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1. ÚVOD 

Migračné vlny v európskom priestore sa v posledných rokoch zintenzívňujú. 
Týka sa to všetkých typov migrácií, najvýraznejšie však pracovnej migrácie 

alebo migrácie utečencov. Európsky kontinent je mobilitou obyvateľstva ovplyv-
nený v plnej miere. Takmer tretina všetkých migrantov v roku 2019 sa nachádzala 
práve v Európe. (IOM, 2020) 

V roku 2015 čelila Európa vážnej humanitárnej výzve v podobe príchodu viac 
ako milióna migrantov. V kontexte utečeneckej problematiky to znamenalo 4-ná-
sobný nárast oproti predchádzajúcemu roku. Títo migranti najčastejšie pochádzali 
z krajín ako Sýria, Afganistan, Eritrea a Nigéria a drvivá väčšina z nich smerovala 
do Nemecka, tiež do Maďarska a Švédska. Naliehavosť, globálnosť a pretrvávanie 
situácie spôsobilo, že téma migrantov vyprodukovala v európskych krajinách ši-
rokú škálu odoziev a stala sa bežnou až obligátnou súčasťou verejnej diskusie. 

Slovenska sa priamy a reálny príchod migrantov dotýka len v menšej miere. 
Celkový počet cudzincov u nás je stále jeden z najnižších v Európe (v roku 2018 
dosiahol ich podiel na celkovej populácii Slovenska 2,2 %, podiel cudzincov v kra-
jinách EÚ-27 je 5,4 %). (Eurostat, Statistics Explained, 2018) Spomedzi pracov-
ných migrantov, ktorí na Slovensku prevládajú, ide najmä o cudzincov zo Srbska, 
Rumunska, Maďarska, Česka a Ukrajiny. Počet žiadateľov o azyl je takisto nízky. 
Slovensko sa vyznačuje jednou z  najprísnejších utečeneckých politík. Od  roku 
1993 do súčasnosti bolo na jeho území zaregistrovaných viac ako 59 000 žiadostí 
o azyl, z  toho v 867 prípadoch bol azyl udelený a u 49 831 osôb bolo konanie 
zastavené. V  rokoch 2015 a  2016 registrovali slovenské úrady dokonca menej 
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žiadostí o azyl ako v predchádzajúcich rokoch. Znamená to, že utečenci vnímajú 
Slovensko stále ako tranzitnú krajinu. 

Napriek tomu rozvírila problematika migrácií hladinu verejnej diskusie 
na Slovensku veľmi výrazne. Táto téma spoločnosť polarizovala, a to v kruhoch 
laickej aj odbornej verejnosti, politických aj mediálnych diskurzov. Diskusia 
k migračnej otázke odráža viacero súvislostí a východísk. Jedným z nich je his-
toricky zakotvená tendencia silnej etnizácie verejného priestoru a tlak na mono-
kultúrnosť krajiny (Vašečka, 2009, b, s. 244-246). Ďalším faktorom je absentujúca 
alebo nedostatočná skúsenosť slovenského obyvateľstva s migrantmi na vlastnom 
území. A  napokon, rozpravu o  migráciách výrazne ovplyvnil vývoj slovenskej 
politickej scény v rokoch 2015 a 2016 a využívanie či zneužívanie témy v rám-
ci predvolebnej kampane. Téma migrácií a utečencov zaplavila v  tomto období 
rovnako rýchlo a  z hľadiska priestoru, ktorý jej bol vymedzený, až enormne aj 
mediálne prostredie. 

Výsledkom týchto tlakov sa stala všeobecná diskusia postavená na sprostred-
kovaných informáciách, domnienkach, predsudkoch a  stereotypoch, prílišnom 
zjednodušovaní alebo problematizácii situácie. Ovplyvnila tvorbu názorov, ale 
i zmenu modelov rozmýšľania a správania sa verejnosti voči migrantom, utečen-
com, ale i  „inakosti“ ako takej. Všadeprítomná a  neustále zdôrazňovaná téma 
migrácií a utečencov jasnejšie vyprofilovala vzťah a prístup verejnosti aj k iným 
javom, situáciám či skupinám a zasiahla do viacerých ďalších oblastí verejného aj 
súkromného života. Ovplyvnila postoj k cudzincom, ktorí žijú na Slovensku dl-
hodobo, aj ku konkrétnym skupinám, napríklad moslimom, Arabom, Afričanom, 
ekonomickým migrantom, tiež vzťah k národnostným menšinám a etnickým sku-
pinám vo všeobecnosti alebo konkrétnym spoločenstvám (napríklad Rómom). 

Predkladaná vedecká monografia predstavuje výsledky výskumu, zamera-
ného práve na  novodobé migrácie a  ich odraz vo verejnej diskusii. Publikácia 
vychádza ako vedecký výstup trojročného projektu vedeckej grantovej agentúry 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej 
akadémie vied č. 1/0139/19 pod názvom Novodobé migrácie vo verejnej mienke, 
politickej diskusii a mediálnej praxi. 

Jej hlavným cieľom je poukázať na  spôsob, akým je migrácia komunikova-
ná vo verejnom diskurze, objasniť, aká dôležitosť je jej pripisovaná a ako je táto 
téma na Slovensku využívaná. Práca odhaľuje základné modely a princípy tvorby 
a  zmeny postojov a  správania sa vo vzťahu k  tejto téme, naznačuje ich budúci 
vývoj, formuluje odporúčania pre prax. Pri koncipovaní obsahu monografie 
bol zvolený prístup, ktorý zohľadňuje komplexnosť témy a zároveň jej špecifič-
nosť. Práca zachytáva vnímanie a  prezentovanie migračnej témy z  viacerých 
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strán – z pohľadu verejnosti, samotných organizácií, ktoré s migrantmi pracujú, 
a napokon, zo strany médií a politickej scény, ktoré verejnú mienku výrazne de-
terminujú alebo ju reálne alebo zdanlivo reprezentujú. Monografia sa sústreďuje 
na reflexiu a zobrazovanie migrácií v štyroch typoch prostredí, ktoré sa navzájom 
prelínajú a podmieňujú: 

1. mediálne prostredie, 
2. prostredie politických diskusií, 
3. prostredie špecifickej skupiny slovenskej verejnosti, 
4. prostredie občianskych aktivít a organizácií, ktoré s migrantmi pracujú. 

Práca je formálne rozdelená do šiestich častí, ktoré na seba tematicky nadväzu-
jú. Monografiu uvádza stať pod názvom Slovensko a novodobé migračné procesy. 
Je chápaná ako východiskový rámec na sledovanie dielčích tém, ktorým sa venujú 
nasledovné texty. Podáva výklad centrálnych pojmov, za  ktoré sú považované 
termíny: migrácia, migrant, cudzinec, utečenec, postoje, predsudky a stereotypy. 
Následne sleduje migračnú históriu, v ktorej sa Slovensko profiluje ako výrazne 
emigračná krajina. Sleduje kontakt s cudzincami priamo na jej území, charakte-
rizuje súčasnú migračnú a konkrétne utečeneckú situáciu. Napokon sa zameriava 
na migračnú krízu v Európe a jej reálny dopad na Slovensko. 

Nasledovné časti sa sústreďujú na analýzu spôsobu a prostriedkov zobrazova-
nia témy migrácií v politických prezentáciách a mediálnych textoch. Prezentujú 
zistenia o  tom, akým spôsobom a akými formami sa s  témou v týchto prostre-
diach narába. Poukazujú na dosah, ktorý má mediálne a politické zobrazovanie 
témy na  verejnú mienku, na  využívanie, prípadne zneužívanie témy jednotliv-
cami a  skupinami k  ovplyvneniu spoločnosti. Odhaľujú možnosti alebo limity 
tohto využívania. Osvetľujú, aký dosah môže mať neobjektívnosť, hyperbolizácia 
a neustále zdôrazňovanie a preferencia jednej témy na verejnú mienku, myslenie 
a správanie sa jednotlivcov aj v ďalších oblastiach verejného (volebné preferencie) 
a  súkromného života (vnímanie inakosti, xenofóbia, extrémizmus). Mediálne 
a politické obrazy sú analyzované prostredníctvom štandardne využívaných me-
tód obsahovej analýzy a kritickej diskurzívnej analýzy textov. 

Prvý z textov sa venuje politologickým aspektom reflexie migrácie na Slovensku. 
Vo svojej úvodnej časti sa pokúša vysvetliť samotné kreovanie zjednodušeného 
polarizovaného dichotomického pohľadu na  svet, rozlíšiť medzi biologickým 
a kultúrnym rasizmom, poukázať, ako podvedome aj vedome pretrvávajú prístupy 
z obdobia tradičného kolonializmu. Všíma si uchopenie problémov nárastu ma-
sovej migrácie európskymi štruktúrami a jej odraz vo verejnej mienke Slovenskej 
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republiky. Osobitne sa venuje reflexii témy migrácie medzi politickými stranami 
na Slovensku.

Práca pokračuje dvoma časťami, ktoré sledujú zobrazovanie témy novodo-
bých migrácií v médiách. Jedna z nich sa sústreďuje na online médiá. Venuje sa  
problematike prístupu samotných novinárov pri referovaní o  migráciách, cha-
rakteristickým znakom negatívnych správ o migrantoch vo všeobecnosti, podáva 
obraz o  zrealizovaných výskumoch o  „migračnej kríze“ v  médiách. Napokon 
pristupuje k  samotnému kvalitatívnemu výskumu a  prezentácii jeho záverov. 
Predmetom analýzy je 18 textov zverejnených v online serióznych, bulvárnych, 
ako aj konšpiračných médiách využívajúcich tzv. hate speach. Pri ich výbere vy-
chádza najmä zo sledovanosti médií. 

Druhá téma analyzuje médiá verejnej správy. Sleduje v nich diskusné relácie, 
ktoré môžu divákovi vzhľadom na väčšiu časovú dotáciu (v porovnaní s televíz-
nym spravodajstvom) poskytnúť viac priestoru na prezentáciu témy a konfron-
táciu viacerých názorov. Text sa venuje detailnému rozboru jednej z diskusných 
relácií Rozhlasu a televízie Slovenska „O 5 minút 12“. 

Predposledná časť je zameraná na  analýzu spoločensko-politickej situácie 
na Slovensku počas tzv. „utečeneckej krízy“ v  rokoch 2015 – 2016 a  jej vplyvu 
na  občianske aktivity zamerané na  pomoc utečencom, postoj rímskokatolíckej 
cirkvi ku „kríze“ a  participáciu na  jej riešení. Príklad migrantov je vysvetlený 
na konkrétnej skupine irackých utečencov, ktorí prišli na Slovensko v roku 2015. 
Z hľadiska spôsobu a podmienok príchodu, ako aj integračných procesov tvoria 
takisto osobitú skupinu. Na tomto príklade je analyzované fungovanie tzv. nových 
minorít v slovenskom prostredí, základné modely ich akulturácie. 

Ďalšia rovina výskumu sa zameriava na to, ako je migrácia vnímaná a zobra-
zovaná samotnou verejnosťou. Sleduje migrácie, migrantov a „migračnú krízu“ 
optikou domáceho slovenského obyvateľstva, konkrétne špecifickej skupiny vy-
sokoškolských študentov. V úvode sa stať venuje percepcii migrantov v kontexte 
národných a medzinárodných vedeckých prieskumov, následne prináša zistenia 
z rozsiahleho dotazníkového výskumu uskutočneného v radoch 301 nitrianskych 
vysokoškolákov. Venuje sa ich poznatkom o migráciách, konatívnemu a emocio-
nálnemu aspektu postoja. Rozoberá postoj vysokoškolákov k migrantom, sleduje, 
ako migráciu a migrantov vo svojich rozprávaniach a diskusiách vyobrazujú, aké 
komunikačné prostriedky pri zdieľaní témy používajú, ktoré oblasti vnímajú ako 
dominantné alebo problematické, a čo ich názor ovplyvňuje. Táto skupina obyva-
teľstva bola na výskum zvolená cielene. Vysokoškoláci tvoria skupinu s osobitým 
vzťahom k  migráciám a  kultúrnej diverzite. Ich postoj formuje nielen vek, ale 
i vzdelanie a rozšírené možnosti a príležitosti kontaktu s príslušníkmi odlišných 



11

kultúr. Na druhej strane sú vnímaní ako jednotlivci, ktorí môžu v budúcnosti skrz 
svoje pracovné pozície a ďalšie aktivity ovplyvňovať a utvárať postoje ostatných 
skupín obyvateľstva. Pri ich výskume, ale i štúdiu občianskych aktivít bola vyu-
žitá technika etnologického a sociologického výskumu – rozhovor, pozorovanie 
a dotazník. 

Autormi predkladanej vedeckej monografie sú pracovníci Filozofickej fa-
kulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorí sa témou migrácií, štúdiom 
ich prezentácie, dôsledkov a percepcií v radoch majoritného spoločenstva v sú-
časnosti dlhodobo zaoberajú. Doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD., je etnologička 
a  kulturologička, venuje sa utečeneckej problematike, novodobým komunitám, 
ktoré vznikajú v radoch migrantov a zmiešaným slovensko-cudzineckým manžel-
stvám. Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., je vedúcim katedry euroázijských štúdií, 
je politológom a profesijne sa zaoberá analýzou spoločenských procesov a teóriou 
politických strán. Mgr.  Andrea Chlebcová Hečková, PhD., pracuje na  katedre 
žurnalistiky a  v  rámci výskumu sa venuje mediálnej komunikácii, etike médií, 
globalistike a vplyvu médií na politickú kultúru. Mgr. Miriama Bošelová, PhD., 
je etnologička, venuje sa etnologickým aspektom migrácie, integrácie a etnickej 
identifikácie, spolupracuje s  viacerými organizáciami tretieho sektora, ktoré sa 
zaoberajú inakosťou. 

