácie zákona o cirkvách, vrátane židovskej ná-
boženskej obce a na druhej strane v podstate potvrdil to, že štát sa 
zároveň bráni pred tým, prijať a akceptovať islam ako súčasť nábo-
ženskej mozaiky Slovenskej republiky. Samozrejme, z nálezu 
Ústavného súdu, ako aj vyjadrení predkladateľov to a priori nevy-
plýva, ale podtext vystúpení poslancov, či vyjadrenia ministra vnút-
ra zo septembra 2006 to v širších súvislostiach potvrdzujú (Lenč 
2006b). 

V spojitosti s uvedenými závermi, ako aj prezentovaným posto-
jom Ústavného súdu stojí za zmienku, prakticky neznáme a neme-
dializované stanovisko sudcu Ústavného súdu Lajosa Mészárosa, 
ktorý prezentoval nesúhlasné stanovisko voči rozhodnutiu pléna 
Ústavného súdu Slovenskej republiky. Jeho odlišné stanovisko je 
súčasťou Nálezu č. PL ÚS 10/08 a niektoré z jeho právnych názo-
rov, na základe ktorých spochybňuje rozhodnutie Ústavného súdu 
si teraz pripomenieme. Jeho námietky sa zameriavajú prioritne na 
oblasť samotnej registrácie cirkví, požadovaného počtu podpísa-
ných na žiadosti o registráciu, ako aj nepriamo práva moslimov na 
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automatické uznanie islamu ako relevantnej náboženskej obce na 
Slovensku z hľadiska historickej tradície prítomnosti islamu nie len 
na území Slovenskej republiky. Predkladatelia zákona a tiež Ústav-
ný súd vo svojej argumentácii konštatujú, že predmetná norma 
nebráni jednotlivcom veriť, v čo uznajú za vhodné, resp. im neube-
rá právo na slobodu vierovyznania. Nerozlišujú však medzi indivi-
duálnou a kolektívnou slobodou. Tento rozdiel je rozpoznateľný 
v prípade úsilia aplikovať všetky práva, ktoré vychádzajú z prísluš-
nosti k náboženskej spoločnosti alebo cirkvi. Podľa Mészarosa je 
práve podmienka, ktorá stanovuje hranicu medzi tými, ktorí sú 
registrovaní a tými, ktorí nie sú registrovaní, tým faktorom, ktorý 
limituje slobodu vierovyznania prednostne v kontexte náboženskej 
komunity. V námietke sa doslovne uvádza, že „vychádzajúc z ne-
možnosti získať právnu subjektivitu pri nízkom počte členov (...) 
v danej veci ide o zásah do slobody prejavovať svoje náboženstvo“ 
(Mészaros 2010). Toto konštatovanie sa opiera o to, že náboženské 
komunity tradične fungujú na základe konkrétnej organizačnej 
štruktúry. Sloboda vierovyznania sa tak nevzťahuje len na možnosť 
prihlásiť sa k nejakej viere a v súkromí ju praktizovať. Skutočná 
sloboda vierovyznania zahŕňa všetky aspekty života v konkrétnej 
náboženskej komunite s možnosťou realizácie a splnenia všetkých 
atribútov, ktoré sú spojené s praktizovaním viery a nevymykajú sa 
morálke, resp. neobmedzujú práva a slobody iných. Patrí sem právo 
na budovanie svätýň, oslava sviatkov, akceptovanie stravovacích 
odlišností, rituálne praktiky a v neposlednom rade možnosť 
a legalizácia náboženských sobášov (Letavajová 2007: 29-30).  

Druhá rovina Mészarosovej námietky sa zameriava na stanove-
ný limit 20tisíc podpisov členov náboženskej spoločnosti, ktorá sa 
uchádza o štátne uznania svojej existencie – prítomnosti na území 
Slovenskej republiky. Tu sudca dochádza k podobným záverom, 
ktoré boli prezentované o niekoľko riadkov vyššie, a ktoré za prob-
lematické považovala nie len Generálna prokuratúra Slovenskej 
republiky, ale negatívne sa voči ním vyslovujú aj mnohí odborníci, 
hodnotiaci mieru náboženskej slobody na Slovensku, resp. diskri-
minačné poňatie zákona (Sbenaty 2005; Lenč 2006; Letavajová, 
2007; Štefančík 2011b). V predmetnej námietke voči rozhodnutiu 
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Ústavného súdu sa uvádza, že „vychádzajúc z výšky požadovaného 
cenzu pri jeho porovnaní s rovnakým kritériom v iných európskych 
krajinách a v porovnaní s počtom členov niektorých tradičných už 
registrovaných cirkví, možno považovať požiadavku na 20 000 čle-
nov, s ohľadom na jeho výšku, za zásah do slobody prejavovať svoje 
náboženstvo“ (Mészaros 2010). Štát tak zákonom vytvára nerov-
noprávne postavenie, v ktorom na jednej strane uznáva cirkvi 
a náboženské spoločnosti, ktoré vykazujú počet členov rádovo 
v stovkách (navzdory tomu, že niekoľko mesiacov pred zmenou 
legislatívy predložili potrebný počet podpisov) a na druhej strane 
neakceptuje prítomnosť tej náboženskej komunity, ktorá okrem 
tradičného pôsobenia na území Slovenskej republiky (viď históriu 
islamu a moslimov na Slovensku) ako aj z výsledkov výskumov 
radu odborníkov (Čikeš 2005; Letavajová 2007; Kettani 2010) jas-
ne prevyšuje v počte svojich veriacich minimálne polovicu z regis-
trovaných cirkví a náboženských spoločností. Táto skutočnosť len 
podčiarkuje prípadnú predpojatosť štátu voči islamu a prítomnosti 
moslimov na jeho území. Toto však je možné dokázať len nepriamo. 
Predovšetkým na základe vyjadrení niektorých politikov, či prog-
ramových téz niektorých straníckych subjektov (Štefančík 2011c) 
To, že niečo nie je v tomto smere v poriadku vyplýva aj z postoja 
Generálnej prokuratúry a uvedenej námietky ústavného sudcu 
Mészarosa. Slovenská republika má preto, v rovine svojho vzťahu 
k menším náboženským skupinám a špecificky smerom k moslim-
skej komunite na Slovensku, ešte mnoho zlepšovať.  
 

Moslimovia v Európe v súčasnosti stoja zoči-voči dvom odlišným 
tlakom. Oba však majú v istých medziach podobný základ. Ním je 
snaha eliminovať počet moslimov v regióne, resp. znížiť a odstrániť 
ich prípadné ďalšie migračné vlny do Európy. Na základe tohto boli 
modifikované aj jednotlivé migračné a azylové politiky európskych 
štátov. Tieto sú čoraz striktnejšie a v nejednom prípade sa v nich 
prejavuje značná miera podprahovej islamofóbie. Rovnako sa „is-
lamská karta“ stáva súčasťou politického boja, čo sme už niekoľko-
krát spomenuli. Veľkou mierou je to zapríčinené strachom, ktorý sa 
udomácnil v spoločnosti v spojitosti s moslimami. Obavy zo straty 
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doterajšej bezpečnosti a v niektorých prípadoch aj pohodlia. „Časť 
autochtónnej spoločnosti citlivo reaguje na ohrozenie národnej, kul-
túrnej či náboženskej identity. Dôsledkom je posilňujúce sa nepriateľ-
stvo voči cudzincom a nárast nacionalizmu, ktorý sa prejavuje 
v podobe pravicových extrémistických strán“ (Štefančík 2008c: 132). 
V druhej rovine sú moslimovia prichádzajúci do Európy i tí, ktorí sa 
tu už „udomácnili“ vystavovaní kritike z „vlastných radov“. Predo-
všetkým islamské náboženské elity, primárne pochádzajúce zo fun-
damentalistického prostredia, im vyčítajú priveľký príklon k eu-
rópskemu spôsobu života a myslenia, stratu islamskej hrdosti 
a odhodlania bojovať za ich vec. Vehementne kritizujú ich zotrvá-
vanie v Európe a paradoxne aj to isté, čo európski politici a verej-
nosť, že sa nevrátili späť do dár al-islam. Tento pohľad je však len 
marginálny. Napriek tomu sa s ním stotožňujú aj uznávané osob-
nosti z prostredia islamskej teológie, ako ʼAbd al-Azíz ibn Báz a iní. 
(Mendel 2006: 217-322). V konečnom dôsledku však môžeme kon-
štatovať, že prítomnosť moslimov v Európe a rovnako i na Sloven-
sku je nezmeniteľným faktom. Taktiež, že prisťahovalectvo a mig-
rácia moslimského obyvateľstva sa dotýka štátov západnej Európy 
– najmä z hľadiska lepšej sociálno-ekonomickej sebarealizácie 
a tiež z dôvodu rôznych spoločenských a rodinných väzieb. Cesta 
späť je v tomto smere nemožná. O čom svedčí i nepočetná, ale veľ-
mi „farebná“ moslimská komunita pôsobiaca na území Slovenskej 
republiky. 
 
 
5.5 SÚČASNOSŤ MOSLIMSKEJ KOMUNITY NA SLOVENSKU 
 
Na Slovensku je v súvislosti s akceptovaním moslimskej komunity 
ako relevantnej komunity situácia omnoho horšia než je to v prípa-
de Českej republike. Potvrdzuje to aj vyjadrenie ʼAbdalwahaba 
Sbenatyho, ktorý konštatuje, že „na Slovensku máme čo doháňať. 
V Bratislave ako v jedinom hlavnom meste v EÚ nejestvuje mešita 
a ani oficiálne islamské kultúrne centrum“ (Sbenaty 2005: 31). Po-
dobné postrehy prezentujú aj predstavitelia moslimskej obce a tiež 
tí, ktorí sa dlhodobo zaoberajú štúdiom moslimov na Slovensku.  
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Od roku 2005 sa síce niektoré veci posunuli dopredu – najmä 
v rovine organizovanosti komunity a jej verejnej prezentácie, avšak 
negatívnu jedinečnosť si Bratislava stále ponechala. Je to stále jedi-
né hlavné mesto na území Európskej únie bez oficiálnej mešity. 
V súčasnosti v Bratislave síce existuje len malé kultúrne centrum 
moslimov, ktoré pod názvom Kultúrne centrum Córdoba pôsobí 
v priamom centre hlavného mesta a tiež sa na jeho území nachá-
dzajú dve menšie modlitebne, primárny problém absencie registrá-
cie a s ňou spojené akceptovanie potrieb moslimskej náboženskej 
obce na Slovensku však aj naďalej pretrvávajú (Cenker 2010). 

Okrem týchto problémov čelí slovenská moslimská obec aj iným 
problémom. Podobne, ako v Českej republike, je komunita vnútor-
ne nejednotná, k čomu napomáha etnická rôznorodosť, kultúrna 
diverzita, ale v nemalej miere aj odlišná interpretácia niektorých 
vieroučných otázok islamu. Rivalita, horlivosť, ktorá sa občas pre-
búdza, je zavše snahou, ako dohnať, čo v islame zameškali, ale 
možno aj istou mierou mocenských túžob niektorých z moslimov 
priamo vo vnútri komunity. Pravdepodobne aj podvedomý „súboj“ 
o prílev financií zo zahraničia je jedným z dôvodov, ktoré oslabujú 
moslimskú obec na Slovensku. V každom prípade, napriek uvede-
ným negatívam pôsobiacich z vonkajšieho prostredia na komunitu, 
ako aj tých, ktoré vychádzajú priamo z nej, sú moslimovia dlhé de-
saťročia súčasťou slovenskej spoločnosti. Postupne v nej zanechá-
vajú mnohé pozitívne stopy. Veľkú časť moslimskej obce pritom 
tvoria nie len prisťahovalci, azylanti, migranti, ale v mnohých prí-
padoch úspešní podnikatelia, vysokoškolskí pedagógovia, lekári 
a odborníci v mnohých odvetviach slovenského hospodárstva, ne-
vynímajúc oblasť kultúry. Napriek evidentnému prínosu a dlhoroč-
nému pôsobeniu nemajú možnosť plnohodnotne praktizovať a čo 
i len žiť svojou vierou. Deje sa tam možno aj preto, že súčasná mos-
limská komunita na Slovensku, podobne ako tá z obdobia osman-
ského vplyvu, je pre mnohých nemoslimov veľkou neznámou.  
 

Historickú prítomnosť moslimov na území Slovenska v čase 
existencie Habsburskej monarchie už predstavená bola. Rovnako 
tiež veľmi jemné väzby medzi moslimami v prvých rokoch Česko-
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slovenska, ktoré existovali naprieč celou republikou. O slovenských 
moslimoch z tohto obdobia však vieme veľmi málo. Podobne prak-
ticky „neznámou krajinou“ je aj slovenská moslimská obec, ktorá sa 
postupne a veľmi opatrne formovala po druhej svetovej vojne, resp. 
ktorá v konkrétnych súvislostiach pretrvala od začiatku deväťde-
siatych rokov minulého storočia až do dnes. Na základe osobných 
rozhovorov s niektorými pamätníkmi formovania moslimskej obce 
na Slovensku a s predstaviteľmi moslimských organizácií na Slo-
vensku sa pokúsime prezentovať prvú ucelenejšiu mozaiku súčas-
nej moslimskej komunity na Slovensku.  

Slovenská moslimská obec sa začala formovať krátko po druhej 
svetovej vojne. Samozrejme z mnohých už uvedených hľadísk ne-
možno hovoriť o organizovanej štruktúre, či nebodaj o nejakej uce-
lenej náboženskej spoločnosti. V tomto smere ide prednostne 
o prvé početnejšie príchody migrantov – z Juhoslávie a ostatných 
balkánskych štátov – ktorí na našom území hľadali možnosti vlast-
nej realizácie, či sa sem sťahovali za svojimi príbuznými, ktorí na 
Slovensku žili ešte pred vojnou. V súčasnosti, práve s odkazom 
na týchto moslimov, môžeme generovať už tretiu, resp. štvrtú, fak-
ticky už autochtónnu, generáciu moslimov na Slovensku. Z tohto 
obdobia, ba ani nasledujúcich rokov sa nám nezachovali žiadne 
presné informácie o slovenských konvertitoch a ich počte. 
V päťdesiatych a začiatkom šesťdesiatych rokov pokračuje veľmi 
obmedzený prílev moslimov na Slovensko. Nejedná sa o žiadne 
organizované a tobôž nie početné vlny migrantov, ktoré by výz-
namne posilnili moslimskú obec. V mnohých prípadoch ide len 
o sezónnych pracovníkov, ktorí sa snažia nadviazať na tradíciu bal-
kánskych cukrární, zmrzlinární a kaviarní viažucich sa na ešte na 
prvú republiku. V prostredí vtedajšieho politického a ekonomické-
ho systému to však nebolo vôbec jednoduché.  

Z pohľadu etnickej rozmanitosti moslimov na Slovensku sa začí-
na nové obdobie už v šesťdesiatych rokoch 20. storočia. V tomto 
čase sa aj na Slovensko dostávajú prví arabskí študenti. Mnohí 
z nich sa rozhodli – predovšetkým na vlastné náklady – študovať aj 
na československých univerzitách. Väčšinou v Prahe a v Brne. Ne-
patrný počet aj na Slovensku – v Bratislave, Martine a Košiciach. 
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Niektorí z nich sa následne v Československu oženili. Zostali pôso-
biť na slovenských vysokých školách (predovšetkým zameraných 
na poľnohospodárstvo), vykonávať lekársku prax a pod. Časť sa 
však vrátila späť do domovských krajín (Sýria, Irak). Niektoré 
z detí, ktoré sa narodili s týchto zmiešaných manželstiev sa 
o niekoľko desaťročí opätovne (predovšetkým chlapci) vracali na 
Slovensku, aby tu absolvovali štúdium. Títo študenti sa potom za-
čiatkom deväťdesiatych rokov podieľali aj na kreovaní prvých mos-
limských organizácií pôsobiacich na Slovensku. Ich potomkovia, 
ktorí sú opätovne deťmi často zo zmiešaných rodín, dnes tvoria 
tretiu generáciu už rýdzo slovenských moslimov a sú práve vo veku 
dospievania. V sedemdesiatych rokoch následne narastá počet pri-
chádzajúcich moslimských študentov do Československa, čo je spo-
jené so vzájomnou „socialistickou“ pomocou medzi ČSSR a socialis-
tickými režimami v niektorých arabských krajinách. Pravdepodob-
ne z dôvodu, že išlo o mladých ľudí, vyberaných režimom, ľudí so 
„správnym socialistickým myslením“, mnohí z nich sa vôbec nean-
gažovali a ani dnes neangažujú v praktickom moslimskom živote. 
Miera organizovanosti moslimov na Slovensku – podobne ako 
v Čechách – oficiálne neexistovala. Nevidujú sa o nej žiadne rele-
vantné záznamy, ba ani v konkrétnych spomienkach moslimov. 
Môžeme však predpokladať, že podobne ako o niekoľko desaťročí 
neskôr, niektorí z moslimov na Slovensku praktizovali svoju vieru. 
Častokrát a dominantne v súkromí. Maximálne v širšom rodinnom 
kruhu alebo v rámci stretávania sa priateľov a známych. Život mos-
limov na Slovensku podliehal „utajeniu“, podobne ako ostatné ná-
boženské aktivity jednotlivcov či menších skupín.  

Koniec osemdesiatych a začiatok deväťdesiatych rokov so sebou 
prinieslo množstvo zmien. Podobne ako na medzinárodnopolitický 
vývoj, či vnútropolitické zmeny v Československu, mnohé z udalostí 
svetovej a domácej politiky pôsobili aj na moslimskú náboženskú 
obec na Slovensku. Napriek jej faktickej miniatúrnosti dopad uda-
lostí neraz až tisícky kilometrov od Slovenska významne poznačil 
jej súčasnú podobu. Už v druhej polovici osemdesiatych rokov 20. 
storočia začínajú na Slovensku prichádzať prví študenti z Afganis-
tanu. Ide o dostatočne početnú skupinu mladých mužov, ktorí na 
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Slovensku a v Čechách študujú na stredných školách a mnohí z nich 
následne úspešne absolvovali aj vysokoškolské štúdium. Usadili sa 
na Slovensku. Založili si rodiny a dnes tvoria jednu z početnejších 
a organizovanejších komunít nových menšín na Slovensku. Najvidi-
teľnejším združením je Zväz Afgancov na Slovensku (ZANS), ktorý 
vznikol už v roku 1997 a v súčasnosti reprezentuje slovenských 
občanov afganského pôvodu (Letavajová 2012; ZANS 2012). Vystu-
puje však viac-menej ako etnické a nenáboženské združenie. V rov-
nakom období sa zintenzívnil aj prílev arabských študentov. Veľkú 
časť tvoria Palestínci (z rôznych krajín – predovšetkým pochádza-
júci z utečeneckých táborov), ďalej študenti z Iraku, Sýrie, Líbye 
a Južného Jemenu. Z prostredia práve týchto študentov afganského 
a arabského pôvodu sa začiatkom deväťdesiatych rokov začína 
vytvárať aj prvá organizovaná komunita moslimov na Slovensku. 
K tomu však bola potrebná zmena režimu a legislatívy, ktorá by 
umožnila slobodné združovanie sa osôb.  

V priebehu nasledujúcich dvadsiatich rokov sa postupne formu-
je dnešná veľmi pestrá mozaika moslimskej komunity na Sloven-
sku, ktorú netvorí jeden národ, ale rozmanité skupiny, skupinky 
a jednotlivci pochádzajúci z rôznych krajín sveta, ktorí hľadajú 
a mnohí i našli svoje uplatnenie a rodinné a životné šťastie práve 
na Slovensku. V deväťdesiatych rokoch pokračuje príchod študen-
tov, ktorí sa rozhodli, neraz podľa tradície svojich rodičov, študovať 
na Slovensku. Ide o znovu, ako v rokoch šesťdesiatych, zväčša 
o samoplatiteľov, či tých, ktorí získali nejakú formu štátneho šti-
pendia. Mnohí z nich sú Palestínci z regiónu Perzského zálivu, ktorí 
sú síce dostatočne finančne zabezpečení, ale ich synovia nemôžu 
študovať na miestnych univerzitách. Rovnako sú často veľmi ambi-
ciózni a v štúdiu na Západe (aj na Slovensku) vidia perspektívu 
lepšej budúcnosti. Väčšina týchto Arabov študovala v Bratislave, 
Martine a Košiciach, v mestách v ktorých sa následne usadili, ak sa 
nerozhodli pre návrat do moslimských krajín, alebo nevyužili mož-
nosť lepšej životnej perspektívy v západnej Európe. V tomto čase 
pokračuje aj príchod moslimov z Afganistanu. V nich príchode na 
Slovensko však zohráva významnú úlohu pokračujúci vojenský 
konflikt v ich domovine, ktorý ich núti hľadať azyl mimo domoviny. 



Moslimovia na Slovensku 

 

~ 153 ~ 

 

V rozmedzí rokov 1991 až 2005 sa pochyboval počet žiadateľov 
o azyl od stoviek po niekoľko tisíc žiadostí. Slovenská republika 
však akceptovala len ich zlomok a väčšina afganských moslimov 
hľadala útočisko v krajinách na západ od Slovenska. Mnohí tu však 
zotrvali a aktívne sa zapájali tak do náboženského života moslimov 
(Letavajová 2012).  

Ďalšou dôležitou moslimskou komunitou, ktorá sa v deväťdesia-
tych rokoch 20. storočia postupne rozrástla, je komunita moslimov 
z Balkánu, predovšetkým utečencov z Bosny. Počet sa pohybuje 
v rádovo v stovkách. Väčšina z nich však má skôr vlažný vzťah 
k islamu. Koniec koncov sa mnohí z nich po skončení vojny vracajú 
domov, resp. hľadajú lepšie uplatnenie v Rakúsku, Nemecku alebo 
vo Švajčiarsku, ktoré sa pre nich stávajú krajinami s lepšou per-
spektívou a prístupom k migrantom, než je to v prípade Slovenskej 
republiky (Štefančík 2010). Poslednými skupinami prichádzajúcich 
moslimov na Slovensku v deväťdesiatych rokoch sú skupiny Albán-
cov a moslimov z Ruskej federácie. Albánci prichádzajú predovšet-
kým z krajín bývalej Juhoslávie t. j. z Bosny, Kosova a Macedónska. 
Prakticky zanedbateľný je počet Albáncov priamo z Albánska. Rus-
ky hovoriaci moslimovia sú prevažne z Čečenska, Dagestanu a cen-
trálnej časti Ruska (Tatarstan, Baškirsko a pod.). Obe tieto skupiny 
moslimov sú majoritou a i niektorými moslimami vnímané nega-
tívne. Toto vyplýva nie len z ich chabého záujmu o islam (pohreb, 
obriezka a pod.) a morálnu stránku jeho učenia, ale predovšetkým 
z toho, že často krát sú (a boli) spájaní so šedou ekonomikou 
a rôznymi podobami trestnej činnosti.  

So vznikom samostatnej Slovenskej republiky sa vytvoril aj prie-
stor (potreba) otvárania zastupiteľských úradov moslimských kra-
jín. Personál týchto ambasád tvorí tiež zaujímavú časť moslimskej 
komunity. Z nich najviac aktívnymi sú moslimovia z Indonézie, kto-
rá sa angažuje aj v oblasti vzdelávania a podnikateľských aktivít. 
Začiatkom 21. storočia sa na územie Slovenska dostávajú aj počet-
nejšie skupiny migrantov v afrických moslimských štátov. Ide naj-
mä o azylantov z konfliktných regiónov východnej Afriky (Sudán, 
Somálsko) a čiastočne z Nigérie a Alžírska, ktoré taktiež prechádza-
jú komplikovaným vnútropolitickým vývojom.  
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Vytvorenie organizovanej moslimskej komunity na Slovensku, 

nebolo v prvých rokoch slobody úplnou novinkou. I keď sme uvied-
li, že oficiálna organizácia zastupujúca moslimov na Slovensku pred 
rokom 1989 neexistovala, isté formy budovania vzájomných vzťa-
hov sa napriek tomu objavovali aj v rámci už etablovaných študent-
ských komunít mladých moslimov. Zahraniční študenti, bývajúci na 
internátoch, sa v nepravidelných intervaloch a malých počtoch sna-
žili, už v osemdesiatych rokoch, udržiavať moslimské náboženské 
tradície a dodržiavať dané povinnosti. Minimálne sa snažili organi-
zovať spoločné stretnutia pri piatkových povinných modlitbách. 
Tieto aktivity však boli kontrolované a v konečnom rozsahu len 
veľmi zriedkavé. Už len z toho dôvodu, že študenti častokrát nemali 
medzi sebou dostatočnú náboženskú autoritu, ktorá by dokázala 
tieto náboženské aktivity koordinovať. Samotní študenti neraz 
podľahli lákadlám študentského života a otázku islamu odsunuli na 
druhú koľaj. Podobne to bolo aj v rovine náboženského života mos-
limov, ktorí nepochádzali zo študentského prostredia. Prvoradou 
bola pre nich snaha o zabezpečenie rodiny alebo vlastná kariéra. 
V nedemokratickom prostredí sa otázka viery a jej verejná prezen-
tácia stávali skôr príťažou. Na základe spomienok moslimov sme sa 
dozvedeli, že na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov 
bolo aj na Slovensku už údajne niekoľko konvertitov z radov Slová-
kov. No na ich identitu si však dnes už nik nespomína. Rovnako nie 
sú informácie o tom, že by tu bola nejaká významná osobnosť 
z radov moslimov, ktorá by pôsobila v rámci komunity a požívala 
rovnakú autoritu ako prof. Šilhavý v Čechách. Slovenská umma len 
čakala na svoj oficiálny vznik. 

Začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia sa vytvorili adek-
vátne podmienky pre slobodné združovanie rôznych komunít, vrá-
tane tých náboženských. Túto ponúknutú možnosť samozrejme 
využili aj slovenskí moslimovia, ktorí sa po vzore českej moslimskej 
obce rozhodli aktivizovať. Predovšetkým spojením podnikateľskej 
sféry, ktorá zabezpečila financie a študentov, ktorí prejavili dosta-
točné zanietenie pre islam, sa podarilo otvoriť prvé centrá, 
v ktorých sa mohli stretávať bratislavskí moslimovia a postupne 



Moslimovia na Slovensku 

 

~ 155 ~ 

 

oživovať islam na Slovensku. V Bratislave sa takéto miesto našlo 
v blízkosti Námestia 1. mája, kde existovala polooficiálna modliteb-
ňa až do roku 1999. V jej priestoroch a z mladých moslimov, ktorí 
ju navštevovali, sa začali formovať základy formovať aj základy 
Všeobecného zväzu moslimských študentov (vznik 1993), ale 
aj ďalších organizácií, ktoré postupne vznikali od konca 90. rokov 
(Nielsen a kol. 2011: 515). S veľkou pravdepodobnosťou, 
v rovnakom čase sa aj v ostatných univerzitných mestách na Slo-
vensku (Martin a Košice) začali objavovať podobné miesta, ktoré 
slúžili na občasné stretávanie moslimov. O ich personálnom obsa-
dení, mieste a dĺžke ich existencie však nie sú žiadne konkrétne 
a overiteľné informácie. 