Publikácia predkladá niekoľko čiastkových a perspektívnych výstupov. Prvým 
z nich je zistenie aktuálneho stavu, spôsobov a foriem vnímania, využívania a zo-
brazovania témy novodobých migrácií verejnosťou. Ďalším výstupom je odhalenie 
základných modelov a princípov formovania postojov a správania sa obyvateľstva 
vo vzťahu k tejto téme a formulovanie odporúčaní pre prax. 
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2.  SLOVENSKO 
A NOVODOBÉ 
MIGRAČNÉ PROCESY 

Nasledovná časť sa sústreďuje na osvetlenie východiskových termínov a proce-
sov, vzťahujúcich sa k problematike migrácií. V kontexte obsahu ďalších textov 

je považovaná za teoretické a kontextuálne východisko. V úvode textu sú definované 
základné pojmy, následne sa venuje opisu migračnej situácie na Slovensku s osobi-
tým zreteľom na „migračnú krízu“ a utečeneckú problematiku. Výklad týchto tém 
je dôležitý nielen z hľadiska správneho uchopenia problematiky migrácie, ale najmä 
pre pozorovanie rozdielov alebo zhody medzi realitou a  vedomosťami, názormi, 
postojmi a obrazmi, ktoré si v súvislosti s migráciami vytvárajú respondenti, alebo 
ktoré vznikajú ako produkt politických a mediálnych narácií. 

2. 1  TERMINOLOGICKÝ RÁMEC 
K MIGRAČNEJ PROBLEMATIKE 

Centrálnym pojmom práce je termín migrácia. Migráciu definuje Medzinárodná or-
ganizácia pre migráciu (IOM, 2020) ako: "pohyb osôb alebo skupín osôb v geografickom 
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a sociálnom priestore spojený s prechodnou alebo trvalou zmenou miesta pobytu“. Glosár 
Európskej komisie (Asylum and Migration, 2018) opisuje migráciu v globálnom kon-
texte a hovorí o nej ako o pohybe osôb cez medzinárodné hranice alebo v rámci štátu 
na minimálne jeden rok, a  to bez ohľadu na príčiny, dobrovoľnosť, legálnosť alebo 
pravidelnosť mobility. Migrácia sa rozdeľuje na viacero typov: 

1. Z  hľadiska priestoru alebo hraníc, ktoré sú pri migrácii prekračované, 
sa hovorí o  in-migration (v  rámci určitého priestorového celku) a  out-
-migration (medzi celkami). Konkrétne ide o migráciu medzi jednotlivý-
mi okresmi, krajmi, regiónmi, štátmi (v rámci štátu – vnútorná migrácia, 
medzi štátmi – medzinárodná alebo medzištátna migrácia), kontinentmi 
(medzikontinentálna migrácia). Priestorové hľadisko implikuje aj pohyb 
medzi severom, juhom, východom a západom. Toto rozdelenie nezahŕ-
ňa len kategorizáciu podľa svetových strán, ale aj politických, sociálnych 
a kultúrnych atribútov konkrétnych priestorov (regiónov či štátov). V kon-
texte sledovanej témy je pohyb z východu na západu a  z  juhu na  sever 
chápaný často ako pohyb z rozvojových, menej ekonomicky rozvinutých, 
kultúrne odlišných regiónov do vyspelejších štátov, reprezentovaných naj-
mä euroamerickou alebo západoeurópskou spoločnosťou. (Düvel, 2006, 
podľa Štefančík – Lenč, 2012, s. 19-20) Podľa smeru pohybu medzi urbán-
nym a rurálnym prostredím sa rozlišuje medzi migráciou: mesto → mesto, 
mesto → vidiek, vidiek → mesto, vidiek → vidiek. 

2. Z hľadiska dôvodov alebo motívov na migráciu sa hovorí najmä o ekono-
mickej a neekonomickej migrácii. Iná klasifikácia, ktorá zohľadňuje kau-
zalitu, hovorí o konkrétnejších príčinách a migráciu člení na: ekonomickú 
(alebo pracovnú), sociálnu (pohyb z dôvodu lepšieho sociálneho zabezpe-
čenia, zdravotných služieb...), politickú (pohyb z dôvodu nedodržiavania 
ľudských práv, prenasledovania pre náboženskú alebo rasovú odlišnosť, 
migráciu medzi krajinami s demokratickými a nedemokratickými zriade-
niami...), migráciu z rodinných dôvodov (sobáš, nasledovanie rodinného 
príslušníka), za účelom štúdia, v dôsledku prírodnej alebo človekom za-
príčinenej katastrofy a iné. 

3. Podľa dĺžky trvania a periodicity pohybu sa rozlišuje medzi trvalou a do-
časnou (krátkodobou, dlhodobou) migráciou. Frekvencia pohybu zohľad-
ňuje tiež migráciu jednorazovú, obnovovanú alebo sporadicky obnovova-
nú. V prípade návratu do východiskovej krajiny sa hovorí o reemigrácii. 
Ak ide o krátkodobý, opakovaný pohyb, uskutočňovaný po rovnakej trase 
k rovnakému cieľu, migrácia sa nazýva pendlovaním alebo cirkuláciou. 
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4. Podľa aktérov, formy a rozsahu sa migrácia člení na individuálnu, skupi-
novú alebo masovú či migráciu organizovanú a neorganizovanú. 

5. Z hľadiska okolností sa migrácia rozdeľuje na dobrovoľnú a nedobrovoľnú 
(nútenú). 

6. V  súvislosti s  princípom legálnosti sa hovorí o  migrácii legálnej alebo 
nelegálnej. V  odbornej spisbe sa tieto pojmy už nahrádzajú termínom 
regulárna a neregulárna migrácia. (Triandafyllidou, 2010) 

Za migranta je považovaná osoba, ktorá sa v geografickom priestore pohybuje, 
prípadne ktorá prekračuje hranice štátu, v ktorom má obvyklý pobyt. V prípade, 
že z krajiny odchádza, používa sa na jeho označenie aj pojem vysťahovalec alebo 
emigrant. Naopak, ak do krajiny prichádza, pomenováva sa prisťahovalcom alebo 
imigrantom. 

Slovenská legislatívna prax termín migrant nepoužíva, nahradzuje ho pojmom 
cudzinec. Zákon č. 404/2011 Z. z. o  pobyte cudzincov definuje cudzinca ako 
osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky. Cudzincov rozdeľuje 
do dvoch skupín. Prvá označuje občanov Európskej únie a Európskeho hospodár-
skeho priestoru (EHP). Osoby mimo tohto priestoru a osoby bez štátnej prísluš-
nosti nazýva legislatíva príslušníkmi tretích krajín.

Vedné disciplíny, ktoré sa zaoberajú migráciami a migračnými procesmi, však 
pojem migranti používajú bežne. Keďže akulturácia a asimilácia týchto osôb pre-
bieha niekoľko rokov, dokonca generácií, o migrantoch sa vyjadrujú v súvislosti 
s osobami s  tzv. migrantským pôvodom, čiže aj osobami, ktoré sú cudzincami, 
boli nimi v minulosti a na Slovensku už získali štátne občianstvo, alebo sú potom-
kami cudzincov (druhá a ďalšia generácia). (Kadlečíková, bez uvedenia roku, s. 5) 

Osobitnou skupinou migrantov sú utečenci. Podľa kľúčového dokumentu, 
ktorý sa medzinárodnou ochranou utečencov zaoberá  –  Dohovoru o  právnom 
postavení utečencov – podpísanom v Ženeve v roku 1951, je utečencom osoba, 
ktorá má oprávnené obavy pred prenasledovaním z  rasových, náboženských 
a národnostných dôvodov alebo z dôvodu príslušnosti k určitej sociálnej skupine 
alebo zastávania určitých politických názorov, nemôže prijať alebo v  dôsledku 
uvedených obáv odmieta ochranu svojho štátu. 

V slovenskom právnom poriadku je výraz utečenec nahradený pojmom azy-
lant. Azylantom je podľa Zákona č. 480/2002 Z. z. o  azyle cudzinec, ktorému 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky udelilo azyl z dôvodov uvedených v me-
dzinárodnej zmluve. Osoba, ktorá na útvare policajného zboru v súlade s pred-
pismi vyhlási, že žiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany 
na území Slovenskej republiky, sa nazýva žiadateľ o azyl. 
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Doplnkovú ochranu Slovensko cudzincom poskytuje z dôvodu vážneho bez-
právia v krajine pôvodu. Udeľuje sa najmä žiadateľom, ktorým nebol udelený azyl, 
avšak sú vážne dôvody domnievať sa, že by im bol v prípade návratu do krajiny 
pôvodu uložený trest smrti alebo jeho výkon, hrozilo by im mučenie, neľudské 
zaobchádzanie alebo vážne a individuálne ohrozenie života. 

Osoba, ktorá je donútená ujsť alebo opustiť svoj domov alebo miesto svojho 
obvyklého pobytu, najmä v dôsledku alebo s  cieľom predísť dôsledkom ozbroje-
ného konfliktu, situácie všeobecného ohrozenia, porušovania ľudských práv alebo 
prírodných a človekom spôsobených katastrof, a ktorá neprekročila medzinárod-
ne uznanú štátnu hranicu, sa nazýva vnútorne vysídlenou osobou. (IOM, 2020) 
Podmienky odovzdávania a  preberania osôb, ktoré vstúpili, alebo sa zdržiavajú 
na území členského štátu Európskej únie nelegálne, sa nazývajú readmisné dohody. 

Odlišnosť medzi jednotlivcami a  skupinami, definovanými etnicitou, nábo-
ženstvom, jazykom, kultúrnymi špecifikami a fyzickými rysmi, ako je napríklad 
farba pleti, si uvedomujeme a prejavujeme prostredníctvom viacerých nástrojov. 
Do tejto oblasti spadá štúdium postojov, predsudkov a stereotypov. 

Postoje sú predovšetkým predmetom záujmu psychologických disciplín (psy-
chológia osobnosti, interkultúrna psychológia), s ich výskumom sa však stretáva-
me aj v ostatných sociálnych vedách. Jozef Výrost a Ivan Slaměník chápu postoje 
ako hodnotiace vzťahy človeka k rôznym sociálnym objektom. Časť postojov je 
podľa nich vrodená, avšak väčšinu z nich získava človek prostredníctvom osob-
nej skúsenosti alebo sociálnym učením. (Výrost – Slaměník, 2008) Podľa Davida 
Krecha, Richarda S. Crutch Fielda a Egertona Ballacheya sú postoje trvalé sústavy 
pozitívneho alebo negatívneho hodnotenia, emocionálneho cítenia a  konania 
voči sociálnym objektom. (Nakonečný, 2009) 

Predsudky sú špeciálnym typom postojov. Ide o veľmi silne zdôrazňované a voči 
zmenám odolné postoje. (Nakonečný, 2009) Klasik teórie predsudkov Gordon W. 
Allport (2004) ich definuje ako odmietavý až nepriateľský postoj voči človeku, ktorý 
patrí do určitej skupiny, a  len preto, že do tejto skupiny patrí, sú mu pripisované 
rovnaké vlastnosti ako tejto skupine. Allport rozlišuje niekoľko typov správania sa 
zapríčinených predsudkami. Hovorí najmä o osočovaní, vyhýbaní sa, diskriminácii, 
fyzickom napádaní a vyhladzovaní. Tomáš Čížek, Michaela Šmidová a Martin Vávra 
(2017, s. 23) hovoria v  tejto súvislosti o  typických charakteristikách predsudkov. 
Zaraďujú medzi ne odmietanie pozitívnych emócií k určitej skupine alebo jednot-
livcom, nadsadzovanie a zdôrazňovanie kultúrnych diferencií voči „iným“ a obranu 
tradičných (napríklad európskych alebo kresťanských) hodnôt. 

Stereotyp môže byť, na rozdiel od predsudku, nielen negatívny, ale i neutrálny 
alebo dokonca pozitívny. Stereotypy sú súbory úsudkov o osobnostných rysoch 
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alebo telesných charakteristikách celej skupiny. (Průcha, 2007; Hartl – Hartlová, 
2000) Stereotypmi charakterizujeme osoby na základe znakov, ktoré pripisujeme 
celej skupine, a to bez ohľadu na to, či je daná predstava opodstatnená a reálne 
podložená alebo nie. 

Petra Sobková, Miklena Obrink Hobzová a  Ludmila S. Trochtová (2016) 
poukazujú na  význam emócií pri tvorbe postojov, predsudkov a  stereotypov. 
Zdôrazňujú sociálny význam emócií a  ich prítomnosť v sociálnych kontextoch. 
Osobitou skupinou emócií sú skupinové emócie, ktoré sa prejavujú pri identifi-
kácii jednotlivcov so sociálnou skupinou. Úlohou skupinových emócií je podľa 
autorov regulovať správanie skupiny. Postoj k iným skupinám formuje napríklad 
pocit ohrozenia. Hrozba je následne spájaná s emóciou hnevu, strachu, znechu-
tenia alebo súcitu, a to podľa konkrétneho typu hrozby (napríklad ohrozenie fy-
zického bezpečia, skupinových hodnôt, životnej úrovne) aj so snahou odstrániť 
túto hrozbu (obrániť hodnoty, odstrániť prekážku). V tomto kontexte je možné 
vysvetľovať aj formovanie postojov k migrantom. 