V rovnakom čase, ako sa objavilo prvé spoločné miesto na vyko-
návanie modlitieb a ostatných náboženských činností v rámci brati-
slavskej moslimskej obce, začal v Bratislave pôsobiť aj vôbec prvý 
známy imám (v tomto kontexte slovenskej) moslimskej komunity. 
Bol ním mladý balkánsky moslim pochádzajúci v tom čase 
z rozpadajúcej sa Juhoslávie Daúd Imeri. Tento etnický Albánec, 
pôsobil v pozícii imáma bratislavskej „mešity“ v rokoch 1990 až 
1996. Pred príchodom na Slovensko absolvoval štúdium islamu 
v Bosne, v Sarajeve a v Bihači. Plynulo ovládal albánsky, srbochor-
vátsky a arabský jazyk, dohovoril sa po anglicky, nemecky a sloven-
sky. V rámci komunity naňho dodnes spomínajú s úctou a primera-
nou vďakou. Navzdory ťažkým podmienkam, ktoré mali a majú 
moslimovia s strednej Európe sa Imerimu a jeho blízkym spolupra-
covníkom podarilo vybudovať životaschopnú komunitu, ktorá sa 
nestarala len o svoje vlastné náboženské, spoločenské a sociálne 
potreby, ale bola veľmi nápomocná aj pri integrácii prvých migran-
tov a azylantov postupne prichádzajúcich na Slovensko. Moslimovia 
z Bratislavy takmer pravidelne navštevovali utečencov predovšet-
kým v Gabčíkove a v okolí, kde im poskytovali tak duchovnú, ako aj 
sociálnu podporu v rámci ich vlastných možností. To, že pôsobenie 
imama Imeriho bolo úspešné a všeobecne prínosné, svedčí aj to, že 
ním založené spoločenstvo veriacich existuje dodnes. Imeriho, po-
dobne ako ostatných prvých moslimov, nakoniec postihol veľmi 
podobný osud. Kvôli faktu, že svoje povolanie – duchovného 
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a učiteľa islamskej teológie – nemohol vykonávať v medziach, ktoré 
umožňoval právny systém registrovaným cirkvám a náboženským 
spoločnostiam (oficiálne nemohol byť zamestnaný ako duchovný 
a učiteľ), rozhodol sa v roku 1996 opustiť Slovensko. Dnes sa venu-
je svojmu povolaniu v Nemecku v južnom Bavorsku.  

V rokoch 1991 až 1993 sa slovenskí moslimovia snažili udržia-
vať čo možno najživšie vzťahy s moslimami v Čechách a na Morave. 
Legislatíva, ktorá fakticky neumožňovala registráciu islamu, posil-
ňovala síce duch spolupatričnosti, ale zároveň aj vzájomne vzďaľo-
vala obe komunity. Toto vyvrcholilo po roku 1993 vytvorením 
dvoch samostatných štátov. Napriek tomu sa slovenskí moslimovia 
stretávali s českými, a to predovšetkým prostredníctvom návštev 
a populárnych prednášok profesora Šilhavého, ktorý v tomto obdo-
bí často navštevoval Bratislavu, Martin i Košice. Neskôr ho v jeho 
stopách nasledoval Muníb Hasan ar-Ráwí a iní. V súčasnosti 
s českou moslimskou obcou najviac spolupracuje Islamská nadácia 
na Slovensku, ktorá v rámci svojej publikačnej činnosti zastrešuje 
vydávanie aj českej mutácie časopisu (dvojmesačníka) al-Islam. 
Istým menším paradoxom je, že hľadiska mediálnych aktivít 
a šírenia pozitívneho a objektívneho obrazu islamu v medziach 
bývalého Československa je slovenská moslimská obec o niečo ak-
tívnejšia a i úspešnejšia, než moslimská komunita v Čechách.  

Vráťme sa však späť do deväťdesiatych rokov minulého storo-
čia. Uviedli sme, že v roku 1993 vzniká prvá oficiálna organizácia 
zastrešujúca moslimov žijúcich na Slovensku. Všeobecný zväz mos-
limských študentov na Slovensku bol občianskym združením, ktoré 
združovalo predovšetkým zahraničných študentov moslimského 
vierovyznania. Okrem toho bolo jeho cieľom poskytovanie pomoci 
moslimom žijúcim na Slovensku, resp. prezentovanie objektívneho 
pohľadu na islam a moslimov v majoritnej spoločnosti. Samozrejme 
Zväz pokračoval v pokusoch o uznanie islamu v rámci procesu po-
vinnej registrácie cirkví a náboženských spoločností tak, ako to 
vymedzovala vtedy platná legislatíva. Jedným z cieľov Zväzu bolo aj 
udržiavanie jednoty a vzájomných väzieb medzi slovenskými mos-
limami. Vo vedení združenia najaktívnejšie pôsobili imám Imeri, 
Muhammad Safwan Hasna, Džamal Ašur z Líbye, ʼAbd al-Salam al-
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Šaif a Mansur ʼAbd al-Džalil obaja z Jemenu a mnohí iní arabskí 
i nearabskí študenti. (Nielsen a kol. 2011: 515). Zväz počas svojej 
existencie v krátkych intervaloch vydával niekoľko časopisov, dis-
tribuoval moslimskú literatúru, ktorá bola publikovaná predovšet-
kým v Českej republike, organizoval prednášky, šíril islamskú osve-
tu, organizoval spoločné večere počas ramdanu (iftar), sviatočné 
modlitby (íd al-fitr a íd al-adha), ale aj piatkové modlitby (džumaa) 
a v neposlednom rade realizoval rôznu sociálnu pomoc pre mosli-
mov, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi. Postupom času, najmä po od-
chode imáma Imeriho, sa začali v rámci zväzu objavovať prvé prob-
lémy. Rastúci počet konvertitov, menší počet študentov, či strata 
statusu študenta mnohých zo zakladateľov tejto organizácie primä-
li časť slovenských moslimov k tomu, aby v roku 1999 opustili Zväz 
a založili novú, životaschopnejšiu organizáciu. Do čela Zväzu sa 
v tom čase dostal ʼAbdalwahab Sbenaty, moslim slovensko-
sýrskeho pôvodu, ktorý neskôr stál aj pri obnove Združenia priate-
ľov islamskej literatúry a spolu so svojim bratom Džamilom Sbena-
tym a Zuheirom Kotrochom aj primárne analytického Inštitútu blíz-
kovýchodných štúdií, ktorý je však striktne nenáboženskou organi-
záciou. Obe združenia de iure existujú dodnes, avšak v súčasnosti 
vykazujú len minimálnu, ak vôbec nejakú reálnu aktivitu (Nielsen 
a kol. 2011: 515). 

Po odchode Daúda Imeriho v roku 1996 ho v pozícii imáma 
v modlitebni na Námestí 1. mája v Bratislave nahradil jeho blízky 
priateľ a spolupracovník Muhammad Safwan Hasna. V rovnakom 
čase došlo k prvej generačnej výmene v rámci moslimskej komuni-
ty. V nasledujúcich rokoch ukončila väčšina zo zakladateľov Zväzu 
štúdium a buď sa rozhodli pôsobiť mimo Slovenska, vrátili sa do-
mov, alebo si našli prácu mimo Bratislavy. Na bratislavských vyso-
kých školách síce naďalej študovali mnohí študenti z arabských 
krajín, avšak z hľadiska budúcnosti moslimskej obce, ale aj pod 
vplyvom skutočnosti, že v Českej republike pôsobili moslimovia 
pod hlavičkou nadácií, rozhodli sa aj slovenskí moslimovia (pod-
statná časť z nich) založiť Islamskú nadáciu na Slovensku. Pri jej 
vzniku stáli predovšetkým M. S. Hasna, Artan Qineti, Akram al-
Hajwan a istý slovenský konvertita menom M. Borovička, o ktorom 
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dnes neexistujú žiadne relevantné informácie. V čase vzniku Nadá-
cie sa objavili aj prvé snahy zamerané na výstavbu oficiálnej mešity 
v hlavnom meste Slovenska. Nadácia zakúpila pozemok v bratislav-
skej mestskej časti Nové Mesto v lokalite Kramáre, avšak nejedna 
iniciatíva zo stany miestnych obyvateľov, ako aj prezentovaný ne-
záujem alebo skôr odpor voči výstavbe zo strany mesta, dodnes 
neumožnili začať výstavbu aspoň kultúrneho centra, ktoré by dôs-
tojne reprezentovalo islam a moslimov na Slovensku. Ďalšie aktivi-
ty Islamskej nadácie na Slovensku môžeme zhrnúť do nasledujú-
cich oblastí: prezentovanie islamu a moslimov na Slovensku, so-
ciálna pomoc moslimom, ktorí sa ocitli vo finančnej a sociálnej nú-
dzi, pomoc moslimským migrantom v kontaktoch s orgánmi štátu 
a zabezpečovanie ich náboženských práv, sociálna pomoc rodinám 
migrantov, vydávanie časopisu al-Islam, monitoring médií a inter-
netu pre moslimov, spravovanie internetovej stránky a skupín 
v rámci sociálnej siete Facebook, publikovanie prekladov, článkov 
a publikácií o islame pre moslimov aj širokú verejnosť, účasť na 
diskusiách, organizovanie prednášok, verejné zbierky pre tragé-
diami postihnuté oblasti a moslimov, aktivity pre veriacich (mod-
litby, iftary, pohreby) a množstvo ďalších činností (Nielsen a kol. 
2011: 515). V rokoch 2003 až 2009 spravovala nadácia aj modli-
tebňu v bratislavskej časti Karlova Ves. Od roku 2009 je prevádz-
kovateľom Kultúrneho centra Córdoba, ktoré sa nachádza priamo 
v centre hlavného mesta na Obchodnej ulici. Na činnosti Islamskej 
nadácie v tomto období sa najvýraznejšie podieľajú Muhammad 
Safwan Hasna, Artan Qineti, Zuzana Hasna, Maroš Zofčin a mnohí 
ďalší slovenskí konvertiti a moslimovia z rôznych častí pestrofa-
rebného moslimského sveta.  

Z hľadiska početnosti moslimskej komunity na Slovensku sa 
v rozmedzí rokov objavujú rôzne čísla, ako aj veľmi rôznorodá vnú-
torná štruktúra obce. Husain Kettani (2010) vo svojej štúdii o poč-
te moslimov vo svete pri Slovenskej republike uvádza počet 4.870 
moslimov, vychádzajúc pritom zo sčítania ľudu v roku 2001, v kto-
rom uviedlo inú než štátom uznanú vieru 6.214 obyvateľov Sloven-
skej republiky. Zároveň však v rámci toho istého textu uvádza, že 
na Slovensku žije v rozmedzí 1.200 až 5.000 moslimov (Kettani 
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2010). S počtom blížiacim sa k 1.200 stúpencov islamu súhlasí aj 
etnologička Silvia Letavajová, ktorá sa stotožňuje s výstupmi pre-
zentovanými Ústavom vzťahu štátu a cirkví, ktoré prezentujú, že na 
základe sčítania ľudu v roku 2001 sa k islamu prihlásilo 1.212 mos-
limov (Čikeš 2005; Letavajová 2007). Rovnaká autorka uvádza, že 
„podľa neoficiálnych odhadov žije na Slovensku 150-400 konvertitov“ 
(Letavajová 2007: 27). Opätovne neoficiálne výstupy Islamskej 
nadácie na Slovensku uvádzajú počet blízky Kettanimu odhadu. Na 
základe zbežnej analýzy rôznych moslimských komunít žijúcich na 
Slovensku – občanov Slovenskej republiky, sezónnych pracovníkov, 
podnikateľov a študentov – môžeme evidovať nasledovné moslim-
ské komunity: 1.500 Arabov (študenti aj naturalizovaní Arabi zo 
Sýrie, Saudskej Arábie, Alžírska, Jemenu, Líbye, Egypta, Maroka 
a Sudánu a početná skupina Palestínčanov), 1.000 moslimov z Ma-
cedónska (tzv. Osmanli a Albánci z mestečka Vrapčište, z Gostivaru, 
Tetova, Skopie a pod.), 240 Afgancov, 300 až 400 moslimov z krajín 
bývalého Sovietskeho zväzu, 200 moslimov z Bosny a približne 
rovnaký počet z Kosova, 150 až 200 Turkov, približne 200 Afriča-
nov (prevažne Somálčanov), približne 400 moslimov z ostatných 
kútov sveta (juhovýchodná Ázia – Indonézia a Pakistan) a približne 
350 až 500 slovenských konvertitov, medzi ktorými dominujú ženy, 
ktoré sa vydali za moslimov. Sčítaním tohto odhadu Islamskej na-
dácie na Slovensku dospejeme k celkom reálnemu číslu 4 700 mos-
limov, ktoré korešponduje s údajmi medzinárodných inštitúcií, kto-
ré sa zameriavajú na skúmanie moslimskej populácie vo svete. Po-
četnosť mnohých z komunít, ako aj ich geografická špecifickosť sú 
oblasti, ktoré by v kontexte výskumu moslimskej komunity na Slo-
vensku stáli za špeciálny výskum.  

Okrem Islamskej nadácie na Slovensku je potrebné v súvislosti 
s moslimami na Slovensku a možnosťami náboženskej sebarealizá-
cie moslimov vhodné poukázať aj na Nadáciu moslimov na Sloven-
sku, ktorá pôvodne pod vedením mladého Sauda Ammara Qariho 
prevádzkuje islamskú modlitebňu na Podkolibskej ulici v Bratisla-
ve. V tejto sa stretávajú skôr konzervatívne zmýšľajúci moslimovia 
arabského pôvodu (Saudská Arábia, Alžírsko a iní) a niektorí mos-
limovia z bývalého Sovietskeho zväzu a tiež slovenskí konvertiti 
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(Nielsen a kol. 2011). Ďalšou modlitebňou je albánsko-turecké cen-
trum v bratislavskej Petržalke, ktorého najčastejšími návštevníkmi 
sú turecky a albánsky hovoriaci moslimovia z Bratislavy a blízkeho 
okolia. Mimo bratislavskí moslimovia majú svoje (prevažne) súk-
romné modlitebne v Nitre, Leviciach, v Martine (modlitebňu pre-
vádzkuje istý Chalíd al-Šejk) a v Košiciach (tzv. masdžid al-Hudda).  
 Sumárne vzaté vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že mosli-
movia na Slovensku sú vzdelanými občanmi s dobrou znalosťou 
slovenského jazyka. V ekonomickej oblasti mnohí moslimovia na 
Slovensku úspešne podnikajú, čo napomáha nie len vytváraniu no-
vých pracovných miest (aj pre majoritu), ale zlepšuje celkový stav 
ekonomiky krajiny. Muslimovia nie sú spoločensky izolovaní, ani 
inak oddelení od väčšinovej spoločnosti. Naopak, muslimovia sú 
často viditeľní a v úzkom kontakte s majoritou. Toto do veľkej mie-
ry napomáha budovaniu mostov medzi odlišnými kultúrami, etni-
kami a rasami. Práve Islamská nadácia na Slovensku má veľmi dob-
ré vzťahy a blízke kontakty s mnohými mimovládnymi organizá-
ciami pôsobiacimi na Slovensku, ktoré sa venujú problematike mig-
rantov a vo všeobecnosti ochrane práv a slobôd jednotlivcov či ce-
lých skupín. Nadácia tiež spolupracuje na rôznych projektoch, ktoré 
sú financované štátom alebo prostredníctvom fondov Európskej 
únie. Zároveň však musíme konštatovať, že na Slovensku nie je 
žiadna politická strana, reprezentujúca moslimskú menšinu, ani 
žiadny poslanec Národnej rady SR, ktorý by sa verejne hlásil 
k islamu. Navzdory tomu Islamská nadácia na Slovensku vydala 
pred parlamentnými voľbami v roku 2006, 2010 a 2012 stanovisko, 
v ktorých vyzývala moslimov, aby sa zapojili do volieb a neboli pa-
sívni. Ďalšou verejne prospešnou aktivitou je organizovanie a pro-
pagácia verejných zbierok pri rôznych príležitostiach, vrátane po-
hromy vo Vysokých Tatrách, záplavách. Rovnako organizuje rôzne 
zbierky pre chudobných a ľudí v núdzi. Mimoriadne dôležitou ob-
lasťou, v ktorej sú moslimovia prínosom, je aktívna snaha Islamskej 
nadácie na Slovensku o utužovanie dialógu medzi príslušníkmi 
rôznych náboženstiev, ako aj medzi moslimami a väčšinovou spo-
ločnosťou, čím usiluje o zlepšenie vzájomného harmonického spo-
lužitia na Slovensku.  
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6. POHĽADY MLADÝCH ĽUDÍ NA MIGRÁCIU  
 A MIGRANTOV   
 
 

6.1 CIELE VÝSKUMU  
 

 tejto časti publikácie sú predstavené výsledky kvalitatívne-
ho výskumu v oblasti postojov mladých ľudí k medzinárod-
nej migrácii a migrantom. Cieľom nášho výskumu bolo zistiť, 

ako na migrantov žijúcich na Slovensku (minimálne jeden kalen-
dárny rok), ako aj na ich potomkov nazerajú mladí ľudia (16 až 23 
roční) z pozície príslušníkov autochtónnej spoločnosti, aké majú 
vedomosti o medzinárodnej migrácii a osobné skúsenosti s migran-
tmi, ako vnímajú nové náboženské menšiny (predovšetkým mosli-
mov), či vedia posúdiť pozitíva a negatíva medzinárodnej migrácie, 
alebo aké znalosti majú o aktuálnej imigračnej a integračnej politi-
ke Slovenskej republiky. Na začiatku sme vychádzali z niektorých 
predchádzajúcich kvantitatívnych výskumov hodnotových orientá-
cií mladých ľudí žijúcich na Slovensku, pri ktorých bolo identifiko-
vané negatívne stereotypné a odmietavé vnímanie prisťahovalcov 
mladými obyvateľmi Slovenska (Macháček 2007; Gallová-
Kriglerová, Kadlečíková et al. 2009).  

Napríklad Macháček so Šťavom v roku 2011 identifikovali rela-
tívne početnú skupinu žiakov slovenskej národnosti, ktorí prejavili 
názor, že pri nedostatku pracovných miest by sa mala ďalšia imig-
rácia obmedziť. Tento názor prevažoval predovšetkým u chlapcov 
(16,7 percent) než u dievčat (8,8 percent). Napriek tomuto číslu bol 
počet mladých ľudí s podobným názorom v medzinárodnom po-
rovnaní menší ako európsky priemer (19,1 percent). Skúmané boli 
aj očakávania, ktoré majú mladí ľudia voči migrantom. Ak už pri-
sťahovalci ostanú na Slovensku, mladí ľudia od nich očakávajú, že 
si osvoja slovenčinu ako hlavný dorozumievací jazyk. Naopak tole-
rantnejšie sa vyslovili k možnosti uchovávania vlastných kultúr-
nych vzorcov správania. Rovnako pozitívne sa vyjadrili k podpore 
rovnosti občianskych práv pre prisťahovalcov, ako aj možnosti 

V
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získať kvalitné vzdelanie a participovať na občianskom živote (Ma-
cháček, Šťava 2012).  

Hoci vyššie uvedené výsledky boli získané kvantitatívnou metó-
dou, nami zvolená metóda fókusových skupín sa ukázala ako rov-
nako primeraná, pretože respondenti mohli svoje vyjadrenia de-
tailnejšie zdôvodniť, konfrontovať ich s názormi ostatných účastní-
kov, prípadne vlastné názory prehodnocovať po vzájomnej diskusii 
so svojimi rovesníkmi. Kvalitatívna metóda výskumu sa ukázala 
správna aj z dôvodu rôzneho počiatočného vnímania pojmu mig-
rant, prípadne prisťahovalec mladými ľuďmi. Predpokladáme, že 
pri kvantitatívnych metódach, kde je len obmedzený priestor na 
vysvetlenie významu používanej terminológie, môžu respondenti 
vnímať migrantov odlišne, čo napokon môže viesť k mylným inter-
pretáciám výskumu. Práve z týchto dôvodov sme uprednostnili 
metódu skupinových rozhovorov, v rámci ktorých bol k dispozícii 
dostatok času, aby bol respondentom vysvetlený význam používa-
ných pojmov.  

 
Otázky nášho kvalitatívneho výskumu sa týkali troch nasledujú-

cich okruhov:  
 

1.)  Vzájomné predstavenie a oboznámenie sa  
s témou rozhovoru: 

• znalosť pojmov migrant a migrácia, 
• vedomosti o počte a pôvode migrantov žijúcich na Slovensku, 
• osobné skúsenosti s migrantmi, 
• informácie získané z médií,   
• multikultúrne vzdelávanie. 
 
2.) Postoj k migrantom: 

• vnímanie migrantov žijúcich na Slovensku, 
• postoj k pracovným migrantom,  
• hodnotenie prínosu migrantov pre Slovensko a jeho spoločnosť, 
• vnímanie migrantov mladšou a staršou generáciou,  
• práva a povinnosti migrantov na Slovensku, 
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• postoj k mešite a iným nábožensko-kultúrnym inštitúciám mig-
rantov na Slovensku. 
 

3.) Imigračná a integračná politika: 

• imigračná politika, 
• prístup štátu k migrantom a ich integrácii, 
• multikulturalizmus. 
 
 
6.2 VÝBER VÝSKUMNEJ VZORKY A METÓDA VÝSKUMU 
 
Výskum bol realizovaný formou ôsmich skupinových hĺbkových 
rozhovorov (fókusových skupín) uskutočnených v období medzi 
decembrom 2011 a májom 2012 s mladými ľuďmi vo veku od 16 
do 23 rokov, t. j. so žiakmi šiestich stredných škôl a so študentmi 
dvoch vysokých škôl – jednej spoločensko-humanitného a druhej 
technického charakteru. Dlhšie časové rozpätie medzi prvým 
a posledným rozhovorom nám umožnilo sledovať, či sa počas dis-
kusie objavia aj postrehy podliehajúce aktuálnej diskusii o migrácii 
(napr. prezentované v masmédiách), ktoré by následne menili po-
hľad mladých ľudí na tento sociálny fenomén. Akékoľvek posuny 
v názoroch pri porovnaní jednotlivých skupín sa však neobjavili, 
spravidla prevažoval dlhodobý nezáujem o túto tému. V rozhovo-
roch boli prítomné len ojedinelé poznámky k aktuálnym politickým 
témam (napríklad negatívny postoj k pôžičke Slovenskej republiky 
adresovanej Grécku, resp. k trvalému eurovalu).  

Fókusové skupiny sa uskutočnili v siedmich mestách: gymnáziá 
– Bratislava a Handlová; stredné odborné školy – Senec, Nitra, Po-
prad a Handlová; vysoké školy – Trnava a Košice. Miesta výskumu 
boli teda vybrané tak, aby medzi nimi boli zúčastnené regióny 
s najvyšším percentuálnym podielom cudzincov (Bratislava, Trna-
va, Nitra), aby v nich boli zastúpené aj regióny z východného Slo-
venska (Košice, Poprad), aby aspoň v jednej skupine boli aj respon-
denti rómskej a maďarskej národnosti (Senec) a rovnako, aby bolo 
zastúpené aj mesto s nízkym počtom imigrantov, ale aspoň s mini-
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málnou predchádzajúcou skúsenosťou so spolužitia s imigrantmi 
(Handlová).  

Zvolená výskumná metóda fókusových skupín je založená na 
diskusii viacerých respondentov, ktorí majú možnosť konfrontovať 
svoje vlastné názory s názormi ostatných diskutujúcich, v tomto 
prípade s názormi svojich spolužiakov. V našich fókusových skupi-
nách bol najmenší počet respondentov sedem (v košickej a druhej 
handlovskej skupine) a najväčší 14 (v nitrianskej skupine). Vyšší 
počet aktérov umožnil vylúčenie niektorých respondentov z disku-
sie, ak počas rozhovoru neprejavovali záujem o spoluprácu. Téma 
migrácie a integrácie cudzincov sa totiž najmä na stredných školách 
ukázala ako málo atraktívna.  
 Trnavskú skupinu (TT) tvorilo 13 študentov a študentiek poli-
tológie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vo veku 20 – 22 
rokov, z toho 6 chlapcov a 7 dievčat. Fókusová skupina bola vytvo-
rená na základe vzdelania a príslušnosti k študijnému odboru, nie 
geografického pôvodu. Z tohto dôvodu sa na diskusii zúčastnili aj 
respondenti pôvodom okrem Trnavy  a jej okolia, aj z Levoče a Ora-
vy. Diskusia mala dynamický priebeh, väčšina respondentov sa 
o tému živo zaujímala, len dve dievčatá museli byť do diskusie 
vtiahnuté osobitnými otázkami. Najaktívnejšia respondentka tejto 
skupiny, s trvalým bydliskom v trnavskom okrese (TT6) vykazova-
la mimoriadne silné antipatie k moslimom a pracovným imigran-
tom.  
 Košickú skupinu (KE) tvorilo 7 študentov a študentiek Technic-
kej univerzity v Košiciach v ekonomických odboroch, vo veku 21-23 
rokov, z toho 4 chlapci a 3 dievčatá. Skupinová diskusia prebehla 
v pokojnom tempe, všetci respondenti vykazovali vysokú mieru 
kompetencie a záujem o tému rozhovoru, pričom počas diskusie 
prevažovali pozitívne postoje k migrantom.  
 Seneckú skupinu (SC) tvorilo na začiatku diskusie 12 žiakov 
a žiačok strednej odbornej školy, z toho bolo 8 chlapcov a 4 dievča-
tá vo veku 16 – 18 rokov, v študijnom odbore s maturitou (technic-
ko-administratívny pracovník) a bez maturity (lakovník, karosár). 
Jedno dievča (SC12) bolo po niekoľkých minútach pre minimálny 
záujem o spoluprácu vylúčené z diskusie. Vo vytvorenej seneckej 
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skupine prevažovali respondenti so slovenskou národnosťou, dvaja 
z nich mali maďarskú národnosť (SC 11, SC 12), traja boli Rómovia 
(SC5, SC8, SC11). Podľa sprostredkovateľky rozhovoru sa v skupine 
nachádzalo niekoľko žiakov zo slabších sociálnych pomerov. Nie-
ktorí respondenti o tému rozhovoru spočiatku neprejavovali záu-
jem, ale po vylúčení SC12 zo skupiny nabrala diskusia intenzívnej-
šie tempo. Väčšina odpovedí mala formou jednoslovných alebo 
niekoľko málo slovných viet bez ambície rozvinúť ich podrobnejšie. 
Respondenti prejavovali zvláštny zmysel vyjadrovať svoje odhady 
v percentách: „60 percent prisťahovalcov žije z našich daní“ (SC8); 
„70 percent Arabov sú teroristi“ (SC7); „cudzincov je na Slovensku 
približne 10 percent“ (SC2). Diskusiu ukončili vyjadrením ľahostaj-
nosti k migrantom na Slovensku a záujmom o problémy, ktoré sa 
ich priamo dotýkajú (vzdelanie, pracovné zaradenie, bytové pod-
mienky). 
 Popradskú skupinu (PP) tvorilo 10 žiačok strednej odbornej 
školy s maturitou v odbore grafik digitálnych médií, vo veku 16 – 
17 rokov. Počas diskusie, až na jednu respondentku (PP5, stará 
mama pôvodom z Poľska), prejavovali respondentky len vlažný 
záujem o tému rozhovoru, preto bola diskusia kombinovaná po-
mocnými otázkami, napr. o charaktere školy, vyučovania alebo 
o jednotlivých učiteľkách. Táto metóda sa ukázala ako účinná pri 
vtiahnutí do diskusie aj pôvodne apatické a nezáujem prejavujúce 
respondentky. Migrantov si táto skupina spájala aj s príslušníkmi 
maďarskej menšiny, ku ktorým väčšina respondentiek zaujímala 
mimoriadne negatívne stanovisko. Okrem Maďarov sa zvlášť od-
mietavo vyjadrovali aj na adresu Rómov (viaceré respondentky 
vyjadrovali sympatie k Jánovi Slotovi a Eleonóre Mojsejovej), ale 
objavili sa aj odmietavé postoje k Nemcom. Názory k obom náro-
dom vysvetľovali negatívnou historickou skúsenosťou Slovákov. O 
medzinárodnej migrácii mali respondentky len útržkovité informá-
cie. Na veľmi zlej úrovni bolo aj ústne vyjadrovanie dievčat.   
 Nitriansku skupinu (NR) tvorilo 14 žiakov a žiačok súkromnej 
umeleckej strednej školy vo veku 17-18 rokov, z toho bolo 8 dievčat 
a 6 chlapcov. V tejto skupine bola jedna respondentka (NR6) ma-
ďarskej národnosti a jedna (NR4) patrila k občanom SR 
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s migračným pozadím (otec má pôvod v Iraku) a s moslimským 
vierovyznaním. Respondenti v tejto skupine prejavovali len vlažný 
záujem o tému diskusie, účastníci rozhovoru na položené otázky 
často nedokázali vyjadriť konkrétnu odpoveď.  
 Bratislavskú skupinu (BA) tvorilo 13 žiačok posledného ročníka 
osemročného bratislavského gymnázia, vo veku 17 – 18 rokov. 
Všetky respondentky mali trvalý pobyt v Bratislave. V rámci rozho-
voru sa všetky respondentky aktívne zapájali do diskusie, a to naj-
mä pri všeobecných otázkach, alebo otázkach, ktoré sú zvyčajne 
považované za kontroverzné (napríklad spojené maďarskou a róm-
skou menšinou). Niektoré z dievčat považovali za migrantov aj ob-
čanov Slovenskej republiky, ktorí sa prisťahovali do Bratislavy 
z východného Slovenska, ako aj príslušníkov maďarskej menšiny. 
Dievčatá v Bratislave za najpočetnejšiu a zároveň najproblematic-
kejšiu skupinu migrantov považovali obyvateľov pochádzajúcich 
z ázijských krajín (Vietnamci a Číňania).  
 Prvú handlovskú (1HA) skupinu tvorilo 8 žiakov miestneho 
osemročného gymnázia, vo veku 17 – 18 rokov. Respondenti v tejto 
skupine hneď od začiatku prejavovali aktívny záujem o tému dis-
kusie. Aj táto skupina bola intenzívnejšia, ak sa debata posunula 
k Rómom a príslušníkov maďarskej menšiny, ktorých niektorí res-
pondenti považovali tiež za prisťahovalcov. Z alochtónnych men-
ším opätovne výrazne akcentovala skúsenosť s obyvateľmi pôvo-
dom z ázijských štátov, s ktorými mali niektorí účastníci diskusie 
kamarátske alebo dokonca rodinné väzby.  
 Druhú handlovskú skupinu (2HA) tvorilo 7 žiačok miestnej 
strednej odbornej školy vo veku 17 – 18 rokov. Žiačky posledného 
ročníka trojročného štúdia technicko-administratívny pracovník 
pristúpili k téme rozhovoru zo záujmom, ktorý však postupne 
s rastúcou odbornosťou diskutovaných tém (multikulturalizmus, 
politické dopady migrácie, imigračná politika, riešenie aktuálnych 
demografických problémov) upadal, a to predovšetkým z dôvodu 
absencie dostatočnej kompetencie v tejto oblasti. Väčšina odpovedí 
vychádzala z osobných skúseností a zážitkov alebo emócií, ktoré 
boli výsledkom ich príslušnosti k určitej subkultúre (2HA4 - roc-
kerka). V rámci skupiny sa vymedzili tri líderské osobnosti, ktoré sa 
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vyjadrovali prakticky ku všetkým otázkam (2HA2, 2HA3, 2HA4), 
čím zmenšovali priestor na vyjadrenie komunikačne nevýraznejším 
respondentkám.  
 Fókusové skupiny prebehli na pôde domácej školy, resp. univer-
zity po súhlase vedenia strednej školy alebo príslušného vysoko-
školského pedagóga. Všetci respondenti boli poučení o zámeroch 
výskumu a ubezpečení, že audiozáznam rozhovoru nebude poskyt-
nutý novinárom, polícii alebo iným štátnym orgánom, prípadne 
ďalších tretím osobám a bude slúžiť výlučne na vedecké ciele. Pre 
zabezpečenie anonymity nebola požadovaná celková identifikácia 
respondentov, ale len krstné meno alebo akákoľvek prezývka. Res-
pondenti boli požiadaní, aby svoje názory vyjadrovali pravdivo 
a nebáli sa uviesť akúkoľvek skutočnosť, aj takú, ktorá by nekoreš-
pondovala s väčšinovým názorom skupiny.  
 Rozhovory boli vedené podľa vopred pripraveného scenára zá-
kladných otázok, ktoré boli počas rozhovoru dopĺňané v závislosti 
od charakteru diskusie a záujmu respondentov. Všetky rozhovory 
boli zaznamenané audiovizuálne (jeden rozhovor bol zaznamenaný 
na video) a následne prepísané. Rozhovory viedol samostatne je-
den moderátor (buď jeden alebo druhý z autorov tejto publikácie). 
Zo vzniknutého materiálu boli formou kvalitatívnej obsahovej ana-
lýzy vybrané centrálne vyjadrenia, postoje a zážitky, ktoré sú roz-
hodujúce pri hľadaní odpovedí na vyššie definované výskumné 
otázky.  
 
 
6.3 VÝSLEDKY VÝSKUMU 
 
1. Vzájomné predstavenie a oboznámenie sa s témou rozhovoru 
 
a) Znalosť pojmov migrant a migrácia  
 
V prvej časti rozhovoru, pri bezprostrednom definovaní pojmov 
(medzinárodná) migrácia, migrant a prisťahovalec vystupovali do 
popredia rozdiely medzi vysokoškolákmi, gymnazistami z Handlo-
vej na jednej strane a stredoškolákmi z odborných škôl a gymna-



Pohľady mladých ľudí na migráciu a migrantov 

 

~ 168 ~ 

 

zistkami z Bratislavy na strane druhej. Vysokoškoláci z trnavskej 
a košickej skupiny a gymnazisti z prvej handlovskej skupiny pre-
javovali vyššiu mieru kompetencie a schopnosti správne definovať 
pojmy spojené s témou diskusie: „Migrant je niekto, kto opustí svoju 
domácu krajinu“ (TT5); „Je to človek, ktorý sa už nachádza mimo 
svojej rodnej krajiny“ (TT6), „Podľa mňa to je, keď sa človek rozhod-
ne opustiť svoju krajinu a odíde do inej krajiny, a to z rôznych dôvo-
dov. Či za prácou, alebo za nejakými lepšími životnými podmienkami“ 
(KE1). Napriek všeobecnejšiemu kontextu vnímania medzinárodnej 
migrácie sa aj medzi vysokoškolákmi objavili stereotypné názory o 
fyziognomických odlišnostiach migrantov v porovnaní s domácim 
obyvateľstvom: „Musí sa niečím odlišovať. Neviem to teraz presne 
identifikovať, ale viem, že by som takého človeka spoznala, ktorý sem 
nepatrí. Takže tam bude určite nejaký výzor. Druhé by bolo správa-
nie, nejaké zvyky, ale ten výzor by bol určite. Mám pocit, že by som 
toho človeka spoznala. Taký človek musí byť rozdielny výzorovo“ 
(TT6). V košickej skupine pri predstavovaní osobnej skúsenosti 
s migranti dominovali v bezprostredných reakciách osobné stret-
nutia so zahraničnými študentmi z programu Erazmus, prípadne 
študentov medicíny, alebo so zahraničnými učiteľmi cudzích jazy-
kov. 
 Pri hľadaní odpovede na otázku, prečo k migrácii dochádza, sa 
objavovali najskôr spravidla monotematické vysvetlenia politické-
ho alebo ekonomického charakteru: „Migrant je človek, ktorý nesúh-
lasí s nejakou spoločnosťou, preto odíde preč zo štátu“ (TT1). Podľa 
respondentov z trnavskej skupiny k migrácii dochádza, „ak nie sú 
dodržiavané politické práva migranta, prirodzené práva, alebo nemá 
prácu, alebo nemôže slobodne cestovať“ (TT2). „Až v pokračujúcej 
diskusii boli identifikované aj iné motívy medzinárodnej migrácie 
(zlúčenie rodiny, environmentálne dôvody).  Migrant môže byť člo-
vek, keď sa ožení alebo vydá do iného štátu“ (TT7). 
 Podobne ako vysokoškoláci definovali slová migrant a migrácia 
na vyššej úrovni aj gymnazisti z prvej handlovskej skupiny. Na 
rozdiel od svojich vrstovníkov z odborných škôl a kolegýň 
z Bratislavy definovali tieto pojmy kultivovane, a to bez prítomnosti 
negatívne ladených stereotypných poznámok: „Sú to ľudia, ktorí 
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z osobných, náboženských alebo aj politických dôvodov museli odísť 
do nejakého iného štátu“ (1HA8); „Migrácia je spojená hlavne s prá-
cou a s tým, že ľudia vlastne nemôžu nájsť prácu vo svojej krajine, 
a preto sa sťahujú do tých ostatných“ (1HA5); „Študenti po vyštudo-
vaní vysokých škôl si často krát nenájdu prácu a odchádzajú do Čiech. 
Aj to je podľa mňa migrácia“ (1HA6). V tejto skupine niektorí res-
pondenti vyslovili pochybnosť, či práve Slovensko je pre migrantov 
tou správnou voľbou: „[...] je to tiež človek, ktorý prišiel z iného štátu 
sem, aj keď si myslím, že z blata do kaluže“ (1HA7); „[...] museli odísť 
do nejakého iného štátu, možno aj k nám. Neviem, či toto je dobrá 
voľba“ (1HA8). Napriek kultivovanému definovaniu termínu mig-
rant sa aj v tejto skupine objavili počas následného rozhovoru pre-
javy stereotypného vnímania prisťahovalcov.  
 Medzi stredoškolákmi z odborných škôl sa objavovali rôzne de-
finície pojmov migrácia a migrant. Migranti boli spravidla defino-
vaní stereotypne podľa vonkajších znakov: farby pokožky, tvaru očí 
alebo podľa príslušenstva k náboženstvu, väčšinou k islamu. Mig-
rantmi boli definovaní ako „Arabi“ (prípadne „arabáči“), „aziati“, 
„Číňania“ (prípadne „pokémoni“), „Vietnamci“, „Japonci“, „moslimo-
via“, „černosi“, ale v popradskej, nitrianskej, seneckej, prvej 
a druhej handlovskej  a bratislavskej skupine sa objavili aj názo-
ry, že za prisťahovalcov je možné označiť rovnako príslušníkov 
maďarskej a rómskej menšiny (Rómovia boli často nazývaní Cigá-
ni): „Človek, ktorý tu nebýva, tak tí černosi, cigáni“ (2HA7). Okrem 
zjednodušených a negatívne ladených názorov – migrant ako „Aziat 
s čínskym stánkom“; „nejaký z cudziny – šikmooký“  (2HA1); „niekto, 
kto bude mať inú farbu pleti a bude pochádzať z menej vyspelých 
štátov“ (PP5); „tí, ktorí majú kebaby“ (BA6); „negri“ (2HA2) „čierny 
ako bota“ (SC6) – sa v stredoškolských skupinách pri definovaní 
oboch pojmov objavili aj korektné a hodnotovo neutrálne definície. 
Senecká skupina sa zhodla na názore, že migrant je v prvom rade 
niekto „na úteku“. Skutočnosť, že cca dve tretiny všetkých prisťa-
hovalcov žijúcich na Slovensku pochádzajú z krajín Európskej únie, 
nebola v počiatočnej fáze rozhovorov so stredoškolákmi z odbor-
ných škôl vôbec braná do úvahy.  
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  Aby počas ďalšej časti rozhovoru nedochádzalo k mylným in-
terpretáciám používanej terminológie, bol po vstupnej časti rozho-
voru moderátorom vysvetlený správny význam pojmov migrant 
a migrácia, pričom ako synonymum migranta bol v diskusii použí-
vaný aj termín prisťahovalec. Migrant bol predstavený v súlade 
s definíciou Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) ako 
človek, ktorý žije mimo svojej rodnej krajiny minimálne jeden ka-
lendárny rok, a to z rôznych dôvodov: ekonomických, politických, 
sociálnych, kultúrnych a pod. Pri následnej otázke moderátora: 
Ktorého mediálne známeho migranta poznajú?, bol často ako typic-
ký príklad menovaný Ibrahim Maiga, objavil sa aj futbalista Guédé, 
sporadicky bolo vyslovené aj meno športovkyne pôvodom z Ruska 
Natalie Kuzminovej. Ostatné mená boli uvádzané po dlhšom váhaní, 
len v popradskej skupine si nespomenuli na meno žiadneho popu-
lárneho migranta. K známym migrantom bol zaradený aj bulvárne 
známy kaderník pôvodom z Ukrajiny Pavol Rochniak (TT6) alebo 
dokonca predseda strany Most-Híd Béla Bugár: „Za prisťahovalcov 
však možno považovať aj politikov, ktorí sa sem prisťahovali. Naprí-
klad Béla Bugár“ (TT9). 
 Úvodná časť rozhovorov ukázala, že prvá, bezprostredná asociá-
cia spojená so slovom migrant alebo prisťahovalec je u väčšiny 
mladých respondentov s nižším vzdelaním spojená s niečím exotic-
kým, cudzím, fyziognomicky odlišným, kultúrne vzdialeným, 
v niektorých prípadoch dokonca až nepriateľským. Práve takéto 
vnímanie môže byť dôvodom negatívnych názorov (nielen) mla-
dých ľudí identifikovaných pri kvantitatívnych výskumoch. Až pre-
hlbovaním diskusie sa v uvažovaní respondentov otvárali aj iné 
dimenzie skúmaných pojmov, ale stále v dichotómii: akceptovateľní 
(západní) a neakceptovateľní (ázijskí, africkí, moslimskí), prípadne 
dobrí a zlí migranti.  
 
 
b) Vedomosti o počte a pôvode migrantov žijúcich na Slovensku 
 
V tejto časti sme konkrétnou otázkou sledovali záujem zistiť, či 
mladí ľudia poznajú, prípadne vedia odhadnúť aspoň približný po-
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čet migrantov žijúcich na území Slovenskej republiky, prípadne či 
vedia tento počet porovnať s ostatnými štátmi Európskej únie. Tr-
navská skupina pri sa pri tejto otázke držala nižšej úrovne. Odhady 
respondentov sa pohybovali na hranici 1-3 percent z celkového 
počtu obyvateľov SR. Účastníci diskusie rovnako tvrdili, že 
v porovnaní s inými štátmi (Rakúsko, Francúzsko, Veľká Británia) 
ide o nízky počet. Neboli však jednotní v názore, či je táto skutoč-
nosť pozitívna alebo nie. Jedna respondentka (počas celej diskusie 
mimoriadne negatívne naladená voči migrantom – TT6) považovala 
nižší počet migrantov za pozitívny jav: „Chvalabohu málo [...], lebo 
sme na Slovensku a tu sme doma Slováci. My ešte nie sme multikul-
túrni“ (TT6). Vo svojom dichotomickom vyjadrovaní v zmysle „my 
a oni“ nebola jediná. Podľa ďalšieho trnavského respondenta „Slo-
váci majú svoju históriu a Slováci boli v minulosti utláčaní, preto by 
dnes tu mali žiť hlavne Slováci“ (TT4). Košická skupina sa rovnako 
nezhodla na správnom počte migrantov. Odhady boli uvádzané buď 
nižšie (okolo 20 tisíc) alebo vyššie (okolo 100 tisíc), než je reálny 
počet (cca 67 000, zdroj Štatistický úrad SR). Pri porovnaní s inými 
krajinami na západ od slovenských hraníc však zhodne uviedli, že 
ide o nízky počet migrantov žijúcich na Slovensku. Ako dôvod boli 
uvádzané najmä horšia životná úroveň, menej pracovných možnos-
tí, ale aj nižšie dávky štátnej sociálnej pomoci na Slovensku 
v porovnaní so západoeurópskymi štátmi.  
 Odhadnúť správny počet migrantov s pobytom na Slovensku 
mali problémy aj žiaci stredných škôl. V seneckej skupine prevládol 
názor, že na Slovensku je migrantov veľa. Odhady sa pohybovali na 
mimoriadne vysokej úrovni: „Je ich desať percent, 500 tisíc, možno 
aj viac [...] všade máte Číňanov, černochov“ (SC8); „Však len tu v Senci 
koľko ich je“ (SC6). Ani po informácii moderátora o skutočnom poč-
te migrantov sa negatívne ladený pohľad seneckej skupiny v tejto 
otázke nezmenil. Vysoké počty prisťahovalcov zo zahraničia odha-
dovali aj respondenti z nitrianskej skupiny. Niektorí z nich však do 
tohto počtu zahrnuli aj príslušníkov maďarskej menšiny, jeden 
respondent aj Rómov. V popradskej skupine respondentky netušili, 
o aký počet ide. Po informácii moderátora o oficiálnom počte mig-
rantov väčšina tvrdila, že ide o vysoké číslo. Obdobne reagovali 
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respondentky z druhej handlovskej skupiny. Číselne svoj odhad 
nevyjadrili, ale podľa viacerých dievčat žije v súčasnosti na Sloven-
sku veľa migrantov: „Tu v Handlovej to je samý Japonec [...] Je ich tu 
veľa, samé tie butiky po meste“ (2HA2). Len podľa respondentiek 
z bratislavskej skupiny žije Slovensku pri porovnaní s inými kraji-
nami málo prisťahovalcov, pričom v Bratislave sa stretávajú najmä 
s obyvateľmi pôvodom z Číny. Porovnávaná bola najmä situácia 
v Bratislave a vo Viedni. Väčšina z mladých obyvateliek hlavného 
mesta považovala Viedeň za mesto s vysokou koncentráciou mig-
rantov.  
 
 
c) Osobné skúsenosti s migrantmi  
 
Pri téme frekvencie osobných skúseností s migrantmi sa charakter 
odpovedí odvíjal v závislosti od priebehu diskusie a definovaní po-
jmu migrant. Ak respondenti najskôr považovali za migrantov len 
príslušníkov tretích krajín (černochov, moslimov, aziatov a pod.), 
osobnú skúsenosť potvrdilo len niekoľko respondentov. „Môj otec 
pochádza z Iraku“ (NR5). „Sem tam idem do čínskeho obchodu“ 
(TT7); „Ja mám za susedku prisťahovalca. Ona je z Afriky. Žije hneď 
vedľa nás. Je to úplne normálne dievča, aj jej mama“ (PP10); „Jedno-
značne tí Japonci, čo je tu v Handlovej kopu, tiež máme v rodine jed-
ného napríklad“ (1HA2). S rozšírením okruhu ľudí, ktorí spadajú do 
kategórie migrant (Američania, obyvatelia západoeurópskych štá-
tov alebo krajín bývalej Juhoslávie, Česi), sa zvyšoval aj počet mla-
dých respondentov s osobnou skúsenosťou s migrantmi. Tento 
rapídne narástol, ak do skupiny migrantov zaradili aj svojich vrs-
tovníkov, kamarátov, spolužiakov a pod., ktorých aspoň jeden 
z rodičov pochádza z inej krajiny: „Môj parťák je čierny, ale rozprá-
va po slovensky“ (SC6); „Tak je môj kamarát, čo so mnou hrával fut-
bal a ten je z Prievidze a je to Vietnamec“ (1HA4). Na rozdiel od mig-
rantov, deti migrantov vo veku našich respondentov boli vnímaní 
prevažne pozitívne alebo neutrálne, a to bez ohľadu na farbu po-
kožky alebo príslušnosť k náboženstvu. Nitrianska skupina vníma-
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la svoju spolužiačku s migračným pozadím bez ohľadu na nábožen-
ský alebo národnostný pôvod jej otca ako rovnocenného partnera.  
 Pozitívne skúsenosti s cudzincami vyjadrovali respondenti 
z košickej a popradskej skupiny. V predchádzajúcej vete však bol 
zámerne zvolený termín „cudzinci“, keďže Košičania sa najskôr 
odvolávali predovšetkým na svoje skúsenosti so spolužiakmi spo-
medzi zahraničných študentov a žiaci z Popradu na osobné stretnu-
tia s turistami.  
 Najviac osobných skúseností s migrantmi žijúcimi na Slovensku 
boli medzi respondentkami v bratislavskej skupine. Respondentky 
predstavili skúsenosť buď priamo s prisťahovalcami (ako susedmi) 
alebo s ich deťmi (v škole alebo pri vykonávaní športových aktivít). 
Najvyššiu frekvenciu s migrantmi medzi Bratislavčanmi sme priro-
dzene očakávali, keďže v bratislavskom regióne, konkrétne 
v Bratislave, žije najvyššie percento cudzincov.  
 Kvôli geografickej blízkosti a prítomnosti maďarskej menšiny 
bola v košickej skupine moderátorom časť diskusie zámerne sme-
rovaná ku skúsenostiam respondentov s migrantmi z Ukrajiny 
a Maďarska. Maďarov ako cudzincov diskutujúci vysokoškoláci 
nevnímali, keďže ich len ťažko odlišujú od príslušníkov maďarskej 
menšiny: „Keď idem v autobuse a počujem maďarčinu, tak neroz-
mýšľam nad tým, či je Maďarom prisťahovalcom alebo je to Košičan 
s maďarským pôvodom“ (KE4). Minimálne osobné skúsenosti mali 
študenti z Košíc aj s Ukrajincami. Migranti z Ukrajiny boli touto 
skupinou vnímaní neutrálne. Diskusia sa skôr niesla o výhodnosti, 
resp. nevýhodnosti zamestnávania Ukrajincov v slabšie platených 
profesiách. V kontexte s ekonomicky zameraným študijným odbo-
rom respondentov tak prítomní diskutovali viac o slovenskom so-
ciálnom systéme a minimálnej mzde a ich dopadoch na zamestná-
vanie tak domácich ako aj zahraničných pracovníkov: „Keby sme 
nemali minimálnu mzdu, ktorú musia dostať aj Ukrajinci, tak by sem 
prišlo veľa Ukrajincov, ktorí by pracovali aj za dvesto eur“ (KE7).  
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d) Informácie získané z médií  
 