2. 2  SLOVENSKO AKO TRADIČNÁ 
VYSŤAHOVALECKÁ KRAJINA 

Územie Slovenska bolo v  minulosti zasiahnuté viac emigračnými prúdmi ako 
imigráciou. Historicky významné bolo najmä masové sťahovanie obyvateľstva 
severných žúp Uhorska na Dolnú zem, ktoré sa začalo na začiatku 18. storočia. 
Obyvateľstvo, ktoré sa dalo do pohybu najmä v dôsledku zlých hospodárskych po-
merov, preľudnenia a náboženského prenasledovania, migrovalo do po Turkoch 
vyľudnených a  úrodnejších oblastí dnešného Maďarska, Rumunska, Srbska 
a Chorvátska. 

V 2. polovici 19. storočia zasiahla územie Slovenska ďalšia vlna sťahovania. 
Tentokrát odchádzalo obyvateľstvo do  krajín západnej Európy a  do  zámoria. 
Hlavnou príčinou migrácie, ktorá prebiehala až do  medzivojnového obdo-
bia, boli zlé hospodárske a  sociálne podmienky a  národnostný útlak. Slováci 
v tomto období migrovali do vyspelejších európskych krajín – do Francúzska, 
Nemecka, Belgicka alebo  Rakúska, ako aj do  zámorských krajín, spočiatku 
najmä do  Spojených štátov amerických, neskôr, po  obmedzení prisťahovalec-
tva a zavedení kvótneho systému, aj do Kanady, Argentíny, Uruguaja, Brazílie 
a Austrálie. Hromadné vysťahovalectvo sa odrazilo v negatívnej demografickej 
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bilancii, zapríčinenej stratou veľkej časti obyvateľstva. Len do  Spojených štá-
tov amerických emigrovalo v rokoch 1880 až 1898 približne 100 000 Slovákov. 
(Bahna, 2011) Celkové odhady vysťahovalcov za roky 1850 až 1940 predstavo-
vali úbytok viac ako 1 milión obyvateľov. (Botík, 2007) 

Po druhej svetovej vojne je významná najmä politická emigrácia. Príčinou 
odchodu prvej vlny politických emigrantov bol strach z  prevzatia moci ko-
munistami po  februári 1948. V  tomto období opustilo Československo 
približne 60  000 Čechov a  Slovákov, ktorí hľadali útočisko najmä v  zámo-
rí – v Spojených štátoch amerických, Kanade, Austrálii, ale i vo Veľkej Británii, 
Nemecku a  Rakúsku. (Chylský, 2002, s. 44) Ďalší masový odchod do  zahra-
ničia je zaznamenaný po  invázii vojsk Varšavskej zmluvy v  auguste 1968. 
Údaje o počte vysťahovalcov sa rôznia a prinášajú diametrálne odlišné počty. 
Podľa niektorých opustilo bývalé Československo 80  000 utečencov, podľa 
iných až 350 000. Migranti smerovali hlavne do európskych krajín – Rakúska, 
Nemecka, Švajčiarska, Francúzska a  Veľkej Británie. (Navara, 2009; Ratica, 
2006; Tvrdíková, 2007, s. 34) 

Zánikom Rakúsko-Uhorska v roku 1918 a vytýčením hraníc novovzniknutých 
štátov sa mnohí Slováci ocitli na území iných krajín v pozícii menšín. Spolu so 
Slovákmi, ktorí do zahraničia smerovali s rôznymi motiváciami aj v ďalších ro-
koch, vytvorili početné enklávne a diaspórické spoločenstvá po celom svete. Úrad 
pre Slovákov žijúcich v  zahraničí na  základe sčítania obyvateľstva v  roku 2011 
udáva, že napríklad v Českej republike žije 148 000 Slovákov, v Maďarsku 30 000, 
v Rumunsku 17 000, v Spojených štátoch amerických 560 000, v Kanade 72 000, 
vo Veľkej Británii 84 000, v Nemecku 58 000 a v Srbsku 52 000 Slovákov. Odhady 
krajanov sú omnoho vyššie. (ÚpSŽvZ, 2020) 

K  výraznej emigrácii dochádza aj po  otvorení hraníc v  roku 1989 a  vstupe 
Slovenska do  Európskej únie a  schengenského priestoru. Slováci odchádzali 
do zahraničia z viacerých dôvodov, najmä za prácou, podnikaním, štúdiom alebo 
z rodinných dôvodov. Podľa odhadov Borisa Divinského (Letavajová – Divinský, 
2019) opúšťa krajinu v  posledných rokoch približne 15  000  –  20  000 Slovákov 
ročne. Bez ohľadu na  dôvody odchodu, dĺžku pobytu alebo právnu formu po-
bytu dnes žije za  hranicami približne 300  000 až 350  000 občanov Slovenskej 
republiky. (Jurčová – Pilinská, 2014; Divinský, 2007; Hlinčíková – Mesežnikov, 
2016) Hlavnými cieľovými krajinami Slovákov sú Česká republika, kde tvoria 
najpočetnejšiu menšinu cudzincov (32 700), Spojené kráľovstvo (3 500), Rakúsko 
(42  100), Nemecko (28  800), Maďarsko (9  500), Holandsko (3  800), Taliansko 
(2 500) a Francúzsko (1 900). (Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018, podľa 
Letavajová – Divinský, 2019) 
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Dostupné odborné zdroje a  štatistické údaje dovoľujú načrtnúť všeobecný 
profil typického slovenského emigranta, ktorým je obvykle muž do  35 rokov, 
s  maturitou, zamestnaný hlavne v  stavebníctve, priemysle a  zdravotných alebo 
sociálnych službách. (Letavajová – Divinský, 2019) 

2. 3 CUDZINCI NA SLOVENSKU 
Kontakt Slovákov s cudzincami sa odohrával nielen za hranicami krajiny, ale aj 
priamo na jej území. Na Slovensko v minulosti prichádzali príslušníci viacerých 
národov alebo etnických skupín, iní sa tu ocitli v dôsledku zmeny štátnych hra-
níc. Viacerí z nich sa v novej domovine rozhodli usadiť natrvalo a ich potom-
kovia tu žijú dodnes. Približne 80 % obyvateľov Slovenska sa dnes hlási k slo-
venskej národnosti, 20 % tvoria príslušníci národnostných menšín a etnických 
skupín. Väčšina z nich patrí k tzv. tradičným alebo autochtónnym minoritám, 
ktorých história je pevne a dlhodobo zviazaná s naším územím. Patria k nim 
Maďari (v Karpatskej kotline sa usádzali už v 10. storočí), Židia (prvé zmien-
ky o ich prítomnosti pochádzajú z 11. storočia), Nemci (ich príchod datujeme 
do 12. a 13. storočia), Rómovia (usádzajú sa na našom území od 14. storočia), 
Rusíni (ich príchod sa viaže s valašskou kolonizáciou, počínajúc 14. storočím), 
Česi (ich prvá väčšia vlna prišla na naše územie spolu s husitským vojskom v 15. 
storočí), Chorváti (prichádzajú v 16. storočí), Bulhari (prichádzali od konca 19. 
storočia do prvej polovice 20. storočia), tiež príslušníci poľskej, ukrajinskej, rus-
kej, moravskej a srbskej minority. 

Novodobá história je spojená s príchodom ďalších skupín cudzincov. V 50. ro-
koch 20. storočia sú to najmä pracovní migranti, ktorí prichádzajú v rámci socia-
listického bloku – najmä Vietnamci, neskôr Číňania alebo Kubánci. Zaujímavou 
skupinou sú aj zahraniční študenti. Od 60. rokov k nám prichádzajú na štúdium 
mladí ľudia zo Sýrie, Líbye, Jemenu, v 80. rokoch z Afganistanu. 

Imigrácia na Slovensko sa zdynamizovala predovšetkým po vstupe Slovenska 
do Európskej únie. V  roku 2004 registrovali slovenské úrady viac ako 22 000 
cudzincov s  platným pobytom, čo predstavovalo 0,41 % z  celkovej populácie. 
Odvtedy sa ich počet zvýšil takmer 6,5-násobne. Úrad hraničnej a cudzineckej 
polície (PPZ ÚHaCP, 2019) evidoval k 31. 12. 2019 celkovo 143 075 cudzincov 
s  platným pobytom. Ich podiel na  celkovom obyvateľstve je 2,6 %. Počet cu-
dzincov síce dynamicky rastie, no v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej 
únie je stále nízky. Napríklad podiel cudzincov v  Českej republike je 4,86 % 
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a v Rakúsku 15,71 %. (Eurostat, 2018) Počet cudzincov z radov občanov krajín 
Európskej únie dosiahol v  roku 2019 počet 57 248, počet cudzincov z  tretích 
krajín bol 85 827. 

Tabuľka 1: Cudzinci s povolením na pobyt na Slovensku 

Cudzinci s povolením na pobyt 2004 2008 2012 2018
Počet cudzincov v krajine 22 108 52 706 67 877 121 264
Podiel cudzincov (%) 0,41 0,97 1,25 2,22
Podiel mužov (%) 55,8 65,0 64,0 64,4
Podiel osôb vo veku 20+ (%) 90,6 90,8 91,5 89,4
Podiel občanov EÚ a EHP (%) 49,5 63,1 63,1 46,1
Cudzinci zamestnaní na Slovensku 

Počet zamestnaných cudzincov 3 351 13 979 11 547 57 998
Podiel z krajín EÚ a EHP (%) 66,1 74,3 63,3 53,6
Podiel mužov (%) 77,4 80,9 75,3 74,1
Podiel osôb s VŠ vzdelaním (%) 54,1 31,6 29,5 18,5

Zdroj: Letavajová – Divinský, 2019

Najviac cudzincov dnes pochádza z  Ukrajiny, Srbska, Česka, Maďarska 
a Rumunska. Ide predovšetkým o občanov susedných krajín a občanov, ktorých 
so Slovenskom viažu dlhodobé pracovné, sociálne a  rodinné vzťahy. Príchod 
Srbov a Rumunov súvisí najmä s rozširovaním pracovného trhu. Významní sú aj 
cudzinci z ázijských krajín (Vietnam, Čína, Thajsko, Kórea). V minulosti tvorili 
hlavne Číňania a Vietnamci početné skupiny s dynamickým nárastom, dnes sa ich 
nárast spomalil. Desať krajín Európskej únie a tretích krajín, z ktorých pochádza 
najväčší počet cudzincov, znázorňuje Tabuľka 2. 
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Tabuľka 2: Počet platných pobytov občanov Európskej únii a štátnych príslušníkov tretích krajín,  
2019, TOP 10 

Štátni príslušníci tretích krajín Počet Občania EÚ Počet

1. Ukrajina 38 307 Česko 11 379

2. Srbsko 16 604 Maďarsko 8 872

3. Vietnam 5 565 Rumunsko 7 505

4. Rusko 5 257 Poľsko 6 000

5. Čína 2 709 Nemecko 4 534

6. Severné Macedónsko 1 614 Taliansko 3 016

7. Kórejská republika 1 608 Spojené kráľovstvo 2 669

8. Irán 1 400 Rakúsko 2 450

9. USA 1 064 Bulharsko 1 799

10. India 967 Francúzsko 1 513
 Zdroj: PPZ ÚHaCP, 2019

Cudzinci sa na Slovensku zdržujú na základe trvalého pobytu (76 060 osôb), 
prechodného pobytu (66 964 osôb) a napokon, tolerovaného pobytu (51 osôb). 
Trvalý pobyt oprávňuje cudzinca dlhodobo sa zdržiavať na území krajiny, na cesty 
do  zahraničia a  späť. Cudzinci s  týmto typom pobytu majú vo väčšine oblastí 
života zhodné práva a  povinnosti ako občania Slovenskej republiky (napríklad 
zamestnávanie, zdravotná starostlivosť, sociálne záležitosti, verejný život na  re-
gionálnej úrovni). Udeľuje sa na 5 rokov alebo na neobmedzený čas. Prechodný 
pobyt sa udeľuje štátnym príslušníkom tretích krajín napríklad za účelom práce, 
podnikania alebo štúdia. Osobitou formou pobytu je tolerovaný pobyt, ktorý sa 
udeľuje najviac na  180 dní. Využíva sa pre potreby riešenia špecifických situá-
cií, v ktorých sa cudzinec počas pobytu na Slovensku ocitne, napríklad sa stane 
obeťou trestného činu obchodovania s ľuďmi, je maloletým dieťaťom nájdeným 
na našom území, bol nelegálne zamestnávaný za osobitne vykorisťujúcich pracov-
ných podmienok a podobne. (IOM, 2020) Desať najzastúpenejších krajín podľa 
typu pobytu znázorňuje Tabuľka 3. 
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Tabuľka 3: Počet platných pobytov cudzincov podľa druhu pobytu, 2019, TOP 10 

Prechodný pobyt Trvalý pobyt Tolerovaný pobyt

Štátna 
príslušnosť Počet Štátna 

príslušnosť Počet Štátna 
príslušnosť Počet

1. Ukrajina 33 247 Česko 11 379 Afganistan 32

2. Srbsko 15 784 Maďarsko 8 871 Rusko 3

3. Vietnam 3 732 Rumunsko 7 505 Pakistan 3

4. Rusko 2 821 Poľsko 6 000 Ukrajina 2

5. Irán 1 221 Ukrajina 5 058 Vietnam 2

6. Severné 
Macedónsko 1 012 Nemecko 4 534 Arménsko 2

7. Kórejská 
republika 983 Taliansko 3 016 Maroko 2

8. Čína 926 Spojené 
kráľovstvo 2 699 Bangladéš 2

9. India 778 Rakúsko 2 433 Konžská dem. 
rep. 1

10. Bosna 
a Hercegovina 747 Rusko 2 433 Uruguaj 1

Ostatné 5 713 Ostatné 22 115 Ostatné 1
Zdroj: PPZ ÚHaCP, 2019 

Úrad hraničnej a cudzineckej polície (ÚHaCP, 2019) eviduje v  tejto súvislosti 
aj účely pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín. Prechodný pobyt bol tým-
to osobám udelený najčastejšie na účely zamestnania (26 196), z dôvodu statusu 
Slováka žijúceho v zahraničí (11 901), podnikania (11 856), zlúčenia rodiny (8 965) 
a štúdia (6 910). Trvalý pobyt získali najmä za účelom dlhodobého pobytu (8 237), 
trvalého pobytu na neobmedzený čas (5 710), trvalého pobytu na 5 rokov (3 191), 
ako rodinní príslušníci občana Európskej únie (1 173) a azylanti (295). Tolerovaný 
pobyt bol úradmi udelený maloletým bez sprievodu (38) a z dôvodu rešpektovania 
súkromného a  rodinného života podľa osobitých predpisov (13). Štátni prísluš-
níci tretích krajín sú najčastejšie evidovaní v Bratislavskom (31 210), Trnavskom  
(11 527), Košickom (10 137), Nitrianskom (8 964) a Prešovskom kraji (6 991). 