Ak by si mladí ľudia vytvárali názor na migrantov alebo obyvateľov 
s migračným pozadím len cez skúsenosť so svojimi vrstovníkmi, 
nezodpovedal by výsledkom predchádzajúcich empirických vý-
skumov. Odpoveď na otázku, prečo vznikajú negatívne stereotypy 
mladých ľudí voči migrantom, resp. iným kultúram, je možné nájsť 
aj v percepcii mediálneho spravodajstva. Práve médiá majú silu 
rozhodovať o tom, ktoré spoločenské témy a akým spôsobom budú 
momentálne verejne diskutované. Ak teda médiá informujú 
o migrácii a migrantoch žijúcich na Slovensku len sporadicky, vy-
tvárajú tak umelo zdanie, že medzinárodná migrácia je pre domácu 
spoločnosť marginálnou témou. A rovnako, ak prevažujú negatívne 
informácie, prípadne ak samotní novinári pristupujú k migrantom 
jednostranne a stereotypne, existuje predpoklad, že jednostranne a 
rezervovane budú na migrantov nazerať aj recipienti mediálnych 
výstupov. Dorer s Marschikom (2006) upozorňujú, že k stereotyp-
nému vnímaniu často dochádza, ak médiá predstavujú mužských 
migrantov prevažne ako kriminálnikov, teroristov a fanatikov 
a ženy ako prostitútky, v prípade moslimiek ako obete násilného 
konania mužských partnerov, prípadne ich spájajú s témou tradič-
ných odevov moslimských žien (burka, nikáb). Podľa oboch auto-
rov je takto jednostranne zamerané mediálne spravodajstvo pozo-
rované v západoeurópskych štátoch najmä od teroristických úto-
kov v USA v roku 2001. Pozitívne spravodajstvo je naopak poddi-
menzované (Dorer, Marschik 2006: 27).  
 Podľa reakcií našich respondentov sa slovenské médiá téme 
medzinárodnej migrácii venujú len ojedinele. Ak si spomenuli na 
nejakú informáciu o migrácii alebo migrantoch (bezprostredných 
pozitívnych spomienok na informácie získaných z médií bolo málo), 
spravidla niesla negatívne posolstvo: „Dávnejší prípad bol, keď boli 
z Francúzska vyhostení Rómovia z Bulharska“ (TT1); „Jedine, keď na 
colnici otvoria nejaký kamión a odtiaľ vyskáču Albánci“ (TT6). Res-
pondenti z košickej skupiny uvádzali ako príklady skôr informácie 
o Slovákoch žijúcich v zahraničí, ale nie o migrantoch na Slovensku. 
V popradskej skupine si na žiadnu mediálnu informáciu najskôr 
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nespomenuli, až po dodatočnej otázke si spomenuli na situáciu 
bulharských Rómov vo Francúzsku: „Ale počula som, že ich chcú 
z Francúzska vyhodiť, že im zaplatia letenky na to, aby odišli“ 
(PP10). Informácie z médií o migrantoch žijúcich na Slovensku ne-
zaznamenali ani respondenti zo seneckej skupiny. V prvej han-
dlovskej skupine si tiež spomenuli na informácie spojené so situá-
ciou rómskych a bulharských občanov vo Francúzsku, ale u väčšiny 
respondentov najskôr prevažovala informácia spojená so zabíjaním 
mladých ľudí na nórskom ostrove Utöya v lete 2011 Nórom Ander-
som Breivikom: „Dokonca aj ten chlapík, ktorý vraždil v Nórsku vďa-
ka týmto dôvodom, tak to bolo myslím z takýchto extrémistických 
dôvodov kvôli migrantom, pretože bol nejaký pomätený vďaka tomu-
to“ (1HA4).  V nitrianskej skupine si spomenuli na aktivity prevá-
dzačov na slovensko-ukrajinskej hranici a ilegálnych migrantov 
pôvodom z Mexika smerujúcich do USA: „Ja som videl, ako boli 
v nákladnom vlaku schovaní“ (NR8). Podľa respondentiek z druhej 
handlovskej skupiny je v médiách o migrantoch veľa správ, ale, aj 
podľa ich vlastných slov, dominujú informácie negatívneho charak-
teru. Z konkrétnych príkladov si spomenuli len na správy 
o ilegálnej migrácii: „Prechádzajú cez lesy a potom ich chytia“ 
(2HA5); „Prevážajú sem drogy“ (2HA2). V bratislavskej skupine 
mali dievčatá len útržkovité spomienky na nejakú mediálnu infor-
máciu spojenú s migráciou. Spoločne však konštatovali, že mediál-
nych informácií o migrantoch je v spravodajstvo viac negatívnych 
ako pozitívnych. Táto skutočnosť však nie je odrazom negatívnych 
dopadov migrácie, ale skôr zámerne pripraveným negatívnym zob-
razovaním migrantov novinármi: „Pretože ľudia majú radi iba tie 
negatívne správy. Nepozeráme tie pozitívne. Radšej máme to zlé, ako 
to dobré. To je zaujímavejšie. To dobré nikoho nezaujíma, radšej tam 
dajú to negatívne“ (BA3).     
 Jedným z mála mediálnych produktov, cez ktorý respondenti 
získavajú o migrantoch kladný obraz, bola vo viacerých fókusových 
skupinách uvedená relácia Slovenskej televízie „Hádaj, kto nás po-
zval“. Vysokoškoláci z trnavskej skupiny sa zhodli na jej pozitív-
nom obsahu. Pripustili, že podobné relácie môžu mať účinok na 
zmenu ich názoru na migrantov z negatívneho na pozitívny: „Áno, 
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niekedy až zírám, ale tam sú také normálne rodiny“ (TT8); „Je to 
veľmi chutná relácia, lebo sa snaží ukázať tú pozitívnu stránku 
a ukázať týchto ľudí, jedlo, kultúru, zvyky, nejaké prekvapenie, oble-
čenie a aj tie deti sa na konci cítili príjemnú“ (TT6). Reláciu spon-
tánne uvádzali aj respondenti zo seneckej a nitrianskej skupiny.  
 
 
e) Multikultúrne vzdelávanie  

 
Keďže vzdelávacia politika Slovenskej republiky počíta aj s multi-
kultúrnou výchovou, chceli sme vedieť, či sa respondenti stretli 
s témou migrácie na niektorom predmete na základnej alebo stred-
nej škole, prípadne na kurze počas univerzitného štúdia. Respon-
denti museli pre tejto otázke siahnuť hlbšie do svojej pamäte, na 
nejaký konkrétny predmet si spomínali len po dlhšom uvažovaní, 
prípadne uviedli zápornú odpoveď: „Nepamätám sa kde, ale niekde 
sme o tom hovorili, len fakt neviem, kde“ (PP4). Ak si na nejaký 
predmet aj spomenuli, uviedli ho s poznámkou, že išlo len 
o marginálnu tému bez toho, aby jej venovali zvýšenú pozornosť. 
Výpovede Trnavskej skupiny, s respondentmi pôvodom z Levoče, 
Trnavy alebo Oravy nevykazovali stopy multikultúrneho vzdeláva-
nia na stredných školách, ktoré navštevovali: „Nespomínam si. Ak 
áno, tak veľmi okrajovo“ (TT9); „My sme sa tak bavili len o tom, kde 
koľko ľudí býva, ale o migrácii nie“ (TT10), „Myslím, že už na zá-
kladnej škole, na geografii. Ale to skôr základné fakty, základné po-
učky. Tak trochu z histórie na dejepise, keď sa spomínali vojny“ 
(TT6). V košickej skupine si jeden študent spomenul na maturitnú 
otázku z anglického jazyka s názvom „multiculture society“ a ďalšia 
respondentka uviedla skúsenosti z diskusie o migrácii na strednej 
škole, ktorá však nebola zaradená do konkrétneho predmetu. 
Ostatní respondenti z tejto skupiny si na žiadnu podobnú diskusiu 
zo strednej školy nespomenuli.  
 Migrácia ako téma počas vyučovania anglického jazyka bola 
uvedená aj medzi stredoškolákmi v nitrianskej skupine. Sporadic-
ky zazneli spomienky na vyučovanie na základnej škole: „Na zá-
kladnej sme čosi brali [...] nejaké čísla tam boli“ (NR6), alebo bolo 
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vyučovanie o migrantoch spojené s témou o historickej migrácii 
rómskej populácie. Stredoškoláci zo seneckej skupiny, ani gymna-
zistky z bratislavskej skupiny si nespomenuli na žiadny konkrétny 
predmet, na ktorom by preberali otázky spojené s migráciou. Res-
pondentky z popradskej skupiny mali len hmlisté spomienky na 
predchádzajúcu diskusiu o medzinárodnej migrácii.  
 Pri tejto otázke bolo evidentné, že žiaci stredných škôl sa s tou 
témou na škole nestretávajú, prípadne o migrácii diskutujú, resp. sa 
o nej učia v rámci iných tém a v inom kontexte, napr. o veľkom sťa-
hovaní národov v ranom stredoveku alebo emigrácii Slovákov v 19. 
a prvej polovici 20. storočia na dejepise, o národnostnom zložení 
v iných štátoch na zemepise, alebo o multinárodnostných spoloč-
nostiach a nových menšinách vo Veľkej Británii alebo v Spojených 
štátoch amerických a Kanady v rámci vyučovania anglického jazy-
ka. Otázky spojené s integráciou migrantov žijúcich na Slovensku 
v rámci hlavnej témy vyučovania sa v podmienkach Slovenska ne-
objavujú, prípadne sa vyskytujú len v pozícii marginálnej témy. 
Multikultúrna výchova tak zatiaľ nepadá na úrodnú pôdu. Hoci 
v tomto prípade by sme mohli viesť diskusiu o tom, čo je jej pri-
márnym cieľom a na čo konkrétne sa zameriava.  
 
 
2. Postoj k migrantom 
 
a) Vnímanie migrantov žijúcich na Slovensku  
 
Zatiaľ čo v prvej časti rozhovoru, v ktorej sme zisťovali mieru ve-
domostí o migrácii a migrantoch žijúcich na Slovensku, vystupovali 
do popredia vedomostné rozdiely medzi vysokoškolákmi a stredo-
školákmi, prípadne stredoškolákmi v študijných odboroch s matu-
ritou a bez maturity, v druhej časti diskusie o postoji slovenskej 
mládeže k migrantom vek ani nadobúdané vzdelanie neboli rozho-
dujúcim diferenčným znakom fókusových skupín. V každej skupine 
sa v tejto časti rozhovoru objavili silne negatívne, neutrálne, ale 
rovnako aj pozitívne postoje. Názorový rozdiel bol prítomný pri 
nazeraní na legálnych a nelegálnych migrantov, ale niesol sa hlavne 
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v odlišovaní medzi „dobrými“ migrantmi zo západoeuróp-
skych krajín Európskej únie, prípadne z USA, Kanady a z Izraela 
a „zlými“ imigrantmi z tretích krajín (najmä Číny, Vietnamu, afric-
kých štátov a obyvateľmi z arabského polostrova), prípadne obyva-
teľmi naposledy pristúpivších do Európskej únie (Rumunska 
a Bulharska).  
 Respondentka z košickej skupiny formulovala rozdiel vo vníma-
ní migrantov domácich obyvateľstvom skutočne výstižne, preto ho 
ponúkame v plnom znení: „Migrantov hodnotíme podľa toho, z akej 
krajiny pochádzajú. Napríklad, ak je to niekto z USA alebo z iného 
európskeho štátu, z Francúzska, Nemecka, Anglicka, teda z Veľkej 
Británie, tak vítame prisťahovalcov, lebo je to pre nás niečo také ne-
tradičné a zaujímavé. A prídu k nám ako ľudia, ktorí majú nejaké 
vzdelanie, očakávame od nich nejakú životnú úroveň, nejaké vycho-
vanie, takže je to iné, ako keď napríklad, myslím si, teda ja osobne to 
tak neberiem, ale poznám veľa ľudí, ktorí napríklad, keď sa stretáva-
jú s čínskymi prisťahovalcami alebo s vietnamskými, tak ich hodnotia 
ako niekoho, kto sa nám sem vtláča a predáva nekvalitné veci, čo 
nemusí byť vždy pravda, lebo oni tu môžu tiež študovať a môžu byť 
tiež na vysokých postoch“ (KE4).   
 Silne stereotypné vnímanie rôznej intenzity bolo vo viacerých 
skupinách prítomné v pohľadoch na migrantov z ázijských štátov. 
Na obyvateľov Číny a Vietnamu (v druhej a paradoxne niekedy aj 
v prvej handlovskej skupine boli obyvatelia ázijského kontinentu 
pomerne často označovaní slovom Japonci) bolo nazerané väčšinou 
ako obchodníkov s lacným a dovezeným tovarom, prípadne so špe-
cifickou gastronómiou: „Niektorí takí Vietnamci tu majú dosť čín-
skych obchodov s lacným tovarom“ (PP5); „Na našej ulici je veľa Čí-
ňanov. Oni normálne jedia vlastných psov [...] každý týždeň iný pes“ 
(SC3); „Aj tu v Senci robili nejaký kebab zo psa“ (SC8); „Dajme tomu, 
že sem príde Japonec a oni nezamestnajú bieleho človeka, oni si za-
mestnajú Japoncov“ (2HA5).  
 Hoci prevažne negatívny postoj k migrantom bol spočiatku prí-
tomný vo väčšine fókusových skupín, zmierlivejší postoj zaujímali 
respondenti pri otázke moderátora: „Vedeli by ste si predstaviť 
mať migranta za suseda alebo spolužiaka?“ V odpovediach domi-
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noval prístup oslobodený od vžitých stereotypov. Pozitívny alebo 
negatívny názor respondentov by závisel od spôsobu správania a 
charakterových vlastností migrantov „Pokiaľ by sa správal slušne, 
nerobil by bordel“ (PP1), len v ojedinelých prípadoch závisel od ich 
náboženskej, etnickej alebo rasovej príslušnosti. „Keď som býval na 
starom internáte, tak som spoznal dvoch černochov, starších ako ja. 
V pohode som si s nimi rozumel, bol som s nimi párkrát na pive. Oni 
boli zo Somálska“ (TT1). V niektorých skupinách sa však objavovali 
aj výslovne negatívne názory: „Mne by určite vadilo, keby som mal 
spolužiaka, ktorý tu o dvanástej padne na kolená a začne sa modliť 
korán“ (TT9), „Araba by som nechcela mať za suseda“ (BA5); „Doká-
zala by som akceptovať každého, okrem asi moslimskej ženy. Keby sa 
nejaká prisťahovala, tak sa asi odsťahujem. Neviem, či by som to 
predýchala“ (2HA4). Niektoré z postojov pri tejto otázke nesúviseli 
s migrantmi, ale s Rómami: „Mne by asi Rómovia vadili“ (TT10). „Je 
jedno, kto je susedom, pokým sa sprava normálne, isto nie však Ró-
ma“ (BA1); „Ak sa správa slušne tak áno, ale ak je to nejaký špinavý 
Róm, tak nie“ (BA3). 
 
 
b) Postoj k pracovným migrantom  
 
Odlišnosti v postojoch mladých ľudí k migrantom boli identifikova-
né nielen v závislosti od krajiny pôvodu migrantov, prípadne od 
vzťahu k náboženstvu, ale aj v závislosti od dôvodu ich príchodu na 
Slovensko. Mimoriadne negatívne názory sa prejavovali na adresu 
dvoch skupín migrantov: pracovných imigrantov a moslimov. Keď-
že moslimom budeme venovať pozornosť v osobitnej časti tejto 
kapitoly, predstavíme na tomto mieste postoje len k pracovným 
migrantom.  
 Prevažujúci negatívny postoj k pracovným migrantom bol prí-
tomný vo všetkých fókusových skupinách. Vyplýval predovšetkým 
z vnímania migrantov ako priamej konkurencie na domácom trhu 
práce pre autochtónne obyvateľstvo. Pracovní migranti boli odmie-
taní spontánne, ale aj pri konkrétne položených otázkach zamera-
ných na ekonomickú migráciu. Ostrá diskusia v nazeraní na pra-
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covných migrantov bola prítomná v trnavskej skupine vysokoško-
lákov. Podobne ako v ostatných skupinách sa aj tu objavil negatívny 
názor: „Títo ľudia nám berú prácu. Mali by sme sa zamerať hlavne na 
to, aby to bolo naše“ (TT6); „Problém by bol, keby nám brali pracov-
né miesta“ (TT4), ale respondenti rovnako nachádzali aj pozitívne 
stránky, prípadne sa vyjadrili neutrálne: „Ale veď môžu priniesť aj 
prácu pre našich obyvateľov“ (TT8); „Mne neurobili (Číňania) zatiaľ 
nie zlé, priniesli do regiónov, kde žijú, prácu“ (TT2). Podľa výpovedí 
respondentov však nemožno vylúčiť, že neutrálne alebo pozitívne 
postoje respondentov sa môžu pod vplyvom rôznych okolností 
v budúcnosti zmeniť, a to najmä v prípade, ak sa počet migrantov 
žijúcich na Slovensku bude zvyšovať „Ja ale musím povedať, že sa 
nestotožňujem s tým, že by som s tým nemal mať v budúcnosti prob-
lémy. Zatiaľ je to udržateľné, ale počet migrantov do Ameriky alebo 
do Európy, hlavne z Číny, sa zvyšuje“ (TT3); „Ak sa bude zväčšovať 
ich podiel, tak to bude problémom, lebo budú vznikať ich vlastné štvr-
te. Lebo sa dostaneš do takej oblasti, kde ty budeš v menšine“ (KE2). 
Zvyšovaniu počtu migrantov v budúcnosti sa neobávali respondenti 
zo seneckej skupiny, podľa ktorých na Slovensku pri porovnaní so 
západoeurópskymi štátmi nie sú zatiaľ vytvorené dostatočné poli-
tické a ekonomické faktory priťahovania: „Pri Ficovi asi nie“ (SC2).  
 Pozitívne alebo neutrálne postoje zaujímali respondenti 
k migrácii ekonomického charakteru väčšinou vtedy, ak migranti 
nevystupovali ako zamestnanci, ale zamestnávatelia, napr. v pozícii 
majiteľov obchodov alebo reštaurácií: „Mne neurobili zatiaľ nič zlé, 
priniesli do regiónov, kde žijú, prácu“ (TT2). Hoci aj pri pohľade na 
migrantov, ktorí nie sú priamou konkurenciou na trhu práce, ale 
svojimi podnikateľskými aktivitami môžu byť konkurenciou v inom 
slova zmysle, sa objavila asociácia v zmysle „oni nám berú naše“: 
„Veď nám tu všetko berú. Príde sem lacný odev a nikto si nebude ku-
povať náš tovar“ (TT6).    
 Druhá handlovská skupina vyjadrila diferencovaný postoj 
k pracovným migrantom. Na jednej strane mladé Handlovčanky 
akceptovali možnosť vyriešiť štrajk slovenských lekárov pozýva-
ním ukrajinských lekárov, ale na strane druhej dôrazne odmietli 
pozývať rumunských baníkov: „Je rozdiel, keď je baník a keď je le-
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kár“ (2HA1); „Ak sa jedná o to, aby nám pomáhali, tak sem môžu 
prísť, ale ak by nám brali miesto, tak nech idú do boha“ (2HA2). Pra-
covných migrantov odmietla väčšina aj z prvej handlovskej skupi-
ny: „Ak sem prídu študovať a vzdelávať sa a obohacovať sa navzájom 
s nami, tak podľa mňa je to v poriadku. Ale ak k nám prídu nejakí 
aziati predávať na tržnici topánky nekvalitné a oberať Slovákov o 
prácu, tak to je už horšie asi“ (1HA5). Len jeden respondent (1HA3) 
z tejto skupiny upozornil na to, že často kritizovaní ázijskí migranti 
Slovákov o prácu neoberajú, pretože sú schopní vytvárať pracovné 
miesta sami a sú ochotní vykonávať prácu a pracovať za mzdu, za 
ktorú nie je ochotné pracovať domáce obyvateľstvo.   
  
 
c) Hodnotenie prínosu migrantov pre Slovensko a jeho spoloč-
nosť 
 
Respondenti hodnotili migrantov spravidla negatívne alebo neu-
trálne, príklady pozitívneho prínosu hľadali predovšetkým v oblasti 
gastronómie a služieb, ale aj v špecifických situáciách, ako naprí-
klad možnosť zlepšiť svoje schopnosti komunikovať v cudzom ja-
zyku: „Sused z Anglicka môže zlepšiť moju angličtinu, a sused z Thaj-
ska moju angličtinu veľmi nezlepší“ (KE6). V druhej handlovskej 
skupine časť respondentiek pozitívne zhodnotila možnosti nákupu 
v „čínskych“ obchodoch s lacným textilom: „Sú prínosom, lebo by 
sme inak nemali tie ich obchody“ (2HA6); „Keby nebolo čínskych ob-
chodov, tak by sme asi chodili holí. Lebo v čínskom obchode niekedy 
kúpiš lepšie veci ako v značkovom“ (2HA7); „Oni sú preto prínosom, 
že keby tu nebol oni, tak tu neni nič“ (2HA5).   
 Keďže v niektorých štátoch západnej Európy riešili v druhej 
polovici 20. storočia výpadok pracovnej sily v určitých profesiách 
pozývaním zahraničných pracovníkov, prípadne migráciu považo-
vali (alebo stále považujú) za jednu z metód na riešenie demogra-
fického deficitu a zabezpečenie stability dôchodkového systému, 
smerovali sme na respondentov otázku, či je migráciou možné rie-
šiť  niektoré z menovaných problémov aj na Slovensku. Živá disku-
sia sa pri tejto otázke rozprúdila v košickej skupine vysokoškolá-
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kov. Študenti ekonómie predstavovali väčšinou záporné argumen-
ty. Riešenia prípadných ekonomických a demografických problé-
mov hľadali skôr v domácich prostriedkoch: „Nemyslím si, že ak 
teraz máme nejaký ekonomický problém, tak sem pritiahneme ľudí 
z východu a problém sa vyrieši, ale je potrebné hľadať príčiny a sna-
žiť sa ich vyriešiť vlastnými silami“ (KE5); „Ak máme nízku pôrod-
nosť, tak sa najskôr pozrieme na to, čo sú príčiny tohto stavu“ (KE6). 
Podobne záporné argumenty, aj keď formulované na menej odbor-
nej úrovni než v košickej, sa objavili aj v ostatných skupinách. Po-
pradská skupina sa zhodla na odmietavom stanovisku k riešeniu 
ekonomických alebo demografických problémov prisťahovalec-
tvom: „To nie je problém Slovákov, že nerobia veľa detí, ale problém 
štátu. Slováci nechcú veľa detí, pretože ich nedokážu uživiť“ (PP5). 
 
  
d) Vnímanie migrantov mladšou a staršou generáciou  
 
V otázke, či mladí ľudia vnímajú migrantov odlišne než ich rodičia 
alebo starí rodičia, nedochádzalo pri porovnaní výpovedí v jednot-
livých skupinách k zhode. Trnavská skupina sa zhodla na názore, 
že pozitívnejší pohľad na migrantov má mladšia generácia. Ako 
častý argument takéhoto tvrdenia boli uvádzané možnosti mladých 
ľudí cestovať do zahraničia, liberálnejší prístup k životu mladšej 
generácie a konzervatívny staršej generácie: „Bývam v malinkej 
dedinke a prišiel tam jeden černoško [...] a babky na neho nazerali 
v takom štýle, že nám sem ešte nejakú chorobu prinesie“ (TT5). Po-
dobne ako kolegovia z trnavskej skupiny, nazerali na túto otázku aj 
ich kolegovia vysokoškoláci z východu republiky. V košickej skupi-
ne tak prevládal názor, že mladšia generácia pristupuje 
k migrantom otvorenejšie. Tento prístup bol odôvodňovaný častej-
ším kontaktom mladej generácie s ľuďmi zo zahraničia, odlišnou 
výchovou a z toho prameniacim myslením, ovládaním cudzích jazy-
kov, používaním internetu a rôznych internetových komunikačných 
nástrojov (Facebook, Skype, ICQ): „Myslím, že osobný kontakt od-
straňuje bariéry“ (KE6); „Prístup staršej generácie je možno pozna-
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menaný ešte tou dobou, v ktorej žili, to znamená, že sú ešte uzavretí 
voči imigrantom vo všeobecnosti“ (KE2).  

Podobne ako vysokoškoláci odpovedali na túto otázku aj gym-
nazisti z prvej handlovskej skupiny. Mladšia generácia je 
k migrantom prístupnejšia než staršia, ktorá je podľa niektorých 
mladých mužov z Handlovej ovplyvnená ešte skúsenosťou 
s bývalým režimom: „Mladí ľudia ale určite berú lepšie migrantov, 
lebo sú zvyknutí na to, my sme nevyrastali v Sovietskom zväze“ 
(1HA5). Odlišne než vysokoškoláci alebo gymnazisti z Handlovej 
nazerali na prípadný rozdiel medzi staršou a mladšou generáciou 
respondenti z popradskej, nitrianskej a seneckej skupiny. V po-
pradskej skupine prevažoval názor, že starší ľudia sa touto otáz-
kou zvlášť nezaoberajú: „Moji rodičia nemajú žiadny vyhranený ná-
zor k prisťahovalcom“ (PP10); „Mojim starým rodičom je to jedno, 
oni už len žijú“ (PP4). Podobne argumentovala aj väčšina stredoško-
lákov z nitrianskej skupiny. Len ojedinele zazneli názory 
o pozitívnejšom prístupe mladšej generácie „Čo ja viem, mladí na to 
kukajú s väčšou nenávisťou, ale starým je to jedno“ (NR3). 
V seneckej skupine bol pohľad respondentov na túto otázku naj-
skôr nerozhodný, avšak po krátkej diskusii sa väčšina zhodla, že 
prístup starších ľudí k migrantom je pozitívnejší než u mladšej ge-
nerácie: „Mladí sú nacisti. Starší ľudia majú pre to väčšie pochopenie 
[...] Mladých ani nezaujíma, čo bude s týmto štátom“ (SC2).  

V bratislavskej skupine bola diskusia o postoji medzi mladšou 
a staršou generáciou k migrantom vyvolaná otázkou nad akcepto-
vaním prisťahovalca ako životného partnera. Gymnazistky z Brati-
slavy by vedeli prijať cudzinca za manžela, ale obávali by sa nega-
tívnych reakcií rodičov. Odpoveďami vnímali vlastnú generáciu ako 
tolerantnejšiu než generáciu svojich rodičov alebo starých rodičov: 
„Lebo sú už starí, však už majú cez štyridsať“ (BA6). Rodičov vníma-
jú ako tých, čo majú voči migrantom predsudky, prípadne obavy 
z cudzieho: „Mne by to nevadilo, ale rodičom hej. Predsudky majú“ 
(BA11); „Možno sa boja, že nás ovplyvnia [...], že nám natlčú niečo do 
hlavy z tej ich krajiny, aké tam majú zvyky a potom, že nás môžu 
ovplyvniť tým ich myslením“ (BA8). „Ja som napríklad bola zamilo-
vaná do Japonska a moja mama mi hovorila, že žiadneho Číňana mi 
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sem nedones. Japonec nie, že ona sa nechce pozerať na šikmooké 
vnúčatá“ (BA12). Niektoré gymnazistky z Bratislavy však 
v následnej diskusii vyjadrili negatívny postoj k alternatíve, ak by 
bol prisťahovalec pôvodom z arabských krajín: „Ja si teda ešte viem 
predstaviť nejaké mulata, ale Araba by som nechcela“ (BA9).  
 
 
e) Práva a povinnosti migrantov na Slovensku 
 
Počas fókusových skupín sme sa dotkli aj otázky práv a povinností 
migrantov žijúcich na Slovensku. Prevažoval väčšinový názor, že 
migranti, v prípade, ak po určitom období získajú štátne občian-
stvo, resp. po dlhoročnom pobyte, by mali mať rovnaké politické 
a občianske práva ako autochtónni obyvatelia Slovenskej republiky. 
Súhlasili s právom voliť, rovnako s právom byť volený, ale rezervo-
vane sa vyjadrili k myšlienke zakladania osobitných politických 
strán, ktoré by mali zastupovať len migrantov.  

Objavoval sa pozitívny postoj k uchovávaniu kultúrnych tradícií. 
V tejto téma však dominovala podmienka, že len za predpokladu, že 
ich budú dodržiavať hlavne v súkromí, nebudú v rozpore 
s tradíciami domácej spoločnosti a nebudú nanucované domácemu 
obyvateľstvu: „Vadilo by mi, keby nás chceli preonačiť na tú ich vie-
ru“ (2HA6); „Keď si donesú vlastné náboženstvo, tak nech si veria, 
v čo chcú, ale nech si tu nestavajú tie svoje mešity“ (NR11); „Myslím, 
že je v poriadku, keď si ponechávajú tieto svoje veci, ako joga, karate 
a tieto veci, ale kým nám to nevnucujú“ (1HA5).  

Väčšinová zhoda panovala pri otázke, či prisťahovalci majú po-
vinnosť naučiť sa slovenský jazyk. Jazyk autochtónnej spoločnosti 
bol vnímaný ako dôležitý faktor úspešnej integrácie. Predpoklad 
aspoň minimálnej základnej znalosti slovenčiny vyjadrila väčšina 
respondentov vo všetkých fókusových skupinách: „Na Slovensku by 
sa mali naučiť po slovensky, lebo tu platí len slovenčina“ (TT9). Pod-
ľa vyjadrenia niekoľkých respondentov z košickej a prvej han-
dlovskej skupiny by prisťahovalcom pre život na Slovensku nesta-
čilo ovládať angličtinu, nemčinu alebo francúzštinu práve kvôli 
neznalosti a neochote domáceho obyvateľstva rozprávať na Slo-
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vensku v cudzom jazyku: „Ak Slováci nevedia rozprávať cudzím ja-
zykom, tak budú asi len ťažko komunikovať s niekým zo zahraničia“ 
(KE3); „Na Slovensku by určite nestačilo, pretože väčšina Slovákov 
svetový jazyk neovláda na takej úrovni, aby sa s nimi dohodli“ 
(1HA4). Košická skupina bola k myšlienke ovládania, resp. neovlá-
dania slovenského jazyka v porovnaní s ostatnými skupinami mi-
moriadne tolerantná. Podľa väčšiny respondentov spoločnosť by si 
nemala vynucovať ovládanie jazyka, ale väčšina z nich sa zhodla, že 
pre praktický život (nákupy v obchodoch, komunikácia s úradmi, 
návšteva lekára, školská dochádzka pre deti) je výhodnejšie sloven-
činu poznať: „My ho vôbec nemusíme nútiť, aby sa učil slovenčinu. 
Pre mňa za mňa, nech po slovensky ani nič netuší, ale ak mu bude 
doma horieť, potom uvidí, čo to je, keď nebude vedieť povedať horí“ 
(KE6). Trnavská skupina vysokoškolákov bola voči povinnostiam 
migrantov náročnejšia než košická. V tejto skupine sa objavili aj 
názory, že okrem slovenčiny by prisťahovalci mali ovládať čiastoč-
ne aj históriu Slovenska a mali poznatky a rešpektovali slovenskú 
legislatívu. Bratislavská skupina považovala od migrantov za po-
trebné naučiť sa po slovensky, ale zároveň odmietla myšlienku, aby 
sa prisťahovalci po príchode na Slovensko automaticky vzdávali 
svojej kultúry.  

Požiadavky kladené na prisťahovalcov žijúcich na Slovensku 
viacerí respondenti zdôvodňovali recipročne cez vlastné alebo 
sprostredkované skúsenosti slovenských občanov z pobytov rôz-
neho charakteru (pracovné, študijné, dovolenky) v zahraničí: „Aj 
oni vyžadujú, napríklad, aby sa v Anglicku hovorilo iba po anglicky, v 
Nemecku po nemecky, tak aj u nás by to tak malo byť“ (2HA3); „Keby 
išiel Slovák do Anglicka a nevedel by po anglicky, tak tam by mu nikto 
nerozumel“ (NR2); „Tiež keď prídem do Istanbulu, tak si tam hneď 
nebudem chcieť postaviť svoj vlastný kostol“ (1HA1). Niektorí res-
pondenti Slovensku dokonca vyčítali liberálnejší prístup 
k migrantom v porovnaní s inými štátmi. Slovensko bolo prezento-
vané ako krajina s nedostatočnou skúsenosťou riešiť prípadné 
problémy spojené s medzinárodnou migráciou, pri predstave, že 
iné štáty dokážu tieto problémy zvládnuť lepšie: „Podľa mňa my 
Slováci sme takí hlúpi, že my si sem pustíme každého. A potom [...] im 
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dovolíme, nech si tu robia s týmto drogami, ale dajme tomu, že keby 
my prídeme teraz niekde do Ameriky a donesiem tam nejakú drogu, 
tak ma tam momentálne odstrelia, ty kokos a oni si v tom zahraničí 
chránia ten svoj štát a nie ako toto Slovensko, my si to proste dovolí-
me, s prepáčením srať na hlavu“ (2HA2).  
 
 
f) Mešita a iné nábožensko-kultúrne inštitúcie migrantov  

na Slovensku 
 
Otázky ohľadom mešity a postoj k niektorým tradičným nábožen-
sko-kultúrnym inštitúciám moslimov tvorili osobitnú časť rozhovo-
ru. Moslimovia sú na Slovensku momentálne v exkluzívnom posta-
vení, ktoré sa prejavuje na úrovni miestnej samosprávy, ako aj na 
republikovej úrovni (Štefančík 2011b). Jedným z mediálne najviac 
prezentovaných problémov moslimom na úrovni obce, resp. mesta 
je niekoľko rokov neúspešné úsilie moslimskej komunity získať 
povolenie na výstavbu mešity na území Bratislavy. Spoločenstvo 
naráža na odpor predstaviteľov miestnej samosprávy. Slovenská 
republika tak ostáva jedinou krajinou v Európskej únii, ktorá na 
svojom území nemá postavenú ani jednu mešitu. Protimoslimskými 
výrokmi sa na Slovensku sporadicky prezentujú aj reprezentanti 
politickej elity, hoci dnes už mimoparlamentných strán: Slovenskej 
národnej strany alebo Občianskej konzervatívnej strany. Obe stra-
nícke formácie definujú islam ako jednoliaty celok bez ochoty ak-
ceptovať vnútornú rozmanitosť islamu. Na vyznávačov islamu je 
nazerané cez a priori kategórie „oni“, „tí druhí“, „tí, ktorí sa nechcú 
prispôsobiť“, „tí, ktorí znamenajú nebezpečenstvo pre domáce oby-
vateľstvo“, prípadne sa na moslimov nazerá ako na teroristov. Na-
príklad bývalý člen tejto strany František Šebej v rozhovore v roku 
2007 obhajoval svoj negatívny postoj k islamu nasledovne: „Ku 
kultúre, ktorá dovoľuje vlastným príbuzným ukameňovať ženu, pre-
tože bola znásilnená iba preto, lebo nemá štyroch svedkov, ktorí by 
boli ochotní jej to dosvedčiť, nemôžem mať rešpekt ... Integrovali sa 
iba konkrétni ľudia. A tí sú pravdepodobne vo veľkej menšine“ (Sudor 
2007). V podmienkach, kde poslanci verejne prezentujú svoje od-
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mietavé názory na kultúru moslimov bez následnej reakcie zo stra-
ny podporovateľov tejto náboženskej menšiny, bolo dôležité zame-
rať pozornosť aj na postoj mladých ľudí na túto náboženskú men-
šinu.  
 V rámci tejto časti výskumu sme preto najskôr chceli poznať 
odpoveď na otázku, či je na Slovensku mešita (prípadne, čo to 
presne je) a ak áno, tak kde. Respondenti zvyčajne nevedeli pove-
dať, kde by mohla byť (objavovali sa rôzne tipy: Bratislava, Košice, 
Žilina, Trenčín, Malacky), len u niektorých vysokoškolákov sa obja-
vil správny názor, že mešita sa na Slovensku nenachádza. 
V seneckej a popradskej a druhej handlovskej skupine niektorí 
respondenti nepoznali presný význam tohto slova: „Mešita je uby-
tovňa“ (SC3), prípadne si zamieňali mešitu so synagógou alebo mali 
problém vyjadriť rozdiel medzi obomi budovami: „Synagóga má 
také mohutnejšie dvere než mešita“ (PP7), „Nie náhodou v Bratislave, 
Chatam Sófer?“ (BA12).  
 Z rozhovorov vyplynulo, že dôraz kladený na religiózne zvyky 
a tradície zo strany moslimov alebo príslušníkov iných nábožen-
ských skupín zhoršujú názory autochtónnej mládeže na prisťaho-
valcov: „Ak by ženy nosili burky a chodili zahalené, tak by som rozdá-
vala také letáčiky, kde by bolo, nech sa spamätajú“ (TT6). Vo viace-
rých stredoškolských skupinách bola identifikovaná obava 
z prenikania kultúrnych vzorcov správania a následného ovplyvňo-
vania domácej kultúry. Pri otázke, či by dokázali rešpektovať ucho-
vávanie kultúry prisťahovalcov na Slovensku, bola pri pozitívnych 
odpovediach spravidla vyslovená aj podmienka, že zvyky a tradície 
si prisťahovalci môžu uchovávať v súkromnom prostredí, ale nie na 
verejnosti: „Nech sa každý deň otáčajú k Mekke, k slnku, neviem 
k čomu, ale presne tak, nech nám to nevnucujú“ (1HA16); „Nech ne-
jaký moslim sa skrátka modlí doma a nie niekde na verejnosti pred 
ľuďmi, ktorých to bude určite poburovať“ (1HA). V prvej handlov-
skej skupine niektorí respondenti prijali pozitívne myšlienku po-
znávania iných kultúr prostredníctvom medzinárodnej migrácie aj 
na Slovensku, ale opäť väčšinou pri podmienke, že odlišné zvyky 
a tradície nebudú vnucované domácemu obyvateľstvu, a prisťaho-
valci budú akceptovať a následne si osvoja slovenskú kultúru 
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a právne normy: „Mne vadí skôr to, že ona bola kresťanka, vzala si 
ho a teraz je, ako keby, ešte zanietenejšia moslimka. Proste ona si 
vybalí koberček a modlí sa“ (1HA5). 
 Objektom početných negatívnych vyjadrení, a to bez ohľadu na 
zaradenie respondentov k stredoškolákom alebo vysokoškolákom, 
boli popri pracovných imigrantoch moslimovia. Jedine v košickej 
skupine sa neobjavili negatívne názory na moslimov, dokonca tu 
panovala zhoda pri otázke nad výstavbou mešity: „Nemyslím si, že 
by sme im toto mali nejako zakazovať“ (KE1); „Ak máme v ústave 
napísané, že Slovensko sa neviaže na žiadne náboženstvo ani ideoló-
giu, nevidím racionálny dôvod, aby mesto alebo územný plánovač [...] 
nemohol dovoliť, keď tu máme kostoly, aby sme tu nemohli mať aj 
mešitu“ (KE2). Jeden z respondentov košickej skupiny rovno vy-
svetlil, v čom je problém záporného postoja samosprávy v hlavnom 
meste, kde sa moslimská komunita už niekoľko rokov snaží, zatiaľ 
bezvýsledne, získať povolenie na výstavbu mešity: „Je to politický 
problém. Politici to nechcú povoliť, lebo to tak dobre vyzerá pred 
voličmi, ale ja osobne nevidím jeden racionálny dôvod [...] im to nedo-
voliť, pre boha živého“ (KE6). Nerozhodná vo výstavbe mešita bola 
trnavská skupina vysokoškolákov: „Ja skôr nie, lebo keď už jednu, 
tak by som sa obávala, že by sa povolili aj ďalšie“ (TT8); „Ja si to viem 
predstaviť. Presne ako Jakub povedal, keď už sú tu, nech majú“ (TT5), 
ale v ostatných skupinách (stredoškolákov) dominoval pri myšlien-
ke výstavby mešity na území Slovenska skôr zápornejší postoj: „Ak 
by si chceli postaviť mešitu, tak je to provokácia, lebo to nie je len na 
modlenie [...], ale sa tam chodia aj dohadovať, a to je podľa mňa pro-
vokácia voči nám“ (1HA5); „Akože nehovorím, že nemajú na to prá-
vo, ale mne by to tu vadilo“ (2HA6). Niektorí respondenti 
z bratislavskej a prvej handlovskej skupiny si vedeli predstaviť 
tolerovať mešitu v meste, ale len na periférii mesta, nie v jeho cen-
tre. Jeden gymnazista z Handlovej vysvetlil svoj negatívny postoj 
k výstavbe mešity ako eliminovanie hrozby vzniku extrémistických 
hnutí, ktoré by mohli mať dôvod na svoju existenciu, ak by mešita 
v meste stála.  
 Na adresu moslimov, resp. moslimských imigrantov sa v skupi-
nách objavoval pozitívny názor len sporadicky, aj to s poznámkou, 
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že musia rešpektovať slovenskú kultúru a tradície: „Keby bol nor-
málny (moslim), tak by mi určite nevadil, ale oni nemôžu byť nor-
málni“ (TT6); „Mne by to nevadilo, kým by nerezal kozy“ (1HA5). 
Vyjadrenia o moslimoch sa vo väčšine skupín (okrem košickej) 
spravidla nezaobišli bez tradičných, negatívne ladených stereoty-
pov, ktoré boli sústredené do troch okruhov: už uvedená mešita 
a jej religiózno-politický význam, správanie moslimských žien 
v súlade s moslimskou vierou, resp. nadradené správanie mužov 
moslimov voči ženám a medzinárodný terorizmus: „Moslim by mo-
hol byť môj sused, len by nesmel byť terorista“ (PP6); „Ja som počula, 
že v niektorých štátoch robia ženám obriezku“ (SC3); „Nedokázal by 
som akceptovať bombu pod tričkom“ (1HA8).  
 Stereotypný pohľad na moslimské ženy a presvedčenie o nerov-
nomernou vzťahu medzi mužom a ženou prevažoval v druhej han-
dlovskej skupine. Táto skupina, vytvorená výlučne z respondentiek 
ženského pohlavia, kriticky vnímala podriadené postavenie mos-
limských žien voči mužom: „Proste sa mi nepáči, ako sú naučené žiť 
[...] oni sú také, ako keby nič. Ich muž je pán všetkého“ (2HA4); „Sú 
ako keby ponižované“ (2HA2); „Ja by som sa bála, že ma predá za 
ťavu [...] lebo tí, ktorí majú ťavu, tak pre nich znamená tá ťava viac 
ako žena“ (2HA6). Mladé slovenské ženy sa ale zhodli na podpore 
rovnoprávnosti medzi mužom a ženou: „Mali by byť rovnocenní, 
muži a ženy“ (2HA7). Negatívne vyjadrenie na adresu moslimov 
spravidla nemali pôvod v osobnej skúsenosti s moslimskými pri-
sťahovalcami žijúcimi na Slovensku, ale boli založené skôr na 
osobných skúsenostiach s moslimami zažité v dovolenkových des-
tináciách v afrických alebo arabských krajinách, alebo boli respon-
denti ovplyvnení negatívne ladeným mediálnym spravodajstvom. 
Takto formulované názory sa objavovali najmä vo vyjadreniach 
ženských respondentiek, ktoré upozorňovali buď na dotieravé 
správanie domorodých mužov alebo na podriadené správanie žien 
v krajinách s dominantným postavením islamu: „Liezli mi tam na 
nervy. A pusu chcel odo mňa, aby som mu dala. [...] Ženy sa kúpali 
zahalené, a tí ich muži mali všetko zo zlata a boli len tak v plavkách“ 
(2HA2).  
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 Oveľa tolerantnejšie než handlovské dievčatá boli pri téme mos-
limovia a islam na Slovensku bratislavské mladé ženy. Sporadicky 
sa síce objavili stereotypné pohľady na moslimov ako na „islamis-
tov“, prípadne teroristov, ale táto čisto ženská skupina, na rozdiel 
od žien v Handlovej, prioritne neprízvukovala nerovnocenný vzťah 
medzi mužom a ženou v moslimskej spoločnosti. V názoroch skupi-
ny nedominoval ani pozitívny ani negatívny postoj k prípadnej 
myšlienke výstavby mešity na území hlavného mesta. K tejto otázke 
sa Bratislavčanky postavili viac menej ľahostajne: „Mne je to v pod-
state jedno“ (BA10). Negatívne by sa však postavili, ak by moslimo-
via mali záujem postaviť mešitu na ich sídlisku alebo priamo pred 
ich školou.  
  
 
3. Imigračná a integračná politika 
 
a) Imigračná politika 
 
Na rozdiel od klasických imigračných krajín Slovenská republika 
ešte nemá dostatočne vytvorenú imigračnú politiku. Napriek tomu-
to deficitu sme v tejto časti rozhovoru mali záujem poznať názory 
mladých ľudí na štátom regulovaný pohyb migrantov so záujmom 
o dlhodobý alebo trvalý pobyt na Slovensku. Zaujímal nás rovnako 
postoj mladých ľudí k pokračujúcej migrácii a možnosti riešiť nie-
ktoré ekonomické a demografické problémy regulovanou imigrá-
ciou. Trnavská skupina väčšinou odmietla eliminovať počet už 
usadených migrantov, ale zároveň odmietla podporovať ďalšiu 
imigráciu. Ako argumenty proti boli uvádzané diskriminácia alebo 
voľný pohyb aj pre Slovákov, ale objavil sa aj názor, že ak elimino-
vať, tak ešte pred prekročením hraníc, lebo „potom sa už vytiahnu 
tie zbrane medzinárodných zmlúv a ľudských práv a tak ďalej, to je 
už proste bez šance. To je už neskoro. Treba kuť železo za horúca“ 
(TT6).  
 Prvá handlovská skupina sa na prístupe k štátu voči ďalšej 
imigrácii nezhodla. Výslovne negatívny názor: „Mali by sme si brať 
príklad z Nemecka, ktoré má skúsenosti s takýmito imigrantmi 
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a dokonca aj navrhlo zákon, aby regulovali ich počet, dokonca mys-
lím, že v niektorých častiach aj obmedzili úplne kvôli tomu, že tam 
nerobia veľmi dobrý vplyv, ani na ekonomiku, ani na sociálne cítenie“ 
(1HA4); bol konfrontovaný s postojom smerujúcim k selektívnej 
regulácii: „V rámci Európskej únie by mohli byť tieto brány pre pri-
sťahovalcov otvorené, ale čo sa týka vzťahov s Maďarmi, tak v minu-
losti to nebolo dobré, tak tam by to mohlo byť regulované, aj pre mos-
limov“ (1HA6). Nemožno však vylúčiť, že liberálnejšie postoje sa 
môžu pod vplyvom okolností postupne meniť k opatrnejším pohľa-
dom: „Zatiaľ je na Slovensku dosť nízky počet prisťahovalcov, takže 
to nie je potrebné a nie je to problém, možno že niekedy v budúcnosti. 
Ale každý prisťahovalec musí byť posudzovaný individuálne“ (1HA5).  
 V seneckej skupine prevládol názor, že štát by mal podporovať 
len tých imigrantov, ktorí na Slovensku vytvoria nové pracovné 
príležitosti aj pre domáce obyvateľstvo. Negatívne k podpore ďal-
šieho prisťahovalectva sa vyjadrila aj popradská skupina. Odmietla 
predstavu, aby štát prisťahovalectvom riešil vlastné ekonomické 
alebo demografické problémy. Respondentky spod Tatier však boli 
pozitívne naklonené myšlienke liberálnejšej azylovej politiky, ale 
len za predpokladu, že po zaniknutí dôvodov úteku sa utečenci vrá-
tia späť do krajiny pôvodu: „Určite by ich štát mal ochrániť a po-
čkať, pokiaľ u nich nie je bezpečne“ (PP8); „Oni nemôžu za tú situá-
ciu, ktorú tam majú“ (PP2). Proti ďalšej imigrácii sa postavili aj 
dievčatá z druhej handlovskej skupiny. Odmietli síce myšlienku 
eliminovať počet už usadených prisťahovalcov, ale štát by nemal 
vytvárať podmienky pre príchod ďalších.  
 V tejto časti rozhovoru názor respondentov korešpondoval 
s vyššie predstaveným postojom k pracovnej migrácii. Medzi mla-
dými ľuďmi tak panuje všeobecná predstava, že migranti sú konku-
renciou domácej pracovnej sily, a preto je potrebné ju regulovať. Vo 
väčšine skupín tak prevládal odmietavý postoj k riešeniu niekto-
rých problémov pozývaním ďalších cudzincov.  
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b) prístup štátu k migrantom a ich integrácii 
 
Po diskusii o slovenskej imigračnej politike nás zaujímal názor 
mladých ľudí na úlohu štátu v procese začleňovania prisťahovalcov 
do spoločnosti cieľového štátu migrácie. V trnavskej skupine sa 
síce respondenti zhodli na aktívnej úlohe štátu pri integrácii cu-
dzincov, ale ako náhle sa začalo diskutovať o štátnych dotáciách na 
podporu kultúry prisťahovalcov, vzdelávania alebo na začlenenie 
zahraničných pracovníkov na trhu práce, respondenti svoj postoj 
prehodnotili, keďže podľa respondentov by mal štát podporovať 
hlavne rozvoj kultúry domáceho obyvateľstva: „Veď ani na naše štát 
nemá peniaze“ (TT8); „Z našich daní?“ (TT3); „Veď aj my potrebuje-
me školy“ (TT5); prípadne by mal štát podporovať kultúru auto-
chtónnych a nie alochtónnych menšín: „Keby to boli Rómovia, tak na 
nich by som dala štátny príspevok“ (TT8). Jediný pozitívny príklad, 
ktorý by podporila aj voči imigrantom negatívne naladená respon-
dentka z trnavskej skupiny, bola už vyššie zmienená relácia Sloven-
skej televízie „Hádaj, kto nás pozval“: „Presne na takéto projekty by 
som dala tie peniaze. Na takéto bližšie poznávanie kultúr“ (TT6).  
 Košická skupina vysokoškolákov bola k myšlienke podpory kul-
túry prisťahovalcov ústretovejšia, dokonca by podporili aj poskyto-
vanie štátnych dotácií, ale, podobne ako v trnavskej skupine, len 
pod podmienkou, že sa to nebude diať na úkor financovania domá-
cej kultúry. Štát by však mal byť určite aktívny pri podpore výučby 
jazyka domácej spoločnosti (cez podporu jazykových, resp. integ-
račných kurzov), sprostredkovania informácií (napr. podpora we-
bových portálov alebo informačných centier pre cudzincov), prí-
padne by mal do integrácie zapájať prostredníctvom grantov aj 
mimovládne organizácie, obchodné komory a samosprávu. Dôvody 
aktívneho prístupu štátu k integrácii prisťahovalcov videla skupina 
ako účinný prostriedok na zabránenie vzniku segregovaných mest-
ských štvrtí, nezamestnanosti alebo problémom v bežnej komuni-
kácii.  
 V stredoškolských skupinách sa v otázke podpory štátu pri in-
tegrácii cudzincov objavilo viac negatívnych než pozitívnych alebo 
neutrálnych postojov. Negatívne postoje k možnej podpore kultúry 
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migrantov boli zdôvodňované predovšetkým slabou finančnou 
štátnou podporou kultúry domácej spoločnosti, prípadne slabou 
podporou čohokoľvek iného: „ZRPŠ platím a vôbec sa tu nekúri. 
Nemáme sprosté mydlo na hajzli, ani toaletný papier, ani normálny 
uterák“ (2HA3); „Ale veď štát nepodporuje ani Slovákov, nedáva do 
škôl“ (1HA4). Niektoré vyjadrenia boli dokonca radikálneho cha-
rakteru: „Však Slováci nemajú čo do huby, prečo taký shit podporo-
vať“ (SC5); „Tak my tu máme dosť vlastných problémov a potom 
príde nejaký sprostý prisťahovalec a ešte aby som im dávala na niečo 
peniaze“ (2HA5). Podobne ako vysokoškoláci aj stredoškoláci sa 
zhodli, že štát by nemal podporovať zamestnávanie migrantov. Vo 
viacerých skupinách bola ako hlavný argument uvádzaná vysoká 
nezamestnanosť domáceho obyvateľstva. V ostatných oblastiach, 
spravidla pri osvojení jazyka domácej spoločnosti, a len v počiatoč-
nej fáze po príchode na Slovensko, však môže štát zohrávať pri in-
tegrácii prisťahovalcov aktívnu úlohu: „Možno by bolo dobré, keby 
ich podporili, ale len zo začiatku, pokiaľ by si nenašli nejaké to býva-
nie a svoju stabilitu“ (PP9).  
 V prvej handlovskej skupine sa pri téme práva a povinnosti 
migrantov u viacerých respondentov objavili negatívnejšie pohľady 
na autochtónne menšiny – maďarskú a rómsku, než na alochtónne 
menšiny: „Ja by som pokojne dal práva prisťahovalcom také, aké 
majú Maďari a Cigáni a Cigáňov a Maďarov poslal hen“ (1HA6). 
Tento názor, hoci z diskusie v tejto skupine vzišiel ako dominantný, 
mal aj svojich oponentov v respondentoch, ktorí obhajovali rovno-
právny prístup ku všetkých ľuďom, a to bez ohľadu na príslušnosť 
k národnosti, rase alebo k náboženstvu, resp. bez ohľadu na to, či 
ide o prisťahovalcov alebo nie: „Tak ja si myslím, že či sú to už pri-
sťahovalci alebo Rómovia, alebo my Slováci, všetci by sme mali mať 
rovnaké práva“ (1HA1).       
 