Hlavným dôvodom príchodu cudzincov na naše územie je práca. Podľa Ústredia 
práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR, 2020) bolo na Slovensku k júnu 2020 za-
mestnaných celkovo 72 298 osôb. Úrad registroval 30 530 zamestnaných občanov 
krajín Európskej únie a  EHP (s  informačnou kartou) a  41  768 občanov tretích 
krajín (z toho 27 536 osôb s udeleným povolením na zamestnanie a 16 232 osôb 
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s tzv. informačnou kartou bez povolenia na zamestnanie). Takmer polovicu všet-
kých zamestnaných tvoria cudzinci so stredným alebo vysokoškolským vzdelaním. 
V prípade zamestnaných cudzincov z krajín Európskej únie a EHP je podiel osôb 
s  úplným stredným a  vyšším odborným vzdelaním 25,6  % a  s  vysokoškolským 
vzdelaním 1., 2. alebo 3. stupňa 21,5 %. U  zamestnaných občanov tretích kra-
jín evidujeme v 28,1 % úplné stredné alebo vyššie odborné vzdelanie a v prípade  
23,1 % ukončené vysokoškolské vzdelanie. (ÚPSVaR, 2020) Občania krajín 
Európskej únie a EHP sú najčastejšie zamestnaní ako operátori a montéri strojov 
a  zariadení, ako pomocní a  nekvalifikovaní pracovníci, kvalifikovaní pracovníci, 
remeselníci a technickí a odborní pracovníci a napokon ako pracovníci v službách 
a obchode. Desať najpočetnejších krajín zamestnaných cudzincov podľa vykonáva-
nej profesie znázorňuje Tabuľka 4. 

Tabuľka 4: Najčastejšie krajiny pôvodu zamestnaných cudzincov a druh najčastejšie vykonávanej profesie, jún 
2020, TOP 10 
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Rumunsko 8 044 Operátori Ukrajina 16 206 Operátori Srbsko 6 991 Operátori

Česko 5 895 Operátori Srbsko 5 389 Operátori Ukrajina 5 205 Operátori

Maďarsko 5075 Operátori Vietnam 1 060 Operátori Kórej. 
repub. 458 Riadiaci 

pracovníci
Poľsko 2 366 Operátori Gruzínsko 648 Operátori Rusko 394 Špecialisti

Bulharsko 2 288 Operátori Bosna 
a Herceg. 608 Operátori Macedónsko 304 Operátori

Taliansko 1 256 Špecialisti Macedónsko 505 Operátori Bos. 
a Herceg. 292 Operátori

Chorvátsko 1 055 Operátori India 319 Špecialisti Moldavsko 217 Operátori

Spojené 
kráľovstvo 678 Špecialisti Thajsko 313

Pracovníci 
v obchode 
a službách

Gruzínsko 216 Operátori

Španielsko 734 Špecialisti Kórejská. 
rep. 306 Riadiaci 

pracovníci India 193 Špecialisti

Nemecko 618 Špecialisti Rusko 231 Špecialisti Čína 124
Pracovníci 
v obchode 
a službách

Zdroj: ÚPSVaR, 2020
Poznámka: Operátori (celé znenie profesie: operátori a montéri strojov a zariadení)
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Podľa údajov v tabuľke je možné povedať, že cudzinci prichádzajúci za prá-
cou pracujú najmä ako operátori a montéri strojov a zariadení, a to príslušní-
ci tretích krajín aj cudzinci z krajín Európskej únie a EHP. Príchod mnohých 
z  nich súvisí najmä s  rozvojom automobilového priemyslu. Cudzinci zo zá-
padoeurópskych krajín, ale i Číny sa najčastejšie zamestnávajú ako špecialisti 
a cudzinci z ázijských krajín (Čína a Thajsko) ako pracovníci v obchode a služ-
bách. Prítomnosť kórejského obyvateľstva je naviazaná hlavne na riadiace práce 
v automobilovom priemysle. 

Jednou z dôležitých skupín cudzincov na Slovensku sú študenti. Podľa úda-
jov štatistického úradu (2020) študovalo v roku 2019 na I. a II. stupni vysokých 
škôl 11 650 študentov denného a 2 754 externého štúdia iného ako slovenského 
štátneho občianstva. Počet absolventov denného štúdia sa v  tomto roku rovnal 
1 670. Najviac zahraničných študentov pritom vykazujú univerzity Bratislavského 
(4 631) a Košického (3 466) kraja. 

Čo sa týka utečeneckej problematiky, Slovensko nie je typickou cieľovou kra-
jinou utečencov. Prispelo k tomu najmä vybudovanie a prísne stráženie vonkaj-
šej hranice schengenského priestoru na hranici s Ukrajinou, prísna reštriktívna 
politika Slovenska voči týmto skupinám obyvateľstva a  tiež slabší hospodársky 
rast v porovnaní s inými európskymi krajinami. Od vzniku republiky v roku 1993 
do súčasnosti požiadalo našu krajinu o azyl 59 132 osôb. Úrady vyhoveli a azyl 
udelili 867 osobám, neudelili ho v 8 318 prípadoch, doplnkovú ochranu poskyt-
li 775 osobám a konanie zastavili v 49 831 prípadoch. Najväčší počet žiadateľov 
o azyl zaznamenalo Slovensko v rokoch 2001 až 2004, pričom v roku 2001 pre-
siahol počet 11 000 žiadostí. Žiadatelia v tomto období pochádzali hlavne z Indie, 
Afganistanu, Iraku, Bangladéša a Ruska. Štátne občianstvo bolo udelené 283 oso-
bám, ktoré pôvodne žiadali o azyl. (MÚ MV SR, 2020) Tieto údaje svedčia o tom, 
že Slovensko je pre väčšinu utečencov len tranzitnou krajinou, ale tiež o prísnom 
posudzovaní samotných žiadostí. Miera priznaných azylov predstavovala v roku 
2018 len 2,9 %. Najčastejšie vtedy u nás žiadali o azyl osoby z Afganistanu (253), 
Iraku (212), Kuby (40), JZR (37), Rumunska (37), Bosny a  Hercegoviny (36), 
Arménska (31), Iránu (31) a  Somálska (31). V  roku 2019 bolo podaných 232 
vyhlásení k žiadosti o azyl. Na popredných miestach sa v tomto rebríčku umiest-
nili žiadatelia z  Afganistanu (90), Iránu (46), Arménska (14), Bangladéša (13) 
a Ukrajiny (11). V roku 2020 bolo podaných 89 žiadostí a 4 žiadateľom bol azyl 
udelený. Najčastejšie o azyl žiadali osoby zo Sýrie (20). (MÚ MV SR, 2020; PPZ 
ÚHaCP, 2019) Z hľadiska pohlavia a veku dominujú medzi žiadateľmi o azyl muži 
a osoby nad 18 rokov. 
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Tabuľka 5: Počet žiadateľov o azyl 

2004 2008 2012 2018
Počet žiadateľov o azyl 11 395 909 732 178

Podiel mužov (%) 85,0 90,7 81,6 75,8
Podiel osôb vo veku 
18+ (%) 89,8 87,5 92,5 77,0

Počet priznaných 
štatútov azylanta 15 22 32 5

Osoby s udelenou 
doplnkovou ochranou - 66 104 37

Miera priznaných 
azylov (%) 0,9 4,4 6,8 2,9

Počet azylantov 
prítomných v SR 83 99 155 290

Zdroj: Štatistický úrad SR, PP ÚHaCP, MÚ MV SR, podľa Letavajová – Divinský, 2019, s. 17 

Počet nelegálnych migrantov v roku 2019 dosiahol počet 2 190. Podľa krajiny 
pôvodu medzi nimi dominovali cudzinci z  Ukrajiny (1  413), Afganistanu (140), 
Srbska (136), Iránu (49) a Vietnamu (39). V tomto roku bolo odhalených aj nie-
koľko prípadov nelegálneho prevádzačstva a  obchodovania s  ľuďmi. Celkovo 
bolo obvinených 126 osôb. Obvinenia voči prevádzačom boli vznesené najmä pre 
nelegálne prekročenie štátnej hranice, za  účelové manželstvá a  nelegálnu prácu. 
Súčasťou nelegálnej migrácie sú aj maloletí bez sprievodu, ktorí boli zadržaní pri 
nelegálnom prechode štátnej hranice. V roku 2019 ich bolo zaregistrovaných 69, 
z toho 53 pochádzalo z Afganistanu. V rámci readmisných dohôd bolo zo Slovenska 
v tomto roku odovzdaných 154 a prijatých 74 osôb. Najpočetnejšími boli jednotlivci 
z Vietnamu, Srí Lanky, Afganistanu, Turecka a Bangladéša. (PPZ ÚHaCP, 2019) 

Konečnou fázou integračného procesu, ktorá prebieha v  oficiálnej inštitucio-
nálnej rovine, je naturalizácia cudzincov. V rokoch 2009 až 2018 udelili slovenské 
úrady v priemere 363 občianstiev ročne. V roku 2019 bolo udelených 586 občian-
stiev, mužom a ženám v približne rovnakom zastúpení, najčastejšie osobám vo veku 
30 – 49 rokov. V 246 prípadoch bolo slovenské občianstvo udelené štátnym občanom 
Európskej únie. Miera naturalizácie, ktorá predstavuje podiel udelených štátnych ob-
čianstiev cudzincom v pomere k celkovému počtu cudzincov, je na Slovensku v po-
rovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie dramaticky nízka (pohybuje sa v roz-
medzí 0,36 % do 0,99 %). (Eurostat, 2018; Bargerová, 2016; Štatistický úrad, 2020) 

Cudzinci na Slovensku, či už v krajine pobývajú krátkodobo, trvalejšie, dlho-
dobo alebo dokonca získali štátne občianstvo, sa postupne stávajú súčasťou slo-
venskej spoločnosti. Ako jednotlivci, skupiny alebo komunity sa v rôznej miere 
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zapájajú do jej diania na viacerých úrovniach, napríklad spoločenskej, kultúrnej, 
ekonomickej, politickej a iných. Niektorí z nich si svoju kolektívnu identitu upev-
ňujú aktivitami v  rámci neformálnych a  formálnych skupín. Keďže migračné 
procesy sú kontinuálne, novoprichádzajúci cudzinci majú možnosť využiť už 
existujúce sociálne siete, ktoré na  našom území vytvorili ich predchodcovia-
-krajania, alebo si vytvárajú nové. Deje sa tak aj prostredníctvom oficiálnych 
združení, spolkov a organizácií, ktorých je na Slovensku niekoľko. Medzinárodná 
organizácia pre migráciu (IOM, 2020) sa v tejto súvislosti zmieňuje o nasledov-
ných komunitách migrantov na  Slovensku: afganská komunita (Zväz Afgancov 
na  Slovensku), Africké kultúrne, informačné a  integračné centrum, Islamská 
nadácia na Slovensku, kubánska komunita a vietnamská komunita. Okrem nich 
poznáme aj iné zoskupenia cudzincov, ktoré fungujú na formálnej alebo nefor-
málnej báze. Jedným z  nich je Internationals Bratislava  –  združenie cudzincov 
z rôznych krajín sveta, ktorí žijú v Bratislave (Internationals, 2020), alebo dlho-
dobo fungujúce organizácie, ako napríklad Únia Číňanov na Slovensku, Spolok 
Srbov na  Slovensku či Zväz Rusínov-Ukrajincov na  Slovensku, ktoré prepájajú 
kultúru tradičných národnostných menšín s  novými minoritami, vznikajúcimi 
v radoch migrantov. 

2. 4 „MIGRAČNÁ KRÍZA“ 
Napriek tomu, že v európskom priestore sa s migráciou stretávame takmer per-
manentne, výrazne ho ovplyvnila najmä mobilita obyvateľstva v  rokoch 2015 
a  2016. Mediálna, politická i  verejná diskusia označila túto situáciu ako „mig-
račnú krízu“ alebo „európsku migračnú (utečeneckú) krízu“. Špecifickou sa stala 
predovšetkým z hľadiska masového demografického rozmeru, ktorý nadobudla, 
tiež príchodom migrantov z kultúrne, nábožensky a etnicky odlišného prostredia. 
Záujem európskych krajín (v prvom rade mediálneho sveta) naštartovala kritic-
ká situácia v Stredozemnom mori, kde v priebehu roka 2015 zahynulo viac ako 
3 700 migrantov (v apríli 2015 to bolo viac ako 1 200). Najviac ich zahynulo pri 
prechode zo severnej Afriky do Talianska a v Egejskom mori na ceste z Turecka 
do Grécka. (Migrant, 2016)

Hlavnou príčinou masových presunov obyvateľstva boli vojnové konflikty, 
represívne politické systémy a  ekonomické dôvody. Najväčší vplyv na  mig-
račnú krízu mal konflikt v  Sýrii. Najviac postihnutými boli krajiny Blízkeho 
východu  –  najmä Sýria a  Irak, Afriky  –  Eritrea, Sudán, Somálsko a  Nigéria, 
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juhozápadnej Ázie – Afganistan, Pakistan a Bangladéš a zo západného Balkánu  
krajiny  –  Kosovo, Srbsko a  Albánsko. V  súvislosti s  týmito presunmi sa v  me-
diálnych obrazoch zvyklo hovoriť o  presunoch obyvateľstva z  tzv. chudobného 
globálneho juhu do bohatých krajín severu. (V Maroku, 2018) 

Väčšina migrantov, ktorí v  tomto období smerovali do  Európy, prichádzala 
cez more. Medzinárodná organizácia pre migráciu odhaduje, že v roku 2015 ich 
týmto spôsobom prišlo približne 1 011 700. Ďalší, ktorých približný počet odha-
duje na 35 000, putovali po pevnine. (Migrant, 2016) Migranti na ceste do Európy 
využívali najmä dve trasy: 

1.  Balkánska trasa. Do Európy sa snažili dostať trasou z Turecka cez Egejské 
more do Grécka, odkiaľ smerovali do Macedónska, Srbska, Chorvátska, 
Maďarska.

2. Stredomorská trasa. Do  Európy smerovali zo severnej Afriky cez 
Stredozemné more do Talianska. 

Počet žiadostí o azyl, ktoré v roku 2015 prijali európske krajiny, sa vyšplhal 
na 1 255 640, čo znamenalo dvojnásobný nárast oproti predchádzajúcemu roku. 
Najpočetnejšími boli žiadatelia zo Sýrie s  počtom 362  800. Sýria vtedy tvorila 
takmer 1/3 všetkých žiadateľov. Druhým najpočetnejším sa stal Afganistan s poč-
tom žiadostí 178 200 a Irak so 121 500 žiadateľmi. Nasledovala Eritrea (33 095 
žiadateľov), Nigéria (29 915) a  Irán (25 360). Počet žiadateľov z ostatných kra-
jín presiahol 325 500. Viac ako polovica týchto osôb žiadala o azyl po prvýkrát. 
Najviac utečencov smerovalo do  Nemecka, ktoré v  roku 2015 zaevidovalo viac 
ako 476  000 žiadostí, čo predstavovalo 35 % všetkých prvožiadateľov v  rámci 
štátov Európskej únie. Na druhom mieste sa ocitlo Maďarsko s počtom žiadostí 
177 130 (14 %). V Maďarsku žiadali o azyl najmä osoby, ktoré putovali z Grécka. 
Nasledovalo Švédsko, Rakúsko a Taliansko. (Eurostat, Newsrelease, 2016) 
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 Graf 1: Počet žiadateľov o azyl z krajín mimo EÚ-27 v EÚ-27, 2008 – 2019 

Zdroj: Eurostat, Asylum statistics, 2019 
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Počty prvožiadateľov v krajinách Európskej únie v roku 2015, ich percentuál-
ny podiel zo všetkých žiadateľov a podiel na domácom obyvateľstve znázorňuje 
Tabuľka 6. 

Tabuľka 6: Počty prvožiadateľov o azyl v krajinách EÚ, 2015 

Krajina Počet 
žiadostí 

Percentuálny podiel 
zo všetkých 
žiadateľov

Počet žiadateľov  
na milión  
domácich obyvateľov 

EÚ 1 255 640 100 2 470

Nemecko 441 800 35,2 4 441

Maďarsko 174 435 13,9 17 699

Švédsko 156 110 12,4 16 016

Rakúsko 85 505 6,8 9 970

Taliansko 83 245 6,6 1 369

Francúzsko 70 570 5,6 1 063

Holandsko 43 035 3,4 2 546

Belgicko 38 990 3,1 3 462 

Spojené kráľovstvo 38 370 3,1 591

Fínsko 32 150 2,6 5 876 

Česká republika 1 235 0,1 117

Poľsko 10 255 0,8 270

Slovensko 270 0,0 50

Chorvátsko 140 0,0 34
 

Zdroj: Eurostat, Newsrelease, 2016 

V nasledujúcom roku zaznamenali členské štáty Európskej únie len o niečo 
menej žiadostí o azyl – 1 204 300. Z hľadiska krajín pôvodu medzi nimi stále do-
minovali migranti zo Sýrie (334 800), Afganistanu (183 000) a Iraku (127 000). Až 
6 z 10 žiadostí bolo zaregistrovaných v Nemecku, ktoré sa opäť postavilo na čelo 
prijímajúcich krajín. Počet žiadateľov tu dosiahol číslo 722 300. Ďalších 10 % zo 
všetkých žiadostí registrovali úrady v  Taliansku (121  200), 6 % vo Francúzsku 
(76 000), 4 % v Grécku (49 900) a po 3 % v Rakúsku (39 900) a Spojenom krá-
ľovstve (38 300). V prepočte na milión domácich obyvateľov bol najvyšší počet 
žiadateľov o azyl prijatý v Nemecku (8 789), naopak, najnižší na Slovensku (18). 
(Eurostat, Newsrelease, 2017) 
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Počet prijatých žiadostí na  Slovensku prebiehajúce udalosti v  Európe, ale aj 
na iných kontinentoch, zvlášť neovplyvnili. Práve naopak, v rokoch 2015 a 2016 
registrovali slovenské úrady o niečo menej žiadostí o azyl ako v predchádzajúcich 
rokoch. V samotnom roku 2015 je na Slovensku zaevidovaných len 330 žiadostí 
a v roku 2016 celkovo 146 žiadostí. 

Tabuľka 7: Počet žiadostí o azyl na Slovensku v rokoch 2012 – 2017 

Rok Počet žiadostí o azyl Udelený azyl Poskytnutá doplnková 
ochrana 

2012 732 32 104
2013 441 15 34
2014 330 14 99
2015 331 8 41
2016 146 167 12
2017 166 29 25

 
Zdroj: MÚ MV SR, 2020 

Medzi 331 žiadosťami o azyl v roku 2015 sa nachádzalo 271 prvožiadateľov. 
Z toho 25 konaní s prvožiadateľmi bolo začatých s Ukrajincami, 12 so žiadateľmi 
z oblastí nešpecifikovaných a 6 so žiadateľmi zo Sýrie. (MÚ MV SR, 2020)

Osobitnou skupinou žiadateľov o azyl v tomto roku bolo 149 asýrskych kres-
ťanských utečencov z Iraku. Slovenská republika dlhodobo odmietala koncepciu 
kvótneho prerozdelenia migrantov v rámci všetkých európskych krajín. Prijatie 
irackých utečencov je možné považovať za  určitý ústupok alebo alternatívne 
riešenie voči tomuto návrhu. Irackí migranti boli do krajiny prevezení v decem-
bri 2015 priamo z  utečeneckého tábora v  Kurdistane, kam utiekli pred vojnou 
a fanatikmi z Islamského štátu. Po príchode boli umiestnení v záchytnom tábore 
v Humennom. V januári 2016 im bol udelený azyl. K ich integrácii do spoločnosti 
dochádzalo pomocou občianskeho združenia Pokoj a dobro – pomoc utečencom 
v meste Nitra. Viacerí z nich na Slovensku nezotrvali, vrátili sa napokon do svojej 
vlasti alebo ďalších krajín. (Mikušovič, 2016) 

Ďalšie z  riešení „migračnej krízy“ ponúkla slovenská vláda tiež uzavretím 
dohody o  dočasnom premiestnení 500 sýrskych žiadateľov o  azyl, ktorí boli 
registrovaní v  Rakúsku. Žiadatelia mali zotrvať na  Slovensku (v  utečenec-
kom tábore v  Gabčíkove) až do  konečného rozhodnutia o  azyle v  Rakúsku. 
(Letavajová – Divinský, 2019, s. 8) 
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3.  „MIGRAČNÁ 
KRÍZA“ A JEJ ODRAZ 
U POLITICKÝCH 
SUBJEKTOV 
SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY 

3. 1  ZJEDNODUŠENÝ POLARIZOVANÝ 
POHĽAD NA SVET

Perzský prorok, maliar a  básnik Mání (216  –  277), ktorý svojským spôsobom 
spájal zoroastrizmus, budhizmus a  kresťanstvo, šíril polarizujúci dichotomický 
postoj na  spoločenské javy spätý s  mesiánstvom. V  siedmich knihách, napísa-
ných v 3. storočí, zdôrazňoval dualizmus dobra a zla, svetla a temna, dňa a noci, 
duše a tela, boha a diabla. Ľudská duša je dieťaťom svetla, telo pochádza z tmy. 
Konfrontácia dvoch svetov, dvoch kráľovstiev sa podľa neho skončí katastrofou, 
počas ktorej hmota, reálny svet, stelesnenie zla zahynie a duch, dobro sa oslobodí. 
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Kresťanské myslenie odmietlo jeho učenie, ale tiež sa nevyhlo vyhrotenému dua-
lizmu. Polarizujúca dichotómia je priezračná zrozumiteľná a  ľahko stráviteľná. 
Nevyžaduje veľkú intelektuálnu námahu. Nevedie nás vnímať svet ako mnoho-
rozmerný, farebný, večne meniaci sa systém neustálym kolobehom a prelínaním 
sa svojich prvkov. Bez väčšej námahy označí vinníka našich neúspechov. Viacerí 
psychiatri (Okrúhlica, 2011, s. 65-77) považujú pohodlie a lenivosť za závislosť. 
Tvorba iného ako verejne prezentovaného názoru si vyžaduje značné duševné sily. 
Žiada si nielen čítať s porozumením, porovnávať, vyhodnocovať zdroje, argumen-
ty, hlbšie študovať a neraz aj vidieť na vlastné oči a poznávať inak ako na komerč-
nom zájazde alebo počas krátkodobej oficiálnej návštevy. Tomuto postoju bráni 
pohodlie a  sociálno-psychické stereotypy. To, čo nepoznáme, o  čom sa nepíše 
a verejne nehovorí v našom prostredí, to neraz akoby neexistovalo.

Napätú polaritu umocňuje absencia reálneho objektívneho vzájomného po-
znávania aj v dobe internetu, technologickej explózie masových médií, masového 
cestovného ruchu1 a vopred vytvorené citové postoje. 

Politika sa málokedy snúbi s tvorivou intelektuálnou prácou. Využíva techniky 
a účinky masovej kultúry, ktorá na rozdiel od kultúry skutočnej presadzuje unifi-
kovanosť či vonkajšiu strakatosť na úkor plurality a farebnej mnohovrstevnatosti, 
celosvetovú kvantitu namiesto všeľudskej kvality, tvorbu sociálno-psychických 
stereotypov namiesto ich rúcania, užívanie namiesto tvorivých zážitkov, efemér-
nosť namiesto trvácnosti, konjunkturálnosť namiesto tradície, ľahkú stráviteľnosť 
namiesto zložitých labyrintov hľadania, blúdenia, vracania sa a radosti z prekoná-
vania prekážok, vtieravosť a podlizovanie autora na úkor jeho hrdosti, komerčnosť 
a finančný zisk na úkor kvality, zmeny formálnych znakov, zodpovedajúce zmenám 
obalov konzumných výrobkov namiesto vývoja a zmien obsahu a pod. Stráca sa 
cit pre  zásady, hĺbku prežívania a  nenarežírované city. Ekonomicky prosperujú 
firmy organizujúce zážitky klientov (tzv. štúdia zážitkov, outdoorové komerčné 
subjekty). Kvôli kultu dizajnu sa potláča zmysel obsahu. V mediálnych diskusiách 
tzv. elít absentujú analýzy a súperenie myšlienkových koncepcií. Skôr pripomínajú 
rýchle striedanie videoklipov a hru znakov. Od ich aktérov sa vyžadujú vlastnosti 
supermana, ktorý jedným úderom, krokom, zákonom alebo personálnym návrhom 
vyrieši pálčivé spoločenské a  nebodaj aj globálne problémy ľudstva. V  prostredí, 
kde sa presadzuje rýchly, bezbolestne, s minimálnymi nákladmi dosiahnutý úspech, 
tzv. rýchle peniaze, ktoré sa údajné dajú zameniť („zavekslovať“) za všetko, vrátane 

1 Komerčný cestovný ruch pomáha vychovávať pohodlného, nesamostatného klienta, tužiaceho 
po lacno získaných zážitkoch a atrakciách. Takýto zákazník prináša cestovným kanceláriám veľa 
zisku, ale na druhej strane vytvára nesamostatných, ľahko manipulovaných občanov.
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komerčného výstupu na Everest alebo rýchlo nadobudnutého vzdelania. Vzdelanec, 
ktorého životný štýl vyžaduje úplne iný prístup (postupné poznávanie, stúpanie, ve-
rifikovane, vracanie sa), sa stáva zbytočný a neraz nebezpečný.