 
c) multikulturalizmus 
 
V politickej diskusii o multikulturalizme zaznel v predchádzajúcom 
období niekoľkých rokov z úst viacerých politikov (Angela Merkel, 
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Nicolas Sarkozy, David Cameron, Daniel Lipšic) názor, že multikul-
turalizmus sa v západoeurópskych spoločnostiach neprejavil ako 
adekvátny prístup k integrácii migrantov. Keďže aj slovenská vzde-
lávacia politika zahŕňa multikultúrnu výchovu, predpokladali sme, 
že mladí ľudia budú mať približnú predstavu o jeho význame. Naša 
otázka tak najskôr smerovala k vysvetleniu multikulturalizmu zo 
strany respondentov. Ukázalo sa ale, že tak ako si multikulturaliz-
mus rôzne vysvetľujú odborníci, rovnako rozličné boli vysvetlenia 
našich respondentov. Práve v závislosti od kompetencie tento po-
jem vysvetliť sa následne uberala aj diskusia na uvedenú tému.  
V rámci nej sme chceli aj poznať názor na tvrdenie o zlyhaní tohto 
integračného prístupu.  
 V seneckej a druhej handlovskej skupine stredoškoláci význam 
pojmu multikulturalizmus vysvetliť primerane nevedeli: „Akože ten 
moslim, ktorý sa teraz začne riadiť aj tým talianskym náboženstvom“ 
(2HA6). V ostatných skupinách bol multikulturalizmus definovaný 
spravidla ako súžitie obyvateľov viacerých národností, kultúr, ná-
boženstiev alebo rás v jednom štáte, prípadne v jednom meste: „Ja 
by som uviedol ten príklad z Francúzska. Po ulici si idú belosi, černosi, 
zahalené ženy a tak, proste spolunažívanie, sem tam nejaký nepokoj, 
ale žijú spolu“ (TT9); „... že na jednom mieste žijú ľudia viacerých 
kultúr, odlišných tradícií a zvykov“ (TT8); „Keď je veľa cudzincov, aj 
rôznych rás v jednom meste, napríklad v New Yorku, že aj černosi 
tam sú, aj moslimovia“ (BA13); „To si predstavujem, že prídem do 
mesta a vidím tam kostol, mešitu, čínsky obchod, karate klub a proste 
všetko na kope“ (1HA5). Multikulturalizmus bol definovaný ako 
súžitie kultúrne sa odlišujúcich osôb, ale ani v jednej skupine nebol 
tento pojem spojený s osobitným prístupom štátu k integrácii cu-
dzincov, v rámci ktorého štát aktívne podporuje uchovávanie kul-
túrnych vzorcov správania prisťahovalcov.  
 Pri otázke, prečo sa vo verejnej diskusii objavuje názor o zlyhaní 
multikulturalizmu, respondenti z trnavskej skupiny uviedli argu-
menty korešpondujúce s takýmto postojom: „Pôvodná kultúra a 
národnosť začala vnímať, že prestáva byť väčšinou, cítila sa ohroze-
ná, tak začala taký obranný útok“ (TT6); „morálne a kultúrne rozdie-
ly medzi týmito občanmi sú tak rozdielne, že jedni si vytvárajú vlast-



Pohľady mladých ľudí na migráciu a migrantov 

 

~ 195 ~ 

 

né štvrte a žijú oddelene“ (TT2) alebo „jeden človek prestal akcepto-
vať toho druhého“ (TT7).   
 S hypotézou o zlyhaní multikulturalizmu súhlasila aj väčšina 
respondentov z prvej handlovskej skupiny. Príčiny videli vo vytvá-
raní segregovaných mestských štvrtí alebo v napätých vzťahoch 
medzi príslušníkmi odlišných kultúr: „Keď sa nad tým človek zamys-
lí, ako by žil Arab s černochom, tak myslím, že to je nonsens“ (1HA4); 
„Pôvodná idea multikulturalizmu bolo, že sa postupne vytvorí nová 
kultúra, kde sa budú všetci asimilovať, ale v Amerike jednoducho tam 
sú rozdelené štvrte, napríklad černošská štvrť, čínska štvrť, írska 
štvrť a jednoducho každý národ tam žije separovane“ (1HA8). Ako 
príklad negatívnych vplyvom multikulturalizmu gymnazisti z Han-
dlovej uvádzali situáciu v Amerike, ktorá podľa viacerých respon-
dentov nemá vlastnú kultúru, alebo Brusel, ktorý je typický vyso-
kou kriminalitou. Ako názorný príklad zlyhania multikulturalizmu 
bolo uvedené aj Slovensko, resp. neprispôsobivé správanie rómskej 
menšiny. Multikulturalizmus bol v tejto skupine rovnako odmietnu-
tý v zmysle miešania kultúr: „Cigáni tu už majú svoje kolónie, proste 
sú poodeľovaní od nás“ (1HA6). Skupina vyjadrila objavy z prenika-
nia negatívnych prvkov iných kultúr na Slovensko, a to nielen vý-
chodnej, ale aj západnej: „To je amerikanizácia civilizácie, ty kokos. 
McDonaldy, tučné ženské, akože idú sem tučné ženské už zo západu, 
to je trend“ (1HA4).  
 V košickej skupine vysokoškolákov prevažovali pri téme multi-
kulturalimus v zmysle rovnocenného spolunažívania viacerých 
kultúr neutrálne alebo pozitívne názory. Košičania tak potvrdili 
svoje pozitívny prístup k prisťahovalcom. Jeden z respondentov 
dokonca nesúhlasil s tézou o zlyhaní multikulturalizmu, pričom 
zodpovednosť za prípadné problémy hľadal u politickej elity: „Ak 
politik povie, že multikulturalizmus zlyhal, tak to povie preto, lebo 
jemu je lepšie povedať, že multikulturalizmus zlyhal, ako to, že zlyhal 
on. Teda, keď Merkelová alebo Sarkozy tvrdia, že multikulturalizmus 
zlyhal, tak to hovoria preto, že im je ťažko povedať to, že zlyhala ich 
sociálna politika. Nemyslím si, že ten koncept je zlý“ (KE6).  
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6.4 ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE FÓKUSOVÝCH SKUPÍN 
 
Pri porovnaní výstupov fókusových rozhovorov vystupujú do po-
predia určité rozdiely medzi vysokoškolákmi a stredoškolákmi. 
Rozdiely sa však ukázali skôr v rovine odborného vyjadrovania 
a záujmu o diskutovanú tému, ale nie v rovine pozitívneho alebo 
negatívneho prístupu k migrantom. V tomto prípade nie je vzdela-
nie primárnou vlastnosťou, podľa ktorej by sme mohli kategorizo-
vať ľudí s pozitívnym, neutrálnym alebo negatívnym vzťahom 
k migrantom. Z výsledkov výskumu zároveň vyplynulo, že medzi-
národná migrácia a vzťah k prisťahovalcom s akýmkoľvek dlhodo-
bejším pobytom na Slovensku je pre mladých ľudí s odborným 
stredoškolským vzdelaním nezaujímavou témou do diskusie. Po-
rovnávané boli názory respondentov aj podľa pohlavia. Z tejto per-
spektívy však markantné rozdiely v postojoch mladých mužov 
a mladých žien identifikované neboli.  
 Ak hodnotíme osobný prístup k imigrantom, najústretovejšie 
vystupovala košická skupina, naopak negatívne boli naladení stre-
doškoláci na odborných školách. Ak napríklad v ostatných skupi-
nách boli imigranti bezprostredne spájaní s islamom, pričom posto-
je respondentov boli silne ovplyvnené negatívnymi stereotypmi, 
v košickej skupine bola diskusia o moslimoch vyvolaná až po kon-
krétnej otázke moderátora. Percepcia migrantov košickými štu-
dentmi tak bola založená na rovnocennom prístupe, pričom ich 
argumenty boli uvádzané bez náznakov a priori vytvorených pred-
sudkov. Táto skupina vyjadrila voči migrantom najväčšiu mieru 
tolerancie a najmenšiu mieru stereotypného uvažovania. Naopak 
najviac stereotypného uvažovania bolo zachytené u žiakov stred-
ných odborných škôl (spravidla bez maturity). Mimoriadne nega-
tívne vyjadrenia sa objavili aj v trnavskej skupine vysokoškolákov, 
hoci je potrebné zdôrazniť, že predovšetkým u jednej respondent-
ky, ktorá v diskusii verbálne, ako aj svojim záujmom o tému debaty 
jednoznačne dominovala nad ostatnými účastníkmi. V tejto súvis-
losti považujeme za dôležité uviesť, že vo viacerých skupinách sa 
objavili negatívne vyjadrenia na adresu autochtónnych menšín – 
rómskej a maďarskej.   
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 Pri hľadaní odpovede na otázku, prečo sú postoje (nielen) mla-
dých ľudí v kvantitatívnych výskumoch skôr negatívne ako pozitív-
ne, je potrebné vrátiť sa k bezprostredným asociáciám responden-
tov, ktoré spájali so slovami migrácia a migrant. Vo väčšine skupín 
boli migranti predstavovaní ako ľudia odlišujúci sa od domáceho 
obyvateľstva fyziognomickými črtami, tradíciami, kultúrou ale-
bo náboženstvom. Kombinácia absencie osobnej skúsenosti s takto 
definovanými skupinami migrantov a negatívne ladeným mediál-
nym spravodajstvom vedú následne k pocitu neistoty a z toho ply-
núcej obrannej pozície voči niečomu novému, doteraz nepoznané-
mu. Dichotómia v zmysle „my“ a „oni“, „akceptovateľní“ a „neakcep-
tovateľní“, „dobrí“ a „zlí“ alebo „slovenskí“ a „cudzí“ bola prítomná 
vo väčšine fókusových skupín. Prehlbovaním diskusie však viacerí 
respondenti pripustili, že migrant nie je len moslim, černoch alebo 
obyvateľ ázijského štátu, prípadne nelegálny utečenec, ale je to aj 
Čech, Poliak, Francúz, Nemec alebo občan USA, Austrálie alebo Ka-
nady, teda sú to aj ľudia rovnakej rasy, podobnej kultúry alebo toho 
istého náboženstva. Niektorí respondenti v priebehu diskusie 
mierne prehodnocovali svoje postoje, čo sa ukázalo pri neutrálnej 
alebo pozitívnej odpovedi na otázku, či by rešpektovali migranta 
ako svojho suseda alebo spolužiaka. V obsahu odpovedí už nešlo 
primárne o pôvod alebo príslušnosť k rase alebo náboženstvu, ale 
predovšetkým o spôsob správania migranta ako človeka v rámci 
susedských vzťahov a o rešpektovanie domácich kultúrnych tradí-
cií a právnych noriem.  
 Čo mali všetky skupiny spoločné, aj keď v rôznej intenzite, bol 
negatívny postoj k pracovným migrantom. Opatrnosť alebo priam 
odpor voči pracovnej migrácii smerujúcej na Slovensko sa 
v diskusii objavoval aj v spontánnych vyjadreniach, ale dominoval 
predovšetkým po zámernom vyvolaní diskusie na túto tému. Res-
pondenti vyjadrili obavu z pracovných migrantov, prisťahovalcov 
vnímajú ako priamu konkurenciu domácej pracovnej sily. Neutrál-
ne alebo pozitívne postoje vyjadrovali spravidla len voči tým mig-
rantom, ktorí sú schopní vytvoriť pre svojich krajanov alebo aj pre 
domáce obyvateľov ďalšie pracovné miesta.   
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 Napriek stereotypnému vnímaniu migrantov a pomerne frek-
ventovaným negatívnym postojom nie je tento dlhodobo pretrváva-
júci status quo nemeniteľný. Závisieť bude určite od celkového poč-
tu migrantov a ich ochoty osvojiť si jazyk domácej spoločnosti 
a rešpektovať kultúru, tradície a legislatívu cieľového štátu migrá-
cie. Drvivá väčšina mladých respondentov totiž od migrantov oča-
káva aktívny prístup k integrácii, predovšetkým formou osvojenia 
slovenského jazyka. Pohľad domáceho obyvateľstva sa môže zme-
niť smerom k pozitívnemu aj v prípade, ak médiá budú prinášať 
vyvážené spravodajstvo a niektorí migranti budú vystupovať 
v úlohe pozitívnych hrdinov (napr. olympijská víťazka Natalia 
Kuzmina alebo hráči prvoligových súťaží – futbalu, hádzanej 
a pod.). Aj keď pozitívny pohľad médií na problematiku medziná-
rodnej migrácie je vzhľadom na príťažlivosť negatívnych prejavov 
migrácie pre bulvárne spravodajstvo menej pravdepodobný.  
 Pozitívnu úlohu vo vytváraní názorov na imigrantov môže zo-
hrávať aj štát. Objavili sa síce záporné názory na štátom dotovanú 
podporu kultúry prisťahovalcov na úkor financovania domácej 
kultúry, ale respondenti neodmietli podporu úspešným individuál-
nym projektom, medzi inými napríklad náučno-vzdelávacej relácii 
Slovenskej televízie určenú mladým ľuďom pod názvom „Hádaj, kto 
nás pozval“. 
 V neposlednom rade sa pomoc pri osvojovaní si tolerantného 
prístupu k migrantom očakáva aj od školských ustanovizní. 
Z uskutočnených rozhovorov však vyplýva, že téma migrácie je na 
slovenských stredných školách zatiaľ značne marginálnou témou 
a učitelia jej nevenujú dostatočnú pozornosť, alebo inak povedané, 
skoro žiadnu. A to aj napriek deklarovanému záujmu štátnych or-
gánov o multikultúrne vzdelávanie slovenskej mládeže. Vo viace-
rých skupinách respondenti totiž uviedli, že o medzinárodnej mig-
rácii a integrácii prisťahovalcov sa verejne rozprávali detailnejšie 
po prvýkrát. Dôraznejší prístup na multikultúrne vzdelávanie by 
tak mohlo pomôcť nielen pri odbúravaní negatívnych stereotypov 
(a ako uvidíme v nasledujúcej kapitole aj pri eliminovaní otvore-
ných prejavov posmechu na adresu detí prisťahovalcov 
u školopovinnej mládeže), ale podľa Alexandra Čemeza (2011: 30) 
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aj pri zmierňovaní napätia medzi pôvodnými národmi strednej 
Európy, vrátane napätia medzi Slovákmi a Maďarmi, prípadne me-
dzi majoritnou spoločnosťou a rómskou menšinou, ktorého prejavy 
sa, a to aj napriek rozhovorom o migrácii a prisťahovalcoch objavili 
spontánne vo väčšine stredoškolských skupín (najmenej v seneckej, 
kde traja respondenti patrili k rómskej menšine).   
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7. MLADÍ IMIGRANTI NA SLOVENSKU    
 
 

7.1 CIELE VÝSKUMU  
 

nalýza fókusových skupín ukázala, že medzi autochtónnou 
mládežou existujú silné stereotypy vo vzťahu 
k prisťahovalcom. Cieľom tejto časti výskumu bolo preto 

zistiť, ako na vlastný integračný proces a celkovo na kvalitu života v 
slovenskej spoločnosti nazerajú mladí prisťahovalci žijúci na Slo-
vensku alebo mladí ľudia s migračným pozadím. Táto časť bude 
venovaná tomu, či práve mladí migranti majú konkrétne osobné 
skúsenosti s negatívne naladeným postojom mladých obyvateľov 
Slovenska. Zároveň sme chceli vedieť, prečo si mladí prisťahovalci, 
resp. ich rodičia zvolili práve Slovenskú republiku za cieľovú kraji-
nu svojej migrácie, ako nadväzujú kontakty s príslušníkmi domácej 
spoločnosti, prípadne akú skúsenosť mali alebo stále majú s osvo-
jovaním slovenského jazyka. Výskum mal rovnako odpovedať na 
otázku, či určitá kategória prisťahovalcov tvorí v súčasnosti poten-
ciál pre vznik nejakých kultúrnych konfliktov medzi domácim oby-
vateľstvom a imigrantmi.  
 
 Otázky výskumu sa týkali viacerých okruhov:  
 
• prečo imigranti prichádzajú práve na Slovensko; 
• ako sa prisťahovalci integrujú do spoločnosti a aké prekážky 

existujú v procese ich začleňovania do spoločnosti; 
• kto pomáha prisťahovalcom pri osvojovaní slovenského jazyka; 
• aké skúsenosti majú prisťahovalci na slovenskom trhu práce;  
• ako využívajú svoj voľný čas; 
• aké skúsenosti majú so štátnymi inštitúciami.  
 
 
 
 
 

A
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7.2 VÝBER VÝSKUMNEJ VZORKY 
 
Základným kritériom pre zaradenie respondentov do výskumnej 
vzorky bola podmienka dĺžky pobytu na Slovensku v rozsahu mi-
nimálne jedného kalendárneho roka. Táto podmienka vychádza 
z definície migranta Organizáciou spojených národov, podľa ktorej 
je migrantom príslušník jedného štátu s miestom pobytu v inej kra-
jine po dobu v rozmedzí minimálne dvanástich mesiacov. Táto 
podmienka je zároveň kritériom pre zaradenie cudzinca medzi ad-
resátov slovenskej integračnej politiky (Koncepcia 2009). Medzi 
respondentov sme zaradili aj na Slovensku narodených obyvateľov, 
ktorých minimálne jeden z rodičov pochádza zo zahraničia. 

Celkový počet uskutočnených individuálnych rozhovorov bol 17. 
Z konečnej výskumnej vzorky sa v deviatich prípadoch dopytova-
ných jednalo o ženy, v ôsmich o mužov, z nich najmladší respon-
dent mal 15 rokov, najstarší 29.  
 
Tabuľka 6: Rozdelenie respondentov podľa pohlavia a veku 

Pohlavie/Vek 16-18 19-21 22-25 26-29 Spolu 
Muži 1 2 4 1 8 
Ženy  2 3 2 2 9 

 
 

Stretnutia prebehli v rôznych prostrediach – v kaviarňach, 
v domácom prostredí respondenta, v škole a tiež v bratislavskom 
moslimskom stredisku. Všetci dopytovaní boli vopred poučení 
o zámeroch rozhovoru a ubezpečení, že nahrávky ani údaje z nich 
nebudú poskytnuté novinárom, polícii alebo iným štátnym orgá-
nom. Pre zabezpečenie anonymity nebola požadovaná ani celková 
identifikácia prisťahovalca. 

Z pohľadu krajiny pôvodu respondentov (prípadne jedného ale-
bo oboch rodičov) boli do výskumnej vzorky zahrnutí imigranti 
pochádzajúci z Afganistanu (R6), Albánska (R17), Bosny (R5), Čes-
kej republiky (R11), Číny (R9), Iraku (R2, R13), Kene (R14), Mace-
dónska (R1, R16), Rumunska (R8), Ruska (R7), Srbska (R10), So-
málska (R3, R4, R15) a Ukrajiny (R12). S prechodným alebo trva-
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lým pobytom sa naši respondenti zdržiavali primárne v okresoch 
bratislavského a trnavského kraja, teda v krajoch s najvyšším per-
centuálnym podielom imigrantov, ale respondentov sme získali aj 
v okresoch Galanta, Myjava a Rimavská Sobota.  

 
 

7.3 METÓDA VÝSKUMU 
  
Dáta boli zbierané v mesiacoch jún, júl a august 2012 formou se-
mištruktúrovaných, na problém orientovaných rozhovorov (prob-
lem-centered interview) (Witzel 2000) s prisťahovalcami vo veku 
15 až 29 rokov. Každý rozhovor sa skladal z dvoch častí. V prvej 
moderátor spolu s respondentom vyplnili dotazník s 18 otázkami, 
ktorý sme pripravili pre lepšie spracovávanie získaných dát z indi-
viduálnych rozhovorov. Dotazník obsahoval otázky ohľadom veku, 
pohlavia, krajiny pôvodu prisťahovalca, spôsobu prekročenia hra-
níc, formy imigrácie, rodinného stavu, krajiny pôvodu životného 
partnera, dôvodu príchodu (dôvodu príchodu rodičov), nábožen-
skej príslušnosti, uvažovania vrátiť sa späť do krajiny pôvodu. Ok-
rem základných údajov o respondentovi obsahoval dotazník aj 
otázky dotýkajúce sa občianskej participácii prisťahovalcov.   

Druhá časť rozhovoru sa viedla podľa vopred pripraveného sce-
nára 32 okruhov otázok. Scenár rozhovoru bol vytvorený tak, aby 
zachytil informácie najmä o kultúrnej a náboženskej, socioekono-
mickej a voľno-časovej kategórii integrácie a podmienok vzdeláva-
nia. Obsahoval otázky k motívom výberu cieľovej krajiny migrácie 
a zotrvania na Slovensku, procesu postupného začleňovania do 
spoločnosti a možných sprievodných prekážkach, okolnostiam 
osvojovania si domáceho jazyka, ďalej o pohľadoch na súžitie 
s príslušníkmi autochtónnej spoločnosti, o komunikácii so štátnymi 
orgánmi, o skúsenostiach s rasizmom a šovinizmom, importe iných 
kultúrnych vzorcov správania, kontaktoch s krajinou pôvodu a skú-
senostiach na trhu práce. Keďže hlavná metóda výskumu bola zalo-
žená na metóde na problém orientovaného semištruktúrovaného 
rozhovoru, jednotlivé odpovede boli ďalej dopĺňané nadväzujúcimi 
otázkami, ktoré vyplynuli priamo z rozhovoru. Respondenti boli 
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počas komunikácie povzbudení, aby rozprávali o svojom živote 
uvoľnene a čo možno najviac detailne.  

Rozhovory boli uskutočnené v slovenskom jazyku. Pri všetkých 
bol vyhotovený audiozáznam, ktorý bol následne prepísaný. Rozsa-
hom sa rozhovory líšia. Vyplýva to prevažne z ochoty respondenta 
vysvetliť určité okolnosti detailnejšie, ale aj zo schopnosti viesť 
vierohodný dialóg a tiež vyjadriť svoje myšlienky v slovenskom 
jazyku. Dĺžka rozhovorov sa pohybovala v rozmedzí 35 až 95 mi-
nút. Do tohto času je zahrnutý čistý dialóg bez času, ktorý bol po-
trebný na získanie kontaktu, dohovore na stretnutí, vytvorení 
priaznivej atmosféry medzi jednotlivými účastníkmi, vysvetleniu 
zámerov výskumu, prípadne na doplnenia potrebné pre vysvetlenie 
niektorých sporných pasáží.  

Rozhovory s prisťahovalcami viedli autori publikácie a v niekto-
rých prípadoch aj poučení dobrovoľníci. Vychádzali sme totiž 
z predpokladu, že respondenti ochotnejšie rozprávajú o svojich 
skúsenostiach a zážitkoch, pokiaľ vedú rozhovor s človekom, ku 
ktorému majú vybudovaný dôvernejší vzťah. Podobne ako v analý-
ze fókusových skupín sú aj v tejto kapitole pre lepšie znázornenie 
skúmaných skutočností použité citáty z individuálnych rozhovorov.  
 
 
7.4 VÝSLEDKY VÝSKUMU 
 
1. Dôvody migrácie na Slovensko 
 
Prvá časť rozhovoru bola vedená tak, aby boli identifikované nielen 
dôvody odchodu respondentov (alebo ich rodičov) z krajiny pôvo-
du, ale rovnako, aby boli odhalené dôvody príchodu práve na Slo-
vensko. Z pohľadu dôvodov príchodu boli rozlíšené štyri skupiny 
prisťahovalcov: mladí ľudia s migračným pozadím s miestom naro-
denia už na Slovensku, vojnoví utečenci, pracovní migranti, resp. 
migranti hľadajúci možnosti lepšieho vzdelania na Západe a mig-
ranti s cieľom zlúčenia rodiny. Takto vytvorené členenie samo-
zrejme nevylučuje prelínanie imigrantov medzi jednotlivými sku-
pinami. Napríklad, pôvodne vojnový utečenec mohol po odznení 
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konfliktu v krajine pôvodu zotrvať na Slovensku, aby mohol pokra-
čovať v partnerskom zväzku, študovať, prípadne sa nevrátil kvôli 
ekonomickým dôvodom. Ekonomické dôvody totiž patria medzi 
časté príčiny vyvolávajúce medzinárodnú migráciu.  
 Prvú skupinu našich respondentov tvorili občania Slovenskej 
republiky s migračným pozadím. Ide o potomkov imigrantov s prí-
chodom v rôznom časovom období. Primárne teda ide o ľudí, ktorí 
nemajú osobné skúsenosti z prekonávania geografického rozdielu 
medzi krajinou pôvodu a cieľovým štátom, ale kvôli odlišnému pô-
vodu otca, matky alebo oboch rodičov môžu (ale nemusia) byť vy-
chovávaní podľa odlišných tradícií ako mladí ľudia pôvodom 
z autochtónnej spoločnosti. Od autochtónnej mládeže sa môžu odli-
šovať nielen na základe kultúrnych zvykov, ale často krát i odliš-
ným menom (viditeľné najmä v prípade mladých moslimov).  
 Respondenti zaradení do tejto skupiny vyjadrovali pozitívne 
skúsenosti so životom na Slovensku. Samých seba väčšinou nedefi-
nujú ako osoby, ktoré by sa odlišovali od ostatných vrstovníkov. 
Slovenčinu považujú za svoj materinský jazyk. Len niektorí ovlá-
dajú aj jazyk imigrovaného rodiča (prípadne oboch rodičov). Zvy-
čajne, ak sa nejedná o rodinu zmiešaného páru migrant/migrantka 
a Slovák/Slovenka, tak sú deti vedené okrem slovenčiny len k jed-
nému z jazykov rodičov. Obzvlášť to platí, ak sa rodina z rôznych 
dôvodov rozpadne. Potvrdil to aj respondent, ktorý konštatoval, že 
„mňa od malička ťahali do toho, aby som hovoril a rozumel po chor-
vátsky. A to sa podarilo a mám to ako druhý jazyk. Arabsky to vôbec. 
[...] V podstate vôbec nie. Otec nemal náladu a ani čas. A tak nevieme 
s bratom po arabsky“ (R5).  
 V prípade, že jeden z rodičov patrí k moslimskému spoločenstvu, 
vyskytli sa prípady, že neartikulovali potrebu verejne sa hlásiť 
k tejto náboženskej skupine. Skúseností z prostredia moslimskej 
komunity ale ukazujú, že ak je otec alebo starý otec (ujo) praktizu-
júci moslim, tak deti sú vedené k islamu a navštevujú mešity aspoň 
do dospelého veku. Po post-pubertálnom „šoku“ sa často opäť vra-
cajú k moslimským tradíciám. Podobne je to aj s osvojením si arab-
ského jazyka, kde opakovane platí, že „v budúcnosti sa to rieši. [...] 
Mávame tu arabčinu raz za týždeň, ale že by som to nejako intenzív-
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ne bral, to nie. Akože nehovorím, že do budúcnosti nie, ale teraz sa 
tomu až tak nevenujem“ (R5). 
 Druhú skupinu našich respondentov tvorili vojnoví utečenci 
alebo ich deti, ktorí sa narodili mimo územia Slovenska a ešte si 
pamätajú na krajinu pôvodu. V rámci tejto skupiny sme identifiko-
vali dve podskupiny: utečencov s príchodom na Slovensko v deväť-
desiatych rokoch minulého storočia pôvodom z konfliktného regió-
nu bývalej Juhoslávie a ostatných vojnových utečencov – predo-
všetkým z blízko-východných a afrických štátov. Medzi nimi však 
nie je rozdiel len geografického charakteru. Zatiaľ čo prvá podsku-
pina migrantov si vybrala Slovensko zámerne kvôli blízkosti jazyka, 
kultúry a v početných prípadoch kvôli existujúcim rodinným väz-
bám, utečenci z ostatných konfliktných regiónov ostali na Sloven-
sku predovšetkým kvôli migrácii do iného štátu, neplánovite preru-
šenej slovenskými bezpečnostnými zložkami: „Keď otec sa tu dostal 
prvýkrát, tak on tiež nevedel, aký to je štát. Najprv nám hovoril, že je 
v Maďarsku, ale po niekoľkých týždňoch v tábore sa dozvedel, že je 
na Slovensku“ (R3). 
 Tretiu, etnicky aj nábožensky mimoriadne heterogénnu, skupinu 
našich respondentov tvorili ekonomickí migranti. Tvoria ju obyva-
telia rôznych štátov, resp. kontinentov. Podľa údajov Štatistického 
úradu SR sú približne dve tretiny cudzincov s riadnym pobytom na 
Slovensku pôvodom z krajín Európskej únie. Hlavne v období pred 
vypuknutím hospodárskej krízy v roku 2008 prichádzali na Sloven-
sko pracovníci z Rumunska. Taktiež aj v našom výskume boli iden-
tifikovaní pracovní migranti, ale keďže sme sa zameriavali predo-
všetkým na mladšiu generáciu, netvorili veľkú skupinu. Objavili sa 
však takí migranti, ktorí prišli na Slovensko za účelom získania 
vzdelania, ktoré z rôznych (najmä ekonomických) dôvodov nemohli 
získať v krajine svojho pôvodu: „Dostal som tu štipendium, aby som 
tu mohol študovať. [...] Potom by som sa vrátil domov a pomáhal tam 
ľuďom s projektmi. V Nairobi, Rwande, Burundi [...] Práve preto som 
tu prišiel“ (R14). 
 Napokon poslednú skupinu našich respondentov tvorili imigran-
ti, ktorí na Slovensku ostali dlhodobejšie kvôli zachovaniu partner-
ského alebo manželského zväzku. Zámerne sme zvolili slovo – osta-
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li – pretože pôvodný zámer opustenia krajiny pôvodu mohol byť 
v tejto skupine imigrantov úplne iný. V určitom význame sem pat-
ria aj respondenti, ktorí sa prisťahovalci na Slovensko práve kvôli 
tomu, že tu už žili usadení ich rodičia alebo starší súrodenci: „Slo-
vensko som poznal, lebo som mal rodinu tu. Som mal tu brata“ (R14); 
„Na Slovensko som prišiel, lebo tu žil a pracoval môj strýko. Mohol 
som sa teda hneď u neho tu v cukrárni zamestnať a trochu sa naučiť 
aj jazyk. Bolo to tak pre mňa jednoduchšie (R16).  
 
    
2. Faktory integrácie – jazyk  
 
V ďalšej časti rozhovoru sme sa zamerali na zistenie, akým spôso-
bom mladí prisťahovalci pristupujú k osvojovaniu jazyka spoloč-
nosti cieľovej krajiny migrácie, ktorý je považovaný za kľúčový 
faktor úspešnej integrácie. V tradičných imigračných krajinách vlá-
dy pre tento účel využívajú rôzne nástroje, medzi inými jazykové, 
resp. integračné kurzy organizované aj s pomocou miestnych sa-
mospráv a neziskového sektoru a s finančnou podporou štátu. Zá-
merom kurzov je zlepšenie situácie imigrantov v novom prostredí, 
lepšia orientácia na pracovnom trhu s cieľom vytvárať vzťahy 
v novom sociálnom prostredí a poskytnutie pomoci pri občianskom 
a kultúrnom angažovaní. „Ten prístup ľudí k tebe už je vynikajúci, 
keď vieš po slovensky. Ale keď nevieš, budeš vždy smutný, budeš vždy 
v samote. Lebo nik nemá čas na teba. [...] Jednu radu by som dal všet-
kým, aby mali záujem, slovenčina neni ťažká“ (R14). Toto potvrdila 
aj ďalšia respondentka, ktorá sa vyjadrila, že „napríklad, keď neviem 
jazyk, tak stále by som potrebovala niekoho, kto mi pomáha, ale teraz 
ho viem, tak môžem robiť veci sama. Nemusím nejako potrebovať 
niekoho. Takže jazyk je veľmi dôležitý, aby človek vedel, keď žije in-
de“ (R4). 

Význam jazyka hostiteľskej krajiny závisí aj od schopnosti 
a ochoty príslušníkov autochtónnej spoločnosti používať pri doro-
zumievaní s cudzincami niektorý zo svetových jazykov. Už v skupi-
nových diskusiách s mladými ľuďmi bolo naznačené, že obyvatelia 
Slovenska, najmä spomedzi starších obyvateľov, neovládajú na 
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dostatočnej úrovni cudzie reči. Aj z tohto dôvodu je slovenčina pre 
praktický život prisťahovalcov rozhodujúcim dorozumievacím ja-
zykom, a to rovnako pre osoby s dobrými znalosťami angličtiny 
alebo iného svetového jazyka.  

Hoci aj koncepcia slovenskej integračnej politiky pokladá ovlá-
danie jazyka domácej spoločnosti za dôležitý faktor úspešnej integ-
rácie, okolnosti osvojovania slovenčiny a aktívne pôsobenie štátu 
na tomto poli patria zatiaľ k slabším článkom slovenského integ-
račného procesu. Väčšina respondentov uviedla, že slovenčinu sa 
učili bez aktívnej pomoci štátu, miestnej samosprávy alebo nezis-
kového sektoru. Mnohí z mladších respondentov uvádzajú, že sa 
slovenčinu naučili „na ulici“, alebo vďaka sociálnym sieťam a ko-
munikácií s rovesníkmi. „Ja som sa slovenčinu naučil na ulici. Ulica 
bola moja škola“ (R1). Podobná je aj výpoveď ďalšieho responden-
ta, ktorý konštatoval, že „nemali sme žiadne kurzy slovenčiny, len asi, 
povedal by som, že ulica je najlepšia škola. Išli sme do roboty, do slo-
venskej komunity, tak tam sme sa naučili po slovensky. Ten najlepší 
kurz bol komunikácia s ľuďmi“ (R3). 

Zaujímavým je zistenie, že pre mladých rodičov predstavujú ich 
školopovinné deti významnú pomoc pri osvojovaní slovenského 
jazyka: „Postupne som sa jazyk učila, no úplne som sa dohovorila až 
po troch rokoch. Do kurzu som nechodila, učila som sa sama a medzi 
hosťami. Trvalo mi to asi päť rokov, ale zdokonaľujem sa so svojim 
synom, ktorý chodí do slovenskej školy“ (R9).  

Na pomoc štátu pri osvojení slovenčiny poukázali niektorí ute-
čenci prechodne umiestnení v azylových táboroch, kde môžu na-
vštevovať kurzy slovenčiny. Okrem jazyka majú možnosť získať 
základné informácie o Slovenskej republike a tak sa pripraviť, 
v prípade pozitívnej azylovej procedúry, na situácie každodenného 
života. Problémom týchto kurzov však je, že nie sú povinné. Mnohí 
obyvatelia utečeneckých táborov ich neabsolvujú, pretože predpo-
kladajú, že sa im v krátkom časovom horizonte podarí opustiť Slo-
vensko a pokračovať ďalej do pôvodne uvažovanej cieľovej krajiny 
migrácie: „Prvých päť mesiacov sme o slovenčinu neprejavovali záu-
jem, lebo sme si mysleli, že tu neostaneme žiť“ (R3). Pôvodný záujem 
o pokračovanie svojho putovania do iných krajín potvrdzovali naj-
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mä respondenti so skúsenosťou z pobytu v azylových táboroch, 
ktorí ale nakoniec z rôznych dôvodov (odhalenie nelegálneho pre-
chodu hraníc políciou, nesplnenie podmienok prevádzačskými 
skupinami, uprednostnenie života s novým partnerom) ostali na 
Slovensku: „Plánoval som do Švédska, tam je veľa Iračanov, a je tam 
aj moja rodina“ (R2).  

 
 

3. Faktory integrácie – etnický pôvod 
 
Vzhľadom na negatívne stereotypné vnímanie prisťahovalcov mla-
dými ľuďmi sme v tejto časti chceli vedieť, ako na proces integrácie 
vplýva etnický pôvod imigrantov. Z výsledkov individuálnych roz-
hovorov vyplýva, že najviac negatívnych skúseností majú mladí 
imigranti alebo deti s migračným pozadím, ak sa navonok viditeľne 
odlišujú (farbou pokožky, tvarom očí) od majoritnej populácie: 
„Môj trinásťročný brat to ťažko znáša, pretože sa mu spolužiaci po-
smievajú, že má otca cigáňa [...] aj ja sa radšej neopaľujem, aby som 
bola viac biela“ (R6); „S rasizmom mám časté skúsenosti“ (R3); 
„S rasizmom som sa stretla len raz, v Trnave na jarmoku. Nejaký člo-
vek si dal na zem pohár červeného vína a kopol ho do mňa. Zľakla 
som sa, ale bol opitý, tak som si z toho nič nerobila“ (R4). „Rasisti, 
skúsenosti mám, oni asi nevideli nikdy černocha“ (R15); „Tak sa stre-
távam tam s takými , ktorí neznášajú ľudí z inej časti planéty. Nieke-
dy to dopadlo zle, že sme sa aj bili a skončili sme na polícii“ (R14).  
 Bez negatívnych skúseností s rasizmom alebo xenofóbiou spra-
vidla žijú na Slovensku imigranti z európskych krajín: „Nemám 
s tým skúsenosti, asi aj preto, že Slováci nepočujú môj ruský prízvuk“ 
(R7). Niektoré narážky však môžu pociťovať z dvojzmyselných 
vyjadrení alebo vtipov: „Sem tam počujem vtipy na adresu mojej 
národnosti“ (R11). Zaujímavým je však záverečné zistenie, ktoré 
v kontexte odlišnosti rasy a etnickej príslušnosti prezentovali nie-
ktorí z respondentov, a to, že negatívne skúsenosti s priamym alebo 
latentným rasizmom, ktorého sa stali svedkami, nepaušalizovali na 
Slovensko a Slovákov vo všeobecnosti. Mnohí si uvedomujú, že sú 
to prejavy spojené s neznalosťou, násilnou povahou jednotlivcov 



Mladí imigranti na Slovensku 

 

~ 209 ~ 

 

alebo skupín, prípadne sú zapríčinené zlou životnou situáciou 
a predovšetkým alkoholom. „Úprimne poviem ja to chápem, že títo 
ľudia nie sú tvár Slovenska, budem veľmi hlúpy, ak by som takto uva-
žoval. To je len malá časť, ktorá robí zlé meno Slovenska“ (R14). 
 
 
4. Faktory integrácie – náboženstvo  
 
V našom výskume sme zvláštnu pozornosť venovali respondentom 
s iným, než kresťanským vierovyznaním, predovšetkým moslimom. 
V klasických imigračných krajinách sú totiž práve moslimovia ter-
čom rôznych typov útokov zo strany domáceho obyvateľstva, od 
negatívnych stereotypov, až po fyzické napadnutia. Otázne teda 
bolo, či podobné pohľady pociťujú aj mladí moslimovia s pobytom 
na Slovensku.  

Z uskutočnených individuálnych rozhovorov vyplýva, že mosli-
movia žijúci na Slovensku sa vedia prispôsobiť slovenským tradí-
ciám a buď ich dodržiavajú a oslavujú spoločne s príslušníkmi au-
tochtónnej spoločnosti alebo svoje vlastné zvyky udržiavajú a tra-
dície oslavujú v súkromí, prípadne vo vlastnej komunite. Pravidelné 
modlenie v spoločnej modlitebni alebo individuálne počas dňa, 
odmietanie bravčového mäsa a alkoholu, dôraz na hodnotu vzdela-
nia, úcta k rodičom a vytváranie pevnejších rodinných väzieb ne-
patria medzi podmienky priečiace sa kultúre domácej spoločnosti, 
ba naopak, môžu v niektorých prípadoch slúžiť ako príklad pre 
autochtónnych obyvateľov.  

Keďže výskum v rámci fókusových skupín ukázal mimoriadne 
negatívne postoje mladých ľudí voči moslimom, chceli sme vedieť, 
či aj mladí moslimovia žijúci na Slovensku takéto správanie vníma-
jú primárne zamerané voči nim osobne. Predpokladáme totiž, že 
akceptovanie imigrácie domácim obyvateľstvom je základom kaž-
dého harmonického spolunažívania. Z uskutočnených rozhovorov 
vyplýva, že moslimovia tento odstup domácej populácie pociťujú 
a s negatívnymi reakciami okolia majú osobné skúsenosti: „Moji 
susedia, mladí Slováci aj Česi, začali osobne slovne urážať moju ma-
minu, aj moju manželku [...] ona bola celá vystrašená z toho, plakala 
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počas celej cesty do Nitry. A proste im vadilo to, že moja maminka má 
šatku na hlave“ (R1). Príslušnosť k islamu viacerí respondenti uvá-
dzali ako faktor, ktorý prekáža príslušníkom domácej spoločnosti 
pri nadväzovaní a udržiavaní kontaktov s prisťahovalcami: „Keď 
poviem niekomu na začiatku, že som moslim, tak sa so mnou ani ne-
kamaráti. Stalo sa mi, že sa chce rozprávať so mnou, ale keď mu po-
viem, že som moslim, tak sa mi už potom ani nepozdraví“ (R2); „Keď 
som povedala jednej kamarátke, že som moslimka, tak odskočila do-
zadu“ (R4).  

Viacerí respondenti vyjadrili dojem, že postoj domácich obyva-
teľov voči moslimom sa v ostatných rokoch zhoršil. Niektorí res-
pondenti vidia príčinu tohto stavu v mediálnom spravodajstve, 
ktoré je podľa nich jednostranné a zaujaté: „Médiá ukazujú len tie 
zlé veci na islame a ľudia si potom vytvárajú predsudky“ (R2); „Mám 
jednu kamarátku, ktorá predtým videla len zlé veci o moslimoch [...] 
som jej to vysvetlila, že nie sme takí, ako si myslí. Ona mala fakt veľmi 
veľa zlých vecí. Si myslela, že sme nejakí teroristi, všetko, čo dávajú 
v televízore, tak si myslela, že je to pravda“ (R4).  

S faktorom integrácie moslimov do spoločnosti súvisí v rovine 
náboženstva aj možnosť participácie na náboženskom živote ko-
munity a tiež priestor, ktorý Slovenská republika poskytuje mosli-
mom k plnohodnotnému životu, resp. miera rovnoprávnosti mos-
limov s majoritne kresťanskou populáciou. Mladí moslimovia, po-
dobne ako aj ich rovesníci, výrazne nepociťujú diskrimináciu 
v praktizovaní vlastnej viery. Pramení to z veľkej časti aj z ich zá-
ujmu o vieru. Rovnako aj z toho, ako ich príslušnosť k islamu limi-
tuje v každodennom živote. Na otázku, či majú možnosť praktizo-
vať svoju vieru na Slovensku, odpovedali mladšie ročníky skôr po-
zitívne. „Myslím si, že áno. Nemám pocit, že by som nemal. Nie som 
dosť starý, že by som sa ženil, tak pre mňa je tu všetko, čo potrebu-
jem“ (R5). Inak je to v prípade starších ročníkov, ktorí z rôznych 
dôvodov (vzdialenosti od moslimského centra, kvôli vydaniu po-
tvrdení o sobáši, obriezke dieťaťa, škole a náboženskej výchove 
dieťaťa, starostlivosti o chorých alebo kvôli organizovaniu pohre-
bov) pociťujú odlišné postavenie medzi nimi, moslimami a kres-
ťanmi. Komplikácie, ktoré vyplývajú z absencie registrácie islamu 
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na Slovensku, sa stávajú problémami, ktoré ovplyvňujú aj ich vlast-
ný život: „Napríklad kebyže som v Nitre, tak nemám možnosť a keby-
že som v Bratislave mám možnosť, ale s tým, že by som tam musel ísť 
skorej, lebo máme menšiu modlitebňu“ (R1). 
 
 
5. Vplyv prostredia na integráciu – škola 
 
Škola je pre mladých migrantov alebo detí prisťahovalcov považo-
vaná za dôležité prostredie napomáhajúce úspešnej integrácii. Mla-
dý človek v škole nadväzuje priateľské vzťahy, precvičuje si jazyk 
domácej spoločnosti a učí sa o spoločnosti a štáte, v ktorom žije. 
Škola je tak popri neformálnych vzťahoch s rovesníkmi ďalším dô-
ležitým prostredím, v ktorom si mladí prisťahovalci osvojujú zruč-
nosti, tak potrebné k úspešnej a plnohodnotnej integrácii. Okrem 
pozitívnych stránok školského prostredia je však mladý človek 
s migračným pozadím konfrontovaný v spoločnosti svojich vrstov-
níkov aj s rôznymi negatívnymi skúsenosťami. Viacerí respondenti 
uviedli, že už aj na základnej škole sa stretli s posmeškami zo stra-
ny svojich spolužiakov, a to aj napriek tomu, že niektorí z nich sa 
narodili už na Slovensku a slovenčina je ich rodným jazykom.  

Fyziognomické odlišnosti však nie sú jediným dôvodom výsme-
chu slovenských vrstovníkov. K ďalším príčinám patrí aj slabá zna-
losť slovenčiny, ale niekedy úplne stačí len odlišný pôvod: „Keď sme 
sa sem presťahovali, moji spolužiaci mi dávali vedieť, že nie som Slo-
venka. Ani učitelia mi nejako extra nepomáhali [...] zo začiatku to 
bolo ťažké, ale teraz sa zdravím aj s mojimi spolužiakmi zo základnej 
školy a rozumieme si“ (R8). Predchádzajúca výpoveď poukazuje na 
to, že s vekom sa vzťah k prisťahovalcom môže čiastočne meniť 
k lepšiemu, prípadne, že predsudky, ktorým sú migranti vystavení  
v adolescentom veku alebo neskôr v dospelosti, už nie sú tak otvo-
rene prejavované ako vo veku školopovinného dieťaťa: „Na základ-
nej sa mi posmievali, ale na gympli už nie“ (R6). Nemôžeme však 
všeobecne konštatovať, že prisťahovalci by sa na stredných alebo 
dokonca na vysokých školách s prejavmi rôznych foriem nedôvery, 
resp. latentného či navonok prejavovaného negatívneho správania 
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spojeného s ich migračným pôvodom zo strany svojich vrstovníkov 
viac nestretávali: „Keď mi môj učiteľ dal viac minút ako ostatným, 
tak oni sa potom hnevajú. Oni nepochopia, že aké je to ťažké sa nau-
čiť slovenčinu [...] potom ma ohovárajú. Tak toto bolo nepríjemné“ 
(R2); „Ale potom začali byť iní ľudia [...], čo boli oproti mne, začali 
viac tlačiť na mňa, začali robiť problémy, čo sa týka známky, alebo že 
prečo on má inú (známku), že prečo on má také (výhody) [...] takže 
tak viac tlačili“ (R3). 

Mladí migranti sa tak stretávajú s prejavmi istého nespravodli-
vého prístupu nie len zo strany učiteľov, ale aj spolužiakov. Často 
krát sú to priame či sprostredkované negatívne reakcie na prípad-
né výhody spojené s tolerovaním neznalosti slovenčiny, ktoré sú na 
nich mierené zo strany spolužiakov alebo odmietanie pomoci zo 
strany niektorých učiteľov. „Učitelia nepomáhali zahraničným. Im 
bolo asi jedno, že sme tam. Nemali na nás čas“ (R14). Podobne ako 
v prípade vyššie uvedených negatívnych skúseností z odlišnosti 
etnickej alebo rasovej príslušnosti migrantov, ani v tomto prípade 
respondenti nezovšeobecňovali tieto zážitky so Slovenskom a Slo-
vákmi, ale triezvo si uvedomovali, že sú to len prejavy jednotlivcov 
a neprajníkov. Na druhej strane mnohí z nich pri popisovaní nega-
tívnych vlastností Slovákov uvádzali primárne závisť, s ktorou sa 
stretali najmä medzi rovesníkmi na rôznych stupňoch škôl. 

 
 

6. Vplyv prostredia na integráciu – zamestnanie  
 
Otázka smerujúca k uplatneniu na trhu práce patrila medzi dôležité 
témy našich rozhovorov. Samozrejme len v prípade, ak mladí res-
pondenti v čase výskumu ešte nenavštevovali strednú školu, prí-
padne ešte neštudovali na vysokej škole. Aktívne pôsobenie na pra-
covnom trhu pokladáme popri osvojení jazyka cieľovej krajiny mig-
rácie za jeden z rozhodujúcich faktorov úspešnej integrácie. Okrem 
zabezpečenia dostatočných finančných prostriedkov pre uspokoje-
nie svojich životných potrieb pôsobí pracovné prostredie ako spro-
stredkovateľ informácií o autochtónnej spoločnosti, ako adekvátny 
priestor na osvojenie jazykových znalostí a faktor pozitívne 
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ovplyvňujúci vytváranie nových sociálnych interakcií: „Išli sme do 
roboty, do slovenskej komunity, tak tam sme sa naučili po slovensky. 
Ten najlepší kurz bol komunikácia s ľuďmi“ (R3); „Slovenčinu som sa 
naučila v práci. [..] Kolegyňa zobrala kefu a povedala mi ,,toto je kefa“ 
a ja som si napísala na papier slovo kefa – četka. [...] Kolegyňa ma 
naučila orientovať sa v meste“ (R10).  
 Domnienka pracovného miesta ako ideálnej príležitosti na osvo-
jenie jazyka domácej spoločnosti však neplatí absolútne, a to najmä 
u vedúcich zamestnancov veľkých investičných podnikov, ktorí sa 
tak v práci, ako aj vo svojom voľnom čase pohybujú prevažne me-
dzi krajanmi alebo kolegami v riadiacich pracovných pozíciách, ich 
dorozumievacím jazykom je okrem materského najmä angličtina, 
kontakt s úradmi sprostredkováva firma, v prípade potreby majú 
neraz k dispozícii tlmočníka a na Slovensku pôsobia len na určité, 
vopred stanovené časové obdobie (aj keď dlhšie ako jeden kalen-
dárny rok).  
 Keďže viacerí naši respondenti boli ešte žiaci na stredných alebo 
študenti na vysokých školách, táto časť rozhovoru sa dotýkala len 
niektorých z nich. Imigranti uviedli rozličné skúsenosti s pôsobe-
ním na pracovnom trhu. Viacerí sa zhodli, že za rozhodujúci činiteľ 
získania pracovného miesta je možné považovať dostatočnú úro-
veň poznania slovenského jazyka: „Získať prácu pre mňa nebolo 
zložité kvôli tomu, že som imigrant, ale kvôli tomu, že som neovládala 
dobre slovenčinu“ (R13). „Je veľmi dôležité, keď vieš po slovensky. 
Veľa vecí môžeš urobiť sám. Vyriešiť problém. [...] Keď vieš po sloven-
sky, môžeš zavolať niekoho iného, môže ti to vysvetliť. Môžeš zavolať 
niekoho, aby ti pomohol“ (R14). Uplatnenie na trhu práce však 
komplikujú aj iné faktory. Okrem všeobecne vysokej nezamestna-
nosti, ktorá pôsobí ako výrazná prekážka ďalšej migrácie pracovnej 
sily, aj rôzne byrokratické povinnosti: „Cudzinec, ktorý tu nemá tr-
valý pobyt, tak môže pracovať len na živnosť, až keď má trvalý pobyt, 
tak sa môže zamestnať“ (R7). 
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7. Vplyv prostredia na integráciu – voľný čas 
 
Prostredníctvom otázok o spôsobe trávenia voľného času sme sle-
dovali záujem zistiť, či a ako udržiavajú mladí prisťahovalci vzťahy 
s príslušníkmi autochtónnej spoločnosti mimo školského alebo 
pracovného prostredia. V tomto smere bolo primárnym cieľom 
zaznamenať, či sa uzatvárajú do rodinného kruhu, zdržujú sa 
v prvom rade v prostredí etnickej alebo náboženskej komunity ale-
bo udržujú vzťahy aj mimo nej, prípadne uprednostňujú intenzívny 
kontakt s domácim obyvateľstvom. Respondenti potvrdili aktívny 
život v slovenskej spoločnosti, udržiavanie čulých vzťahov so Slo-
vákmi, nielen v práci alebo v škole, ale aj vo svojom voľnom čase: 
„Ja som medzi Slovákmi stále, stretávam sa so Slovákmi viac ako 
s našimi. Ja som tu na to, aby som mal viac skúseností so Slovákmi“ 
(R3); „Cez deň som s kamarátkami zo Slovenska, v noci som na inter-
nete aj s inými kamarátmi“ (R4). Kontakt s pôvodným obyvateľ-
stvom bol u viacerých respondentov prezentovaný ako najdôleži-
tejší faktor uľahčujúci osvojovanie slovenského jazyka. Vo výpove-
diach niektorých respondentov sa uprednostňovanie kontaktov so 
Slovákmi objavilo ako dôsledok absencie vrstovníkov z rovnakej 
krajiny: „Nie je tu s kým v podstate. V mojom veku v podstate ani nie 
sú tu ľudia z cudziny“ (R5). Väčšina z oslovených si uvedomuje dô-
ležitosť budovania kontaktov s majoritou a integrovanie sa do slo-
venskej spoločnosti. „Ja by som navrhoval, aby sme sa zaintegrovali. 
[...] Keď budeš stále s tými istými ľuďmi tak sa nič nenaučíš. To nie je 
dobré pre toho človeka. Najmä  pre nás mladých. My musíme rásť. My 
sa veľmi snažíme, aby sme boli kamaráti s domácimi“ (R14); „Mladá 
generácia tak v podstate by som povedal, že je lepšie sa stretávať sa 
s tými, so Slovákmi. Mať s nimi nejaké vzťahy. Nehovorím, že by sa 
nemali so svojimi, ale treba mať aj s tými Slovákmi niečo“ (R5). 
 Ani jeden z oslovených respondentov nepatril do uzavretej, od 
väčšinovej spoločnosti segregovanej komunity. Táto skutočnosť 
však a priori neznamená absenciu kontaktov s krajanmi. Naopak 
imigranti udržiavajú medzi sebou intenzívne kontakty a snažia sa 
uchovávať vlastné kultúrne tradície, a to buď osobitne alebo 
s účasťou pôvodných obyvateľov, pre ktorých sú verejné podujatia 
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jednou z foriem spoznávania cudzej kultúry: „Máme stále nejaké 
aktivity. Keď bol napríklad ramadán, minule sme spravili v Bratislave 
akciu, veľa sa stretávame. Alebo keď máme somálsky deň“ (R3); „By 
som povedala, že keď poznám niektorých ľudia zo svojej krajiny, tak 
by mal mať s nimi nejaký kontakt, aby sa cítil lepšie“ (R4); „Máme tu 
pár kamarátov, s ktorými sa niekedy stretávame. [...] Stretávame sa 
každé dva týždne. Chodíme spolu do kina, stretávame sa na oslavách“ 
(R10); „Raz do týždňa ma navštívia tu moji moslimskí bratia. Viete 
piatky my máme veľký deň, tak piatok je pre nás dôležitý deň, 
a každý z nás ide aspoň na tú piatkovú modlitbu“ (R1). 
 