V konkurenčnom prostredí však automaticky slobodní spotrebitelia neupred-
nostňujú kvalitnejšiu produkciu. Stupídna reklama na  ľubovoľnom televíznom 
kanáli demonštruje, aké kritériá sa presadzujú pri nákupe výrobkov. Podobne 
platí, že samotná existencia slobodnej konkurencie politických subjektov ešte 
nezabezpečí, že si vyberieme kompetentných reprezentantov. Mnohé televízne 
obrazovky vytvárajú kult neosobnosti. 

V  objektívnom spore „záujmy verzus poznanie“ si noví politici vyberajú to 
ľahšie. Zriekli sa vlastného intelektuálneho kreditu. Výrazne sa priklonili k vidine 
chladnokrvnej moci. Podpísali sa tak na začatí procesu deintelektualizácie, ktorý 
doposiaľ trvá. Platón sa mýlil, keď navrhoval, aby vládli filozofi. Politika je vec 
pragmatická, vyžaduje si praktických akčných ľudí. Na druhej strane, osobnosť, 
skupina, strana, národ, spoločnosť bez intelektuálnej sebareflexie, v ktorej má ne-
zastupiteľnú funkciu vysoko vzdelaná a produktívna vrstva, degeneruje. Pritom 
intelektuál nepredstavuje o nič horšiu menšinu ako iné mediálne známejšie men-
šiny (etnické, náboženské, rodové a pod.) a vyžaduje si porovnateľnú ochranu.

Pakistanka Malála Júsufzajová, najmladšia nositeľka Nobelovej ceny za mier 
z roku 2014, ktorú nezastavila pri šírení osvety medzi ženami pod Hindúkušom 
a  Karakoramom ani guľka Talibanu, strelená do  hlavy, na  pôde Organizácie 
Spojených národov povedala: „Extrémisti sa kníh boja, sila vzdelania ich desí. 
Kniha a  pero  –  to sú naše najsilnejšie zbrane.“ (Bodková, 2017) Pri  prijímaní 
Sacharovej ceny, ktorú udeľuje Európsky parlament, v novembri 2013 konštatova-
la. „Mocná krajina nie je tá, ktorá má viac zbraní a viac vojakov. Mocná krajina má 
viac vzdelaných a zručných ľudí.“ (Júsufzajová, 2013)

Znižovanie úcty k vzdelaniu a vedomostnej spoločnosti sa pretavujú aj do ve-
rejného diskurzu, v  ktorom sa mnohé pojmy, vyjadrujúce radikálny až krajný 
postoj, užívajú ľubovoľne v  bežných polemikách. Ide najmä o  termíny, viažuce 
sa na etnickú intoleranciu, terorizmus a extrémizmus a pod. Tým sa zahmlievajú 
javy a skutočné procesy, ktorých obsah by si zaslúžil krajné výrazy. 

3. 2  STRACH Z NEZNÁMEHO 
Rakúsko-nemecký etológ Konrad Lorenz, nositeľ Nobelovej ceny z  roku 1973, 
vysvetľoval, že prapríčina agresívnych postojov nespočíva ani tak v  známom 
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kolobehu potravinového reťazca medzi predátormi a  obeťami, ale v  obrannom 
reflexe, spočívajúcom v strachu z neznámeho. Tento strach sa opiera o prirodzený 
pud, brázdiaci riskantné kroky v nepoznanom prostredí. 

Lorenz, napriek zjednodušovaniu a  biologizovaniu ľudskej pospolitosti, sa 
nemýlil, keď písal, že živý tvor, ktorý intuitívne či racionálne nepozná zákonitosti 
a charakter prostredia, v ktorom žije, trpí neslobodou a úzkosťou. Človek je obda-
rený na rozdiel od zvieraťa o. i. nekonečnou obrazotvornosťou a fantáziou, čo mu 
umožňuje hoci aj démonizovať neznáme. 

Klasickým príkladom nepoznaného, ale vyvolávajúceho silne negatívne emó-
cie, je Sibír. Hodinové pásma vzdialená, ľuďmi málo obývaná alebo neobývaná, 
chladná a drsná krajina, t. j. nevhodná na prežitie štatisticky prevažujúceho zci-
vilizovaného človeka, je určite vraj aj neľudská a spôsobujúca zlo. Masové médiá 
hodnotovo presiaknuté silným antropocentrizmom2 šíria túto predstavu napriek 
tomu, že vnútrozemská Sibír zaznamenáva síce chladné zimy, ale má horúcejšie 
letné mesiace a  omnoho živšiu prírodu v  porovnaní s  tou, ktorá sa zachovala 
v Európe v podobných zemepisných šírkach. 

Klasický televízny divák, naučený pasívne a  dôverčivo „stráviť“ informácie 
od tých, ktorí ich šíria bez vlastných skúseností a vlastnej aktívnej analýzy, na-
dobúda pri  vyslovení slova Sibír negatívne emócie. Stalinské pracovné tábory 
sa stali súčasťou západného naratívu o krajine. Médiá označujú za spoluvinníka 
nevinnú sibírsku krajinu. Pritom prvé koncentračné tábory, ktoré stavali britskí 
kolonizátori počas druhej búrskej vojny v rokoch 1899 až 1902 pre pôvodných 
obyvateľov a ich nacistické pokračovanie, postavené na starom kontinente vo vyš-
šej koncentrácii, pretrvávajú v našom historickom vedomí, ale nie ako symbolický 
znak Afriky alebo Európy. (Krno, 2016, s. 117)

Homo sapiens označuje beštiálne činy, ktoré spáchal sám, za  zverské ale-
bo neľudské. Teda pôvodca má byť iný človek. Slováci, Česi, Srbi, Bulhari, Rusi 
a Bielorusi majú v slovníku antropocentrický3 výraz zverstvo, звірство, Macedónci 
atверство a Lotyši zvērības. Mnohé národy často používajú ako nadávku mená 
práve tých zvierat, ktoré si dávno zdomestifikovali (zotročili), aby mu priniesli 
viac pohodlia, ako bežnú nadávku (pes, suka, kôň, somár, ťava, vôl, krava, koza, 
baran, prasa, sliepka, hus a pod.)

2 Antropocentrizmus má omnoho hlbšie korene na  starom kontinente v  porovnaní napr. 
s náboženskými a filozofickými tradíciami himalájskeho myslenia, ktoré je založené na podstatne 
odlišných tradíciách. (Krno, 2014) 

3 Antropocentrizmus ľahko vedie k druhovému, biologickému rasizmu.
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3. 3 TRADÍCIE RASIZMU
Európsky kontinent obohatil v 19. storočí ľudské myslenie najväčším množstvom 
velikánov ducha. Málokto si pri prekonávaní súčasných problémov uvedomuje, 
že vyprodukoval aj dosť významných stúpencov biologického rasizmu. Nemáme 
na  mysli iba dva známe učebnicové príklady. Francúzsky diplomat, antropológ 
a spisovateľ Joseph Arthur Comte de Gobineau písal o nadradenosti bielej rasy 
v diele Essai sur l’inégalité des races humaines (Esej o nerovnosti ľudských plemien, 
1853 – 1855). Jeho neznámejším pokračovateľom sa stal britský filozof so silnou 
germanofílskou orientáciou Houston Stewart Chamberlain.4 Vo svojom životnom 
diele Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts (Základy devätnásteho sto-
ročia) sa usiloval presvedčiť čitateľa, že tzv. západná civilizácia za svoju vyspelosť 
vďačí nadradeným germánskym kmeňom. Mnoho iných autorov, ktorí skutočne 
naše i svetové myslenie a konanie posunuli dopredu, sa z tohto prístupu nevedelo 
vymaniť. 

Za príklad nám slúži India, v ktorej sa kolonializmus opieral o dve hlavné ide-
ové žriedla. Prvé, v praktickej politike určujúce, prinášalo radikálnu interpretáciu 
kalvínsko-presbyteriánskej predurčenosti. Otvorený rasizmus hlásal nadradenosť 
anglosaskej kultúry nad ostatné európske národy (Néhrú, 1957, s. 301) a o to viac 
nad Indov. Jeho plodom sa stali lavičky v parkoch a vagóny vo vlakoch určené iba 
pre tú jedinú správnu farbu pleti, ale aj jatky pri potláčaní vzdorov domorodého 
obyvateľstva. Koncepcia panskej rasy (herrenvolk) prispela ku vzniku neskoršieho 
holokaustu. Podľa Georga W. F. Hegela: 

„Základný charakter Inda tvorí ľstivosť a prešibanosť; podvod, krádež, lúpež, vražda 
patrí k jeho mravom. Pred víťazom a pánom sa podlo a pokorne plazí, no voči premo-
ženému a podrobenému je úplne bezohľadný a krutý. Indovu ľudskosť charakterizuje to, 
že nezabije nijaké zviera, že zakladá a udržuje pre zvieratá bohaté nemocnice, najmä 
pre staré kravy a opice, ale v celej krajine sa nenájde ani jeden jediný ústav pre chorých 
a slabých ľudí. Indovia nezašliapnu mravca, no chudobných pútnikov nechajú ľahostajne 
zahynúť. Obzvlášť nemravní sú brahmani. Angličania rozprávajú, že len jedia a spia. 
Keď im ich zvyky niečo nezakazujú, úplne sa oddávajú svojim pudom. Keď zasahujú 
do verejného života, sú hrabiví, podvodní, rozkošnícki. Sú pokorní voči tým, ktorých sa 
boja, a odpykávajú si to podrobení. Poctivého človeka medzi nimi nepoznám, povedal 
istý Angličan. Deti si ctia rodičov; syn týra matku.“ (Hegel, 1958, s. 429) 

4 Houston Stewart Chamberlain sa oženil s Evou Wagnerovou, ktorej otec bol svetoznámy hudobný 
skladateľ, všestranný umelec a súčasne otvorený nacionalista a antisemita Wilhelm Richard Wagner. 
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Posledné slová veľkého filozofa, bez ktorého si nevieme vysvetliť moderné po-
litické myslenie a spoločenské pohyby, vyvolávajú rozpaky.

Podľa prvého indického premiéra a filozofa Džaváharlála Néhrúha: 

„Briti sú ostrovný národ. Dlhé obdobie úspechov a blahobytu spôsobilo, že sa na-
učili dívať zvrchu temer na všetkých ostatných. Pre nich platí, ako sa ktosi vyjadril, 
„les négras commencent á Calias (Negri začínajú v Calalis). Pravdepodobne vyššie 
vrstvy britského obyvateľstva by rozdelili svet asi takto:

1. Británia a potom dlho nič,
2. britské domínia (ale iba biele obyvateľstvo) a Amerika (iba Anglosasi, nie 

Taliani, Portugalci a iní),
3. západná Európa,
4. zvyšok Európy,
5. latinské národy v Amerike, potom zase dlho nič a napokon,
6. hnedé, žlté a  čierne národy Ázie a  Afriky, všetky viac-menej nahádzané 

do jedného vreca.“ (Néhrú, 1958, s. 429)

Druhý, umiernenejší prístup sa šíril skôr medzi vzdelancami, často humánne 
orientovanými, podľa ktorých boli Indovia samostatnosti neschopní, „nesvoj-
právni”, zaostalí, antiliberálni a  predurčení na  „pomoc“ vyššej civilizácie. Išlo 
o kultúrny kolonializmus, ktorého predstaviteľom bol aj Rudyard Kipling. Tento 
nositeľ Nobelovej ceny za literatúru z roku 1907 obohatil svetovú literatúru naj-
mä poviedkami a básňami. Stal sa znamenitým rozprávačom, skvelým maliarom 
ľudských duší, postáv a postavičiek z Indie, ale aj z iných kútov sveta. Krajinu pod 
južnými svahmi Himalájí poznal aj mal úprimné rád, ale tunajších vnímal ako 
večne nedospelé deti, odkázané na pomoc dospelých.

V známej básni Bremeno bieleho muža (1899) vníma Brita ako nositeľa kultúry 
s vyšším morálnym poslaním prevychovávať a viesť „divých“ Indov, pretvárať ich 
na svoj obraz a to bez toho, že by sa ich spýtal, či stoja o britskú misiu, a keď áno, 
tak o akú pomoc majú záujem. 

Tento druhý prístup pretrváva neraz aj tam, kde sa usilujeme rozvojovému sve-
tu pomáhať. Vo verejnom diskurze sa výrazy ako Európa, európsky a europeizácia 
spájajú aj v slovníku oficiálnych predstaviteľov európskych štruktúr často automa-
ticky s pozitívnym obsahom a ako opozitum voči inému, geograficky a kultúrne 
vzdialenému, významovo negatívnemu slovu. Do podvedomia sa tak nevedome, 
niekedy aj vedome, dostávajú impulzy pretrvávania predsudkov voči inakosti. 
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„Pojmy Západ a Východ sa zvyčajne vyslovujú v odbornej aj laickej verejnosti 
úprimne, sebaisto a razantne. Nie sú vnímané ako neutrálne kategórie. Vytvoril ich 
človek na rozdiel od dvojice sever a  juh, ktorá existuje bez našej konvencie. Hoci 
u  obyvateľstva vyvolávajú silné pozitívne alebo negatívne pocity a  postoje, časť 
z neho je ochotná voči nim priniesť aj obeť, ale podobne ako v prípade národa, ich 
geografické, historické a hodnotové vymedzenie nie je jednoznačné. So západnými 
hodnotami zvyčajne spájajú ich stúpenci liberálnu demokraciu, individuálnu slobo-
du a zodpovednosť, samostatnú aktivitu, pragmatizmus, multikultúrnu toleranciu, 
prosperujúcu trhovú ekonomiku, technologický pokrok a mierovú stabilitu. Východ 
je vnímaný ako protiklad, ako kolíska autoritarizmu, vnúteného kolektivizmu, pasi-
vity, kultúrnej intolerancie, zaostalej ekonomiky a technológie, nepraktickosti, chao-
su, občianskych a susedských vojen, nepredvídateľnosti násilia.“ (Krno, 2016, s. 116)

Tradičný biologický rasizmus hovorí o  biologickom predurčení nerovno-
právnych ľudských rás a aj domnelých ľudských rás (napr. postoj rasistov z tzv. 
belošskej populácie voči Rómom, Indom, Arabom alebo Židom). Podľa neho 
už samotná príslušnosť k  rase určuje pozitívne alebo negatívne vlastnosti je-
dinca a celých veľkých skupín obyvateľstva. Modernejší, kultúrny rasizmus sa 
zbavil závislosti od  tzv. biologického determinizmu, ale pracuje s  predstavou 
tzv. nerovnakej rozvinutosti a aj nerovnocennosti ľudských kultúr. Človek, ktorý 
vyrástol a bol vychovaný v kultúrnom prostredí, je vraj odsúdený neprekročiť 
jeho hranice a neraz aj negatívne vlastnosti. V diskusiách často aj z úst úprim-
ných kritikov intolerancie (pod heslom nemôžem byť tolerantným k netolerant-
ným) a  krajného nacionalizmu, cítiť názorový rasizmus. V  dobe vyparovania 
znalostí politickej filozofie z povedomia nielen širokých más, ale aj politických 
elít, v dobe nie vecnej, ale antiintelektuálnej deideologizácie sa bežné nesúhlas-
né názory negatívne ideologizujú. Zvyšky po klasických ideológiách, politické 
symboly a účelovo vyťahované a  interpretované udalosti a osobnosti neslúžia 
k prehlbovaniu poznania, ale ako zbraň pri „šermovaní“ a osočovaní protivníka. 
Politickým, volebným a ideovým oponentom sa prisudzujú apriórne všeobecne 
uznávané negatívne vlastnosti aj v  oblastiach nepolitickej sféry (môj súper je 
nevzdelaný, hrubý, zákerný, neustále klame, zavádza, sociálne narušený, určite 
rástol v rozvrátenej rodine a pod.).

Pri kritike nežiadúcich politických javov v  zahraniční mainstreamoví kri-
tici často vyslovujú výrazy ako „demokratický národ“ a či „civilizovaný národ“ 
s  pozitívnou konotáciou a  ako protiklad k  tzv. prírodným či divým etnikám. 
Dochádza tu k tzv. evolučnému rasizmu. Tento prístup nie je ojedinelý ani nový. 
Antickí Gréci zaviedli pojem barbar (asi zo slova barbaroi – škrek vtákov), ktorým 
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pomenovali nezrozumiteľne hovoriacich cudzincov. Počas grécko-perzských vo-
jen začal stále viac získavať negatívny nádych. Rimania (barbarus) a po nich ďalší 
ho prebrali do svojho slovníka. Barbar bol surový, neľudský, necivilizovaný a an-
ticky nevzdelaný.

Na tieto prejavy upozornili aj novovekí myslitelia. Francúzsky filozof, spisova-
teľ a pedagóg Jean-Jacques Rousseau upozorňoval na protiklady medzi duševným 
svetom a štýlom života parížskeho meštiaka a korzického vrchára, ale interpretoval 
to presne opačne ako oficiálna verejná mienka jeho doby. Idealizoval spoločenské 
pomery na Korzike a zatracoval mestský život vo vnútrozemí. Mimochodom, prvá 
demokratická ústava v Európe, bola napísaná v taliančine v novembri 1755 tímom 
vedeným korzickým národovcom Pascalom Paolim. Málo vplyvný ostrov tak 
predbehol Spojené štáty americké (17. 9. 1787), Poľsko (3. 5. 1791) a Francúzsko 
(3. 9. 1791). O tom učebnice však zriedkavo píšu. 

Rousseau inšpiroval ďalších popredných francúzskych spisovateľov. Gustav 
Flaubert rozlišoval obyvateľov skazenej modernej civilizácie a ušľachtilých divo-
chov. Korzičanov, ktorí sa dali v Macchii na krivé chodníčky, považoval za čest-
ných banditov (bandit d´honneur). Po  návšteve bratov Laurelliov, ukrývaných 
v chotári dedinky Fiumorbo, napísal, že: 

„majú... mocné a chrabré srdce, ktoré samo bije v slobodných lesoch... bezpochyby 
čistejšie a ušľachtilejšie než u väčšiny Francúzov... Bandita stál v zadnej časti mojej 
izby... Bol to skvelý mladý muž, dobre oblečený a dobre vyzerajúci. Pravou rukou sa 
opieral o pušku. Pozdravil nás s rezervovanou zdvorilosťou. Pozerali sme sa na seba 
chvíľu v rozpakoch... Na prvý pohľad vyzeral príjemne.“ (Flaubert, 1960, s. 38-139) 

Guy de Maupassant použil korzický motív vo viacerých dielach. Črty lúpežníc-
tva a krvnú pomstu opísal v poviedke Un Bandit Corse (1882). Korzickí lúpežníci 
sa stali idolom mnohých ďalších návštevníkov ostrova. Nižšie vrstvy v nich videli 
poslednú možnosť očakávanej spravodlivosti. Často im pomáhali. Mnohé bohaté 
paničky sa do zbojníkov zamilovali. Považovali ich za skutočných chlapov. V tom 
sa Korzika nelíšila od strednej Európy.

K  odmietnutiu idealizácie tzv. civilizovanosti sa pridali Američan Henry 
David Thoreau, Rus Lev Nikolajevič Tolstoj a Ind Móhandás Karamčand Gándhí. 
Francúzsky etnograf Claude Lévi-Strauss rehabilitoval termín primitív. 

Efektívna a tvorivá diskusia v takomto prostredí sa ťažko presadzuje. Polemiku 
s uvedenými koncepciami komplikuje agresivita vo verbálnom prejave. A tá ne-
rastie iba na  sociálnych sieťach, ale aj na oficiálnej pôde najvyšších politických 
inštitúcií a  v  oficiálnych masmédiách. Tieto priestory sa vzájomne negatívne 
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ovplyvňujú. Slovník viditeľne hrubne. Mnohé diskusie o  štandardných politic-
kých problémoch sú podfarbené vybičovanou polaritou a personalizovanou ne-
návisťou. Oponenti sú ostrakizovaní a nálepkovaní, aj keď sa lúčia s pozemským 
svetom. Zabúda sa, že spoločnosť a choroby v nej nadobúdajú mnoho rozmerov. 
Mnohí, i tí, ktorí majú strach z národne podfarbených pohybov a jednoduchých 
ráznych riešení, veľmi rýchlo označia problém a  ponúkajú ešte jednoduchšie 
a rýchlejšie riešenie. Hoci sa boja nacionalistov a používajú celkom iný slovník, 
tiež prichádzajú k stereotypným fundamentalistickým záverom. Niekedy to vy-
zerá, akoby nešlo o riešenie spoločenských problémov, ale o psychické vnútorné 
vyventilovanie sa. 

3. 4 MIGRÁCIA A EURÓPSKA ÚNIA 
Ako napísala Zuzana Mészárosová-Lampl: 

„Tzv. migračná kríza v rokoch 2015 a 2016, počas ktorej podľa údajov Európskej 
komisie prišiel do EÚ viac ako milión osôb, vyostrila pozornosť všetkých segmentov 
európskych spoločností a v dôsledku toho sa pri verejnej komunikácii viažu k za-
hraničnej migrácii mnohé negatívne konotácie. Samotný spoločenský jav migrácie 
je však hodnotovo indiferentný, i keď môže mať tak pozitívny (oživenie ekonomiky, 
vyváženie demografickej krízy a  pod.), ako aj negatívny (obchodovanie s  ľuďmi, 
migrácia motivovaná využívaním systému verejného poistenia a  pod.) dopad.“ 
(Mészárosová-Lampl, 2019, s. 4)

Podľa Úradu vysokého komisára pre utečencov (UNHCR) evidovali koncom 
roku 2014 na  celej Zemi temer šesťdesiat miliónov utečencov. Zúfalý záujem 
o starý kontinent zapríčinili jeho staré aj súčasné hriechy. Kolonializmus odnaučil 
spravovať sa samých seba. Nerovnoprávne hospodárske vzťahy komplikujú pre-
konávanie ekonomickej zaostalosti. Priame a nepriame vojenské zásahy niekto-
rých veľmocí vyvolali neovládateľný deštrukčný proces. V spomínanom roku pri 
pokusoch nelegálne sa preplaviť do Európy zahynulo tri a pol tisíc nešťastníkov, 
teda viac ako pod osudnými Dvojičkami v septembri 2001. Toto číslo vyžaduje  
chladnú hlavu a  strategické riešenia a  nie diletantizmus. Nemožno sa diviť, že 
unáhlené, neskoré, zlé a komunikačne odflákané rozhodnutie o kvótach utečen-
cov rozhorčilo nielen agresívnu menšinu, ale aj umiernenú väčšinu.
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Tradičné inštitúcie demokracie vnútri štátov, ale aj samotná Európska únia 
pri všetkej tej krásnej myšlienke, z ktorej vznikla, stráca z roka na rok autoritu. 
Cítiť to aj na dlhodobých trendoch poklesu volebnej účasti pri výbere poslan-
cov do  Európskeho parlamentu u  väčšiny členských štátov. Slovenská repub-
lika v  tomto smere zaznamenala štyrikrát „prvenstvo“ (17 %, 19 %, 13 % a  22 
%), pričom ani v jednom prípade tieto čísla nevyvolali chladnú vecnú diskusiu 
na medzinárodnej a národnej pôde. Volebné zisky radikálne národných, antiin-
tegračných a antimigračných strán rastú. Spohodlnení reprezentanti Európskej 
únie sa miesto predvídania usilujú mnohé problémy iba hasiť. A niekedy aj ole-
jom. Akoby chytali vývoj za chvost. Sociológ a bývalý europoslanec Jan Keller 
rozlišuje štyri fázy reakcie inštitúcií a predstaviteľov Európskej únie na nárast 
migračnej vlny: 

1. podpora riadenia migrácie, 
2. humanitárna panika, 
3. tlak na prijatie kvót a
4. vzájomné výčitky.“ (Keller, 2014, s. 14-41)

Ľudí, hnutia, ale aj veľké zoskupenia štátov spoznáme, keď môžu konať čo 
najslobodnejšie, a keď sa ocitnú v kríze. Európska únia vznikla zo štátov, ktoré 
viac-menej zvládajú vnútorné demokratické usporiadanie, ale sama prežíva znač-
ný demokratický deficit. Jej inštitúcie roky žijú, s výnimkou početne rastúcich, 
ale stále výrazne menšinových slabých euroskeptických poslancov, bez opozície. 
Aj preto minimálne tri roky spala a ako neprebudená chaoticky, nekoordinovane 
a vzájomne protirečivo čelí veľkej civilizačnej kríze. Akoby išlo o  inštitúciu iba 
„do dobrého počasia.“ 

Demokratické zvolenie, i  keď menšinou dospelej populácie, reprezentantov 
v  Európskom parlamente ešte nezaručuje akcieschopnosť a  kompetentnosť re-
prezentantov. Hlavnú hrozbu pre myšlienku mierovej a prosperujúcej integrácie 
nepredstavujú davy utečencov, ale spôsob (ne)reakcie na  ne. Každá významná 
a fungujúca politická inštitúcia okrem každodenných starostí musí, ak chce prežiť, 
aj robiť diagnózu spoločnosti, prognózovať, vidieť alternatívy vývoja a podľa toho 
sa pripravovať. Uspokojení reprezentanti považovali problémy, ako napr. zakrive-
nie banánu, za väčšie, ako to, čo sa dnes deje. Ukazuje sa, že nielen vnútorný život, 
ale aj unavené štruktúry Európskej únie sú veľmi vzdialené od optima. V demo-
kratickom štáte, keď vládnuca elita zanedbá vážnu krízu a nevie ju zvládnuť, podá 
demisiu a umožní tak sklamaným občanom, aby sa vo voľbách  rozhodli, či na-
rastajúci problém nezveria riešiť iným. Európskych inštitúcií sa to akosi netýka.
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Raný kolonializmus odnaučil národy od vlastnej zodpovednosti za svoj osud 
a vychovávať si vlastné elity. Viedol k nastoleniu nerovnoprávnych hospodárskych 
vzťahov po jeho páde, ktoré rozdiely medzi severom a juhom nezmierňovali, ale 
naopak, len prehlbovali a diletantské zásahy v novom tisícročí, ako aj nepremys-
lené výzvy spôsobili narastajúci proces ťažko zvládnuteľným.

Kultúrny pluralizmus, inak nastavený ako dnes, pomáha pestrému svetu a robí 
nás kultúrne bohatšími. Mnohé samozrejmosti, s ktorými sa stretávame od sko-
rého rána, ako sú posteľná bielizeň, porcelánové kachličky v  kúpeľni, zrkadlo, 
pyžamo, káva, cukor a iné každodennosti – to všetko sme prebrali od sveta, odkiaľ 
sa hrnú utečenci. Pomáhať si treba, a  to obzvlášť v  zlých časoch, ale problémy 
treba riešiť tam, kde vznikli. Týka sa to rovnako stability tzv. moslimského sveta 
a  starnutia európskeho obyvateľstva. Náš kontinent má ťažkú, krutú, ale peknú 
tradíciu. Počas druhej svetovej vojny, keď to nešlo ináč, sa zdraví chlapi v rozkvete 
fyzických síl chopili zbrane a bránili vlasť a humanistické hodnoty proti ešte väč-
šiemu fanatizmu, ako produkuje Islamský štát. Z existenčného marazmu sme sa 
dostali predovšetkým sami, na čo sme zabudli.

Kedysi ospevovaný Schengen5 prestal fungovať. Nik za to nezobral zodpoved-
nosť. Bežní Európania nedostali informácie, aká je skladba a identita nových pri-
sťahovalcov. Obavy, ktoré sa potom zákonite objavili, nie sú vždy dobrým radcom.

Európska únia obstála v starších etapách rozvoja, pomohla tlmiť staré krivdy 
a  zbližovať ľudí, národy a  štáty. Vypuknutie finančnej krízy ju však prekvapilo. 
Hroziaci kolaps gréckeho hospodárstva a nebezpečenstvo jeho rozšírenia po sta-
rom svetadiele ku prospechu našich peňaženiek z čisto ekonomického hľadiska 
zatiaľ zvláda, ale celkom pri tom zabudla na deklarované demokratické princípy. 

Dlhotrvajúca utečenecká vlna nepriniesla len nové skúsenosti o rozličných 
migrantoch z tzv. islamského sveta, ale aj o nás samotných. Staré režimy z vý-
chodnej Európy kolabovali v roku 1989 aj preto, že dogmaticky trvali na pôvod-
ných predstavách, nevedeli sa pružne a pragmaticky prispôsobiť novým poznat-
kom a pohybom, a preto, že svoj svetonázor, často redukovaný do schematických 
poučiek, považovali za jediný správny. Tomuto prístupu nie sú celkom odolné 
ani politické systémy, ktoré odmietajú monopolné postavenie jednej strany. 

5 Radoslava Brhlíková vyslovila v  tejto súvislosti obavu: „Obávam sa, že Schengen tak, ako sme 
ho poznali doteraz, v súvislosti so súčasnou veľkou migračnou krízou, ktorá stále nie je na konci 
a  v  roku 2016 sa predpokladá jej ešte silnejší tlak, a  ktorá vniesla do  spoločnosti strach a  pocit 
ohrozenia, čím prinavrátila bezpečnostný diskurz do centra všetkých diskusií od rečí v baroch až 
po sumity politikov, skončí, ak sa Európska únia – v zmysle jej bohatého byrokratického aparátu, 
ako aj najvyšších predstaviteľov, nespamätá a nezačne konať. No zatvorenie hraníc je len riešením 
dôsledkov, ale nie príčin.“ (Brhlíková, 2016, s. 495) 
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Aj v súťaživom prostredí sa ťažko zbavujeme starých návykov a právd. Odlišný 
pohľad ako deklarovaní demokrati nepotláčame, ale považujeme ho za čosi zlé, 
ba niekedy až za  antisystémové. Existujúci model liberálnej demokracie sa stal 
tabu a jeho kritici sú označovaní za nepriateľov demokracie ako takej. Nevieme 
pritom vysvetliť, prečo o voľby do Európskeho parlamentu nielen na Slovensku 
kontinuálne klesá záujem, a  prečo v  mnohých štátoch rastie počet, ale najmä 
vplyv neštandardných strán, založených nie na hodnotovej orientácii, ale osob-
nosti, peniazoch a šikovnom marketingu. Stav spoločnosti neurčujú iba jej ciele 
a formalizované princípy, ale to, ako reálne funguje. 

Jedinec aj ľudstvo sa rozvíja vďaka kultúrnej výmene. Kultúrny pluralizmus 
pomáha pestrému svetu a robí nás kultúrne bohatšími. Ide o to, aké pravidlá na-
stavíme. Vhodné princípy a pravidlá nenastolíme bez poznania. Migračná kríza 
ukázala, ako povrchne poznáme krajiny, odkiaľ prúdia migranti, krajiny tých, 
ktorí v Európe jednu, dve či tri generácie už žijú, ale aj nás samotných. Problém 
nespočíva v tom, že Európania majú odlišné názory na tento pohyb, ale v tom, ako 
prebieha diskusia a ako sa polarizujú postoje medzi regiónmi, národmi a sused-
mi. Integračný proces neznamená jednotu či nebodaj uniformitu, ale otvorenosť, 
dialóg, vzájomné počúvanie a nie ostrakizujúce nálepkovanie. Preto Európa, nech 
si navráva, čo chce, nie je integrovaná a o to ťažšie bude integrovať iných. Osud 
európskej integrácie závisí od toho, či a ako vyrieši migračnú otázku. 

3. 5  POLITICKÁ KOREKTNOSŤ 
A BUMERANGOVÝ EFEKT 

Od prisťahovalcov nik rozumný nežiada, aby zabudli na domov a prestali byť sami 
sebou, ale nemožno zatvárať oči, keď zlyhávajú jedinci alebo koordinované skupi-
ny, keď sa nedodržiava právo a základné tunajšie zvyky spolunažívania. Tzv. poli-
tická korektnosť, t. j. zamlčovanie nepríjemných faktov (napr. o kriminalite) vedie 
napokon k opaku, čo jej iniciátori chcú. Zamlčované fakty sa stávajú predmetom 
zvýšeného záujmu a rozličných interpretácií, pri ktorých sa na rozdiel od oficiál-
neho názoru používa široká škála postupov od zdravého rozumu až po fantáziu. 
Dochádza k tomu, čo sa v teórii propagandy nazýva bumerangový efekt. Občania 
všade, keď ich odrežú od  informácií, správy o  ohyzdných činoch ľahšie zovše-
obecňujú. S obranou pred násilím sa vracia do Európy nacionalizmus. 
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Počas Silvestra v roku 2015 došlo v Kolíne na Rýnom, Hamburgu, Düsseldorfe, 
Stuttgarte, Bielefeldue a Frankfurte nad Mohanom, ale aj mimo Nemecka – v ra-
kúskom Salzburgu, švajčiarskom Zürichu a vo  fínskych Helsinkách k  sexuálnym 
útokom zo strany najmä Severoafričanov na nemecké ženy. Zakrátko dostala pro-
kuratúra v Kolíne nad Rýnom viac ako tisícsto trestných oznámení. (Sexuelle, 2020) 

Celonemecká verejnoprávna televízia ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-
-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland) o  udalostiach 
informovala až vo večerných správach v pondelok 4. januára, zatiaľ čo redakcia 
televízie ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) až 5. januára večer odvysielala zvlášt-
ne spravodajstvo na tému Čo sa udialo počas silvestrovskej noci? Nielen nemecká, 
ale aj európska verejnosť čaká na vecné vysvetlenie tohto javu.6 Európania získali 
prvé informácie skôr predovšetkým od tzv. alternatívnych médií, ktorých popula-
rita tým vzrástla. Spočiatku došlo k relativizácii útokov, vytváral sa obraz podobný 
prejavom, ktoré sa dejú počas mníchovského pivného festivalu (tzv. Oktoberfest). 

Abú Jusúf, salafistický imám v malej mešite Al-Tavhíd vo štvrti Kalk (predmestí 
na východe Kolína), v rozhovore pre televíznu stanicu nešťastne naznačil, že k si-
tuácii prispeli nemecké ženy, lebo sa ľahko obliekli a „nevhodne“ navoňavkovali. 

Podľa arabistu Bronislava Ostřanského z OÚ AV ČR veľa migrantov pociťuje 
frustráciu. Ako povedal: 

„Nemohou uzavřít manželství, protože třeba nemají prostředky. Z toho vyplývá 
frustrace, která je nezpochybnitelná. U spousty mladých arabských mužů ta frustra-
ce je, a když se navíc smísí s velice nerealistickými představami o Evropankách, jaké 
je tu sexuální chování, tak z toho vznikne dost nebezpečný koktejl.“ (Události, ko-
mentáře, 2016)

Dôveryhodnosť oficiálnych masmédií klesá aj v dôsledku nekvalifikovanosti 
ich zamestnancov aj u nás. Diletantnosť etablovaných redaktorov narušuje spolu-
nažívanie odlišných kultúr a zvyšuje záujem čitateľov o alternatívne zdroje infor-
mácií. Niekoľko dní po teroristickom čine, keď moslimskí extrémisti v Pakistane 
brutálne zavraždili 22. júna 2013 jedenásť členov medzinárodnej nekomerčnej vý-
pravy v základnom tábore pod Nanga Parbatom, označil autor v mainstreamovom 

6 Je možné sa domnievať, že mlčanie súvisí s dlhodobou denacifikáciou povojnového Nemecka. 
Spoločnosť bola liečená akoby silnými antibiotikami. „Choroby“ sa zbavila, pacient nezomrel, 
ale prišli nové následky zvolenej liečby. Vo  verejnom diskurze pretrvávajú obavy, aby ktosi 
poukazujúc na problém mimo nemeckého etnika, nebol označený ako nositeľ starých hriechov 
z doby štátneho nacizmu.
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denníku obete za  nezodpovedné. Slovenskí výškoví horolezci Anton Dobeš 
(1963 – 2013) a Peter Šperka (1955 – 2013) sa stali takto (našťastie, zatiaľ) jediný-
mi civilnými obeťami medzinárodného terorizmu. (Krno, 2013, s. 20-24) Dodnes 
nevyšiel ani riadok ospravedlnenia za nepravdivú a cynickú poznámku.

Slovenský mienkotvorný denník krátko po masakri v komentári 25. júna 2013 na-
písal: „Ísť do podobných oblastí... je však viac než nezodpovedné.“ (Morvay, 2013, s. 10) 
Tieto vety sa stali na sociálnej sieti spúšťacím mechanizmom pre „odborníkov“, ktorí 
všade boli, všetko prečítali, všetko zažili a všetko vyriešili. Pozostalí aj známi sa v ťaž-
kej psychickej situácii nevedeli druhej, tentoraz „mediálnej poprave“ brániť. Ozvať sa 
v tom okamihu verejne by znamenalo aj otvárať rany najbližších pozostalých.7 

Stáva sa bežne, že autori píšu o niečom, kde nie sú fyzicky ani vedomostne 
doma, neporadia sa s odborníkom a vyslovujú jednoznačné postoje vrátane odsú-
denia, čo vyvoláva v tom lepšom prípade úsmev. Ale tu zahynulo strašnou smrťou 
jedenásť ľudí. Peter Šperka ako profesionál a Anton Dobeš ako dobrovoľník už 
v titulku spomínaného článku degradovaní na turistov pritom zachraňovali životy 
často nezodpovedných návštevníkov Vysokých Tatier. Pokiaľ by boli obaja nezod-
povední, ako si myslel redaktor, ktorý vinu preniesol z  aktérov hrozného činu 
na obete, čo, žiaľ, nie je výnimočný prístup, pri svojich športových aj záchranných 
akciách mali v zrelom veku neúrekom príležitostí nevrátiť sa živí domov.

Počas zimnej olympiády v juhokaukazskom Soči v roku 2014 sa ten istý novi-
nár, neraz kritizujúci nacionalistické postoje v strednej Európe, pokúsil vyvolať 
diskusiu o tom, či zlatonosná olympionička Anastázia Kuzminová, bývalá občian-
ka Ruskej federácie, teraz Slovenskej republiky, je vôbec naša. (Morvay, 2014) Išlo 
o smutný vklad slovenskej žurnalistiky do diskusie o etnickej tolerancii.

3. 6  OBYVATEĽSTVO SLOVENSKA 
A „MIGRAČNÁ KRÍZA“ 

Zvýšený záujem o otázky migrácie vyvolali aj teroristické útoky islamistov, a to najmä 
v  roku 2015. Najskúšanejším štátom sa stalo Francúzsko. Dňa 7. januára približne 

7 Na  konci roku 2013 vyšla kniha Svetozára Krna Od prameňa Gangy po indický Tibet, ktorá bola 
venovaná obetiam spomínaného strašného činu a priniesla celkom iné vysvetlenie ako spomínaný 
článok. Rok na to nakrútil Milan Ohuriak (Horal Studia Barney) v Liptovskom Mikuláši film pod 
názvom Odkaz Tóna Dobeša, ktorý sa dvadsaťšesťkrát premietal na verejných oficiálnych podujatiach 
a na filmových podujatiach a cestovateľských festivaloch získal šesť ocenení. 
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o 11:30 SEČ zaútočili dvaja maskovaní muži vyzbrojení automatickými puškami AK-
47, brokovnicou a RPG granátometom na redakciu francúzskeho extravagantného 
satirického časopisu Charlie Hebdo, pokračovateľa časopisu Hara-Kiri. Podľa prvých 
správ zabili v Paríži dvanásť ľudí a zranili jedenásť. Na nasledujúci deň sa uskutočnil 
v 20. obvode metropoly Amedy Coulibaly ďalší