 
8. Pohľad na pomoc štátu  
 
V roku 2011 bola Slovenská republika vyhodnotená autorským 
kolektívom dokumentu s názvom MIPEXIII (2011) ako jedna 
z troch štátov s najhorším prístupom štátnych inštitúcií k integrácii 
cudzincov. Aj z tohto dôvodu sme v poslednej časti rozhovoru chce-
li vedieť, ako túto skutočnosť vnímajú samotní prisťahovalci. 
V očiach našich respondentov bol štát spravidla objektom neutrál-
nych alebo skôr negatívnych vyjadrení, ale určite nevystupoval 
v pozícii faktoru uľahčujúceho pobyt imigrantov na Slovensku: 
„Odpoviem jednoducho, to je moja skúsenosť, slovenský štát pomáha 
domácim, až potom majú šancu, majú šancu rozmýšľať nad prisťa-
hovalcami“ (R2); „Pomoc štátu vôbec nebolo. Ako tatko hovorí, ne-
pomohli nám ani s papiermi, ani s inou podporou“ (R3); „Štát nepo-
môže vôbec. Ja som si musel pomôcť sám“ (R1); „Štát by mal asi viac 
pomáhať, lebo vidieť, že tí ľudia stratili všetko, čo mali predtým a 
musia hlavne na začiatku, možno potom nie, ale na začiatku určite“ 
(R4); „Štát mi nepomáha, nie sú tu sociálne fondy. Napríklad v Rakú-
sku mojej kamarátke pomáha štát. Keď nemáte prácu, dostávate 
peniaze zo sociálneho fondu“ (R10); „Pomoc štátu? Skôr naopak. 
Vtedy, keď sme sa prisťahovali, museli si rodičia nájsť prácu, vydo-
kladovať to a takisto museli mať na účte nejaké finančné prostriedky, 
aby sa o nich nemusel starať štát. Takže nijako, absolútne nijako 
nepomohol“ (R8); „Oni pomáhajú, ale tak, čo môžu. Málo“ (R15).     
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7.5 ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE INDIVIDUÁLNYCH ROZHOVOROV 
 
Výsledky individuálnych rozhovorov potvrdili spravidla úspešnú 
integráciu potomkov imigrantov. Pod úspešnou integráciou rozu-
mieme dostatočné ovládanie jazyka autochtónnej spoločnosti, pri-
merané získané vzdelanie a presadenie na trhu práce. Veľmi dobre 
integrovaní sú aj mladí ľudia, ktorí pochádzajú z kultúrne podob-
ného prostredia, najmä, ak ide o obyvateľov, ktorých materinský 
jazyk patrí do skupiny slovanských jazykov: „Išlo mi to ľahko. Ešte 
raz poviem, že ja som už ovládal jeden slovanský jazyk, ja som už mal 
nejaké základy. Nula bola nula, jedna bola jedna, dva bola dva, tri 
boli tri, čerty boli štyri, päť bolo päť“ (R1).  
 Horšia situácia v učení slovenčiny je medzi deťmi, resp. mladými 
ľuďmi, ktorí spolu s rodičmi čakajú na výsledky azylového konania. 
Azylový proces je na Slovensku mimoriadne zdĺhavý, navyše bez 
perspektívy pozitívneho výsledku. Navyše, mnohí čakatelia na azyl 
stále uvažujú nad odchodom zo Slovenska do iných krajín Európ-
skej únie. V období čakania na výsledok azylového konania preto 
neprejavujú záujem učiť sa slovenčinu, čím sa oneskoruje ich pro-
ces začleňovania do spoločnosti.  
 Z rozhovorov vyplýva, že veľmi dôležitú úlohu v integračnom 
procese zohrávajú tri faktory: kontakt s domácim obyvateľstvom 
počas voľného času, škola a pracovisko. Všetky tri plnia pozitívnu 
úlohu prednostne pri osvojovaní jazyka domácej majoritnej spo-
ločnosti, oboznamovaní sa so zvykmi a tradíciami a rovnako aj pri 
nadväzovaní sociálnych interakcií migrantov s majoritným obyva-
teľstvom. Naopak, napriek proklamovanému úsiliu, úloha štátu 
alebo miestnej samosprávy je v začleňovaní imigrantov len margi-
nálna. Štát je medzi imigrantmi vnímaný skôr negatívne, prípadne 
ako faktor, ktorý integráciu neuľahčuje, ak nie v mnohých prípa-
doch až komplikuje. Tu však sú komplikácie väčšinou sprostredko-
vané od rodičov alebo iných dospelých migrantov, s ktorými prišli 
naši respondenti do kontaktu.  

Keďže výsledky fókusových rozhovorov ukázali, že mladí ľudia 
z majoritnej populácie vnímajú migrantov stereotypne a negatívne, 
chceli sme individuálnymi rozhovormi zistiť, či tento pohľad poci-
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ťujú aj samotní imigranti. Zhrnutím výsledkov individuálnych roz-
hovorov môžeme konštatovať, že práve moslimovia a prisťahovalci 
odlišujúci sa od majoritnej populácie farbou pokožky sú vo svojom 
mladom veku často adresátom negatívneho správania zo strany 
mladých Slovákov a Sloveniek. Zlé skúsenosti majú mladí imigranti 
najmä z obdobia povinnej školskej dochádzky. Postupným dospie-
vaním sa však mení aj správanie okolia a intenzita negatívnych 
reakcií okolia sa znižuje. Pri týchto informáciách by sme mohli pod-
ľahnúť názoru, že deti sú voči svojmu okoliu spravidla kruté aj kvô-
li iným veciam. Dokážu sa posmievať svojim vrstovníkom nielen 
kvôli pôvodu, ale aj kvôli nejakému viditeľnému telesnému hendi-
kepu, vyššej váhe, nízkemu vzrastu alebo kvôli slabej finančnej si-
tuácii jeho rodiny. To však nemení nič na fakte, že pôvod školopo-
vinného dieťaťa je rovnako dôležitým faktorom pri schopnosti za-
členiť sa do spoločnosti cieľového štátu. Navyše, rozhovormi bolo 
zistené, že takéto správanie detí patriacich do autochtónnej spoloč-
nosti je tolerované alebo dokonca podporované aj ich rodičmi.  
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8. ZÁVER 
 
 

 centre pozornosti autorov tejto publikácie stála migračná 
politika Slovenskej republiky so zdôraznením integrácie cu-
dzincov a pohľad mladej generácie na tento spoločenský 

segment. Z uskutočneného výskumu vyplýva, že na Slovensku sa 
v súčasnosti pri tvorbe migračnej politiky vychádza z predpokladu, 
že medzinárodná migrácia je stav trvalý a neobchádza ani Sloven-
skú republiku, a to aj napriek nevýhodnejším podmienkam v po-
rovnaní s krajinami západnej Európy. Uvedomenie zo strany poli-
tických aktérov, že migráciu nemožno zastaviť, len ju regulovať, je 
bazálnym predpokladom na to, aby migračná politika bola priro-
dzenou súčasťou verejnej politiky, rovnako ako politika bezpeč-
nostná, hospodárska, rodinná alebo sociálna. Obsahovou analýzou 
skúmaných dokumentov bolo zistené, že je zložité sledovať vývoj 
migračnej politiky na Slovensku, pretože verejná politika v oblasti 
migrácie a integrácie cudzincov bola do roku 2009 charakteristická 
výrazným nezáujmom štátnych orgánov. Platné dokumenty mali 
nízku výpovednú hodnotu a nevyjadrovali primeranú reakciu štát-
nych orgánov na existujúci stav zahraničnej migrácie na území Slo-
venska. Medzinárodnú migráciu ako marginálnu tému vnímajú aj 
slovenské politické strany a vo svojich predvolebných programoch 
jej venujú minimálnu alebo takmer žiadnu pozornosť.  
 Slovenská prisťahovalecká politika je dnes spracovaná na ne-
dostatočnej úrovni, azylová politika vykazuje dlhodobo reštrikčný 
charakter. Z nízkeho záujmu politickej elity a štátnych orgánov vy-
plýva rovnako nedostatočne spracovaná téma integrácie cudzincov. 
Dôkazom bola až do mája 2009 zastaraná koncepcia integrácie cu-
dzincov z roku 1996, ktorá nedokázala pružne reagovať na rýchlo 
sa meniacu situáciu. Keďže Migračný úrad Slovenskej republiky 
neriešil problematiku integrácie, na Slovensku chýbala inštitúcia 
koordinujúca kroky jednotlivých štátnych úradov. Vytvorenie spo-
ločného úradu, ktorý by mal vo výlučnej kompetencii otázky spoje-
né so zahraničnou migráciou, zatiaľ vytvorený nebol, hoci rok 2010 

V
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bol predpokladaným obdobím jeho existencie. V súčasnosti je in-
tegrácia v rukách ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, 
z disponibilných materiálov však vyplýva zámer presunúť zodpo-
vednosť aj na iné rezorty. Za pozitívne možno považovať uvedo-
menie si určitých rezerv zo strany zodpovedných orgánov. Negatí-
vom ale je, že ani v priebehu troch rokov od prijatia dokumentu 
nevykazuje slovenská integračná politika viditeľné dosahovanie 
stanovených cieľov. 
 Pri tvorbe integračnej politiky sa prirodzene natíska otázka, 
ktorý doteraz existujúci model najlepšie zodpovedá slovenskej poli-
tike integrácie cudzincov. Z predstavenej analýzy vyplýva, že dote-
raz uskutočnené kroky slovenských štátnych orgánov nemožno 
priradiť ani k britskému modelu multikulturalizmu, ani k francúz-
skemu republikánskemu konceptu integračnej politiky. Napriek 
pôvodne deklarovanej ochote štátnych orgánov nazerať na integrá-
ciu cudzincov cez optiku multikulturalizmu, reálna politika sloven-
skej vlády nekorešponduje so zásadami multikultúrnej spoločnosti. 
V tomto prípade sa jedná len o reziduálne prejavy pôvodne nesys-
tematicky spracovaného pohľadu na integráciu cudzincov. Na jed-
nej strane neboli zo strany vládnych orgánov uskutočnené dosta-
točné kroky podporujúce zachovanie a ochranu kultúrnej rozmani-
tosti alochtónnych skupín, na strane druhej existuje len nízka miera 
akceptácie odlišnosti autochtónnych menšín zo strany obyvateľov 
slovenskej národnosti a niektorých mienkotvorných predstaviteľov 
politickej elity. Pozitívum je existencia diskusie o potrebe prijímať 
cudzincov v dôsledku negatívnych demografických  zmien a výpad-
ku pracovnej sily v určitých odvetviach národného hospodárstva. 
Napriek finančnej kríze možno sformulovať hypotézu, že v najbliž-
ších rokoch diskusia na tému migrácie cudzincov smerom do Slo-
venskej republiky naberie na intenzite, čo by sa napokon malo od-
raziť aj vo zvýšenom záujme tak politickej elity, ako aj širokej ve-
rejnosti v otázkach ich integrácie. Uvedené skutočnosti by mali byť 
dostatočnou výzvou pre štátne orgány zodpovedné za prípravu 
a realizáciu integračnej politiky v podmienkach Slovenskej republi-
ky. Slovensko sa počtom žijúcich cudzincov na jeho území zatiaľ 
nemôže porovnávať s typicky prisťahovaleckými krajinami, ako sú 
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Švajčiarsko, Nemecko alebo Francúzsko. Ďaleko zaostáva aj za Čes-
kou republikou. Nízky počet prisťahovalcov nenúti slovenský mi-
nisterský kabinet uvažovať nad integráciou do takej miery, ako 
vlády uvedených štátov. Včasným uvedomením si tohto problému 
a zodpovednou prípravou na z integrácie vyplývajúce úlohy môže 
vláda predísť prípadných sprievodným problémom imigrácie 
a integrácie cudzincov v novom politickom, sociálnom a kultúrnom 
prostredí. 
 Politická, hospodárska a sociálna integrácia prisťahovalcov 
predstavuje jednu z podstatných úloh, ktoré budú musieť v nasle-
dujúcich rokoch plniť vlády oboch štátov – pôvodu, ako aj cieľa. 
K tomu je potrebné vedomie politickej elity, ako aj širokej spoloč-
nosti, že medzinárodná migrácia predstavuje vypuklý fenomén 
dnešnej doby postihujúci obe strany. V takýchto podmienkach sa 
predpokladá pozitívnejší pohľad verejnej mienky na prisťahoval-
cov. Rovnako sa očakáva modifikácia stereotypnej predstavy, že 
prisťahovalci sú stelesnením  ohrozenia vlastnej suverenity a reš-
pektovanie tézy, že práve prisťahovalci môžu predstavovať reálny 
prostriedok riešenia ekonomických a demografických problémov. 
A v neposlednom rade môžu byť vnímaní ako kultúrne obohatenie. 
Samozrejme pri predpoklade, že kultúra prisťahovalcov nebude 
vážne v rozpore s tradíciami hostiteľskej spoločnosti. Úspešná in-
tegrácia prisťahovalcov si vyžaduje odstránenie niekedy skrytých, 
niekedy otvorených nálad časti spoločnosti voči niektorým etnic-
kým skupinám. V oboch štátoch je potrebné potláčať prejavy ra-
sizmu voči Rómom, v prípade Slovenska zvlášť aj xenofóbne výpa-
dy voči príslušníkom maďarskej menšiny. Pre úspešnú integráciu 
cudzincov sa javí ako vhodný koncept individuálnej občianskej in-
tegrácie. Jeho realizácii by mala predchádzať obojstranná verejná 
diskusia o tom, ktoré z hodnôt je potrebné uznávať tak zo strany 
cudzincov, ako aj zo strany domáceho obyvateľstva, aby bolo do-
siahnuté harmonické spolunažívanie ľudí rôzneho pôvodu. 
 Súčasťou publikácie je predstavenie dejinného vývoja migrácie 
moslimského obyvateľstva na slovenské územie. Z výskumu vyplý-
va, že prítomnosť moslimov v niektorých juhoslovenských mestách 
mala dôležitý vplyv na ich kultúrny a spoločenský vývoj. V súčas-
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nosti sú moslimovia na Slovensku diskriminovaní, pretože im poli-
tická elita vytvorila prekážky na registráciu islamu ako samostat-
ného a štátom uznaného náboženského spoločenstva.   
 Okrem analýzy slovenskej migračnej politiky sa náš záujem 
orientoval aj na zistenie, ako migrantov žijúcich na Slovensku vní-
ma domáca mládež. Kvalitatívnym výskumom formou fókusových 
skupín so žiačkami a žiakmi stredných škôl a študentkami a štu-
dentmi vysokých škôl sme zistili, že medzi mladými ľuďmi existujú 
silné, negatívne ladené stereotypy. Keďže takéto závery sme pred-
pokladali vopred, pretože boli identifikované aj v iných kvantitatív-
nych formách výskumu, chceli sme vedieť, prečo mladí ľudia vní-
majú imigrantov prevažne negatívne. Z uskutočnených rozhovorov 
vyplýva, že prvá spontánna predstava spojená s výrazom migrant 
alebo prisťahovalec je u väčšiny mladých respondentov s nižším 
vzdelaním spojená s niečím exotickým, cudzím, odlišným, kultúrne 
vzdialeným, v niektorých prípadoch až nepriateľským. Takto vy-
tvorený postoj môže byť práve tým dôvodom, prečo mladí ľudia 
reagujú pri kvantitatívnych výskumoch prevažne negatívne. Až 
prehlbovaním diskusie sa v uvažovaní respondentov otvárali aj iné 
dimenzie skúmaných pojmov, ale stále v dichotómii: akceptovateľní 
(západní) a neakceptovateľní (ázijskí, africkí, moslimskí), prípadne 
dobrí a zlí migranti.  
 Fókusovými skupinami bolo zároveň odhalené, že mladí ľudia 
spravidla negatívne reagujú na pracovných migrantov a migrantov 
moslimského vierovyznania. Ekonomickí migranti vystupujú v uva-
žovaní mladých ľudí ako konkurencia domácemu obyvateľstvu. 
Moslimovia boli v rozhovoroch vnímaní ako potenciálne nebezpe-
čenstvo pre vnútornú bezpečnosť, ako importéri tradícií nezluči-
teľných s tradíciami autochtónnej spoločnosti, prípadne ako muži 
nerešpektujúci rovnoprávnosť žien. V diskusii neraz zaznieval ná-
zor, že mladí ľudia sú ochotnejší tolerovať vo svojom okolí migran-
tov, pokiaľ sa správajú v súlade s tradíciami a právnym poriadkom 
cieľového štátu. Viaceré skupiny sa zhodli, že migranta ako suseda 
alebo ako spolužiaka sú mladí ľudia na Slovensku ochotní tolerovať 
skôr, než príslušníka rómskeho etnika.  
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 Druhá časť výskumu sa zameriavala na zistenie, ako svoju situá-
ciu vnímajú mladí imigranti vo veku 15 – 25 rokov žijúci na Sloven-
sku viac ako jeden rok. Výskum ukázal, že migranti s niekoľkoroč-
ným pobytom na Slovensku alebo mladí občania s migračným po-
zadím sú dobre integrovaní, nežijú na periférii, ale snažia sa byť 
plnohodnotnou súčasťou spoločnosti cieľového štátu migrácie. 
Integračný proces mladým migrantom uľahčuje, ak majú za sebou 
skúsenosť s návštevou školských zariadení (od základnej po vyso-
kú školu), sú dobre integrovaní na pracovnom trhu, prípadne žijú 
v zmiešanom manželstve so slovenským partnerom. Viacerí mig-
ranti z kultúrne odlišných štátov a migranti navonok sa odlišujúci 
od majoritnej populácie uviedli, že na základnej škole boli často 
terčom posmešných poznámok zo strany svojich spolužiakov. Ten-
to prístup sa dospievaním a dozrievaním slovenských detí menil 
smerom k pozitívnejšiemu.  
 Osobitnú pozornosť sme v našom výskume venovali mladým 
prisťahovalcom s moslimských vierovyznaním. Hoci sa mladí mos-
limovia subjektívne cítia ako súčasť slovenskej spoločnosti, práve 
oni zaznamenávajú v živote rezervovaný prístup majoritnej spo-
ločnosti. Viacerí z nich potvrdili, že negatívnejšie reakcie okolia sú 
dnes intenzívnejšie, než v minulosti. Napriek tomuto javu moslimo-
via nevytvárajú do seba uzavreté komunity, naopak snažia sa udr-
žiavať priateľské vzťahy tak so svojimi krajanmi, ako aj s prísluš-
níkmi autochtónnej spoločnosti. Moslimovia rovnako nevyjadrovali 
výraznejšie kritický pohľad na slovenskú spoločnosť, ktorý by vy-
chádzal z príslušnosti k islamu. Náboženstvo je mladými moslima-
mi považované za súkromnú záležitosť, je praktizované v súkromí 
alebo v bratislavskej modlitebni.  
 Uskutočnený výskum zároveň ukázal, že požiadavka zvýšeného 
záujmu o medzinárodnú migráciu a integráciu cudzincov je legi-
tímna. A to aj v prostredí vedy o politike. Okrem toho, že doterajší 
výskum politických aspektov migrácie vykazuje značné medzery, 
súčasný trend naznačuje, že v budúcnosti bude mať medzinárodná 
migrácia vplyv na verejnú politiku Európskej únie i národných štá-
tov, na aktivity mimovládnych organizácií, orgánov samosprávy, 
politickej diskusie, straníckej súťaže a voličské správanie. Hoci pre 
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Slovensko, na rozdiel od západoeurópskych štátov, zatiaľ nie je 
príznačná vysoká intenzita migrácie, nevylučuje to požiadavku za-
komponovať migráciu do aktuálnej súčasti výskumu slovenskej 
politológie. Úlohou politológie bude skúmať všetky politické aspek-
ty tohto súčasného fenoménu. V centre záujmu politologického 
výskumu by tak aj naďalej mali stáť otázky vytvárania migračnej 
politiky a postoj politických aktérov k prisťahovalectvu a integrácii. 
Otvorenou zostáva otázka, či postoj k prisťahovalectvu patrí k roz-
hodujúcim faktorom voličského správania, čo sa zatiaľ na Sloven-
sku nepredpokladá, ale v niektorých štátoch západnej Európy 
s vysokým počtom imigrantov je už táto otázka legitímna. Napokon 
výzvou pre výskum zostávajú možnosti a limity občianskej a poli-
tickej participácie cudzincov. 
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11. SUMMARY 
 

 

This publication is about migration policy of the Slovak Republic 

with focus on integration of foreigners and view of the young gen-

eration on this segment of inhabitants. The survey has shown that, 

currently, the migration policy formation in Slovakia is based on 

the presumption that the international migration is a permanent 

condition and applies to the Slovak Republic as well, even despite 

less favourable conditions compared to countries of West Europe. 

The basic precondition for migration policy to become a part of the 

public policy is an understanding by political actors that migration 

cannot be stopped but only regulated. Analysis of the content of 

reviewed documents has shown that it is difficult to monitor devel-

opment of the migration policy in Slovakia because the public pol-

icy in the field of migration and integration of foreigners was, until 

2009, characterized by a strong lack of interest of public authori-

ties. Valid documents had low information value and did not ex-

press appropriate response of state authorities to existing condi-

tion of foreign migration in the territory of Slovakia. Also Slovak 

political parties perceive international migration as a marginal is-

sue and pay minimum or no attention to it in their election agendas.  

 Slovak immigration policy is currently prepared at an insuffi-

cient level; asylum policy shows long-term restrictive features. The 

low level of interest of the political elite and state authorities has 

also led to insufficient treatment of the issue of integration of for-

eigners. It can be evidenced by the 1996 Concept of integration of 

foreigners that applied until May 2009, which was unable to flexib-

ly respond to fast changing situation. Due to the fact the Migration 

Office of the Slovak Republic did not treat the issue of integration, 

there was no institution in Slovakia for coordination of steps of 

particular state authorities. So far, there has been no shared au-

thority that should have exclusive competence in matters related to 

foreign migration established there, even though it was expected to 

be established in 2010. Currently, integration is in hands of the 
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Ministry of Labour, Social Affairs and Family. However, available 

documents imply its intention to pass responsibility also to other 

ministries. It is possible to positively perceive that responsible sta-

te authorities are aware of certain areas of improvement. Anyway, 

negative side of the story is that even three years after adopting the 

document, Slovak integration policy has shown no visible steps 

toward achieving set goals. 

 The publication also presents historical development of migra-

tion of Muslim population to Slovak territory. The survey has 

shown that presence of Muslims in certain Southern Slovak towns 

had an important impact of their cultural and social development. 

At present, the legislation in Slovakia discriminates Muslims be-

cause the political elite set up obstacles for registration of Islam as 

an independent and a state recognized religious community.   

 Along to analysing Slovak migration policy, authors focused on 

presenting the perception of migrants living in Slovakia by the yo-

uth. In a qualitative survey in the form of focus groups with uni-

versity students we found out that there were strong negative ste-

reotypes among them. As we presumed such conclusions in ad-

vance as they were also identified in other quantitative forms of 

surveying, we wanted to know why young people perceive immi-

grants mostly in a negative way. Interviews we made imply that the 

first spontaneous  image of the notion of a migrant or immigrant of 

most of young respondents with lower level of education is con-

nected to something exotic, strange, different, culturally distant, in 

certain cases even hostile. Such established attitude may be the 

reason why young people respond mostly negatively in quantitati-

ve surveys.  However, in the course of discussions, thinking of res-

pondents started to be open also to other dimensions of sur-veyed 

terms, however, still in the dichotomy: acceptable (western) and 

non-acceptable (Asian, African, Muslim), or good and bad mi-

grants.  

 Focus groups also uncovered that young people mostly nega-

tively respond to working migrants and migrants who are Muslims. 

Economic migrants are viewed by young people as competitors to 

domestic population. In interviews, Muslims were perceived as a 
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potential threat to the national security, as importers of traditions 

incompatible with traditions of the autochthonous society, or pos-

sibly as men not respecting equality of women. One opinion re-

sounded in discussions more frequently – young people are more 

willing to tolerate, in their surroundings, migrants who behave in 

line with traditions and legal order of the target country. Several 

groups agreed upon a conclusion that young people in Slovakia are 

more inclined to tolerate migrants as neighbours or fellow students 

than they would tolerate members of the Roma ethnic community.  

 The second part of the survey aimed at finding out how young 

immigrants aged 15 – 25 who have lived in Slovakia for more than 

one year see their condition. The survey has shown that migrants 

who have been staying in Slovakia or young migrants are well inte-

grated, do not live on the periphery but try to be a full pledged part 

of the society of their target country of migration. The integration 

process of young migrants is easier if they have experience with 

attending educational facilities (ranging from primary school up to 

university), they are well integrated on the labour market, with 

some of them living in mixed marriages with Slovak partners. Sev-

eral migrants from culturally different countries and migrants 

whose outward appearance differs from majority population clai-

med that they were often victims of mocking comments by their 

classmates at primary schools. That approach of Slovak children 

changed to a more positive one with growing up and ageing.  

 We paid specific attention in our survey to young Muslim immi-

grants. Although young Muslims subjectively find themselves a part 

of the Slovak society, it is particularly them who come across a re-

served attitude of the majority society in their lives. Many of them 

confirmed that negative responses of people around them are now 

more intense than in the past. Even despite that, Muslims do not 

form closed communities, on the contrary, they try to keep friendly 

relations with their fellow citizens as well as members of the auto-

chthonous society. Muslims also did not express more distinct criti-

cal view of Slovak society based on their Islam origin. Religion is 

deemed by young Muslims a private matter, it is exercised in priva-

te or in Bratislava worshiping centre.  
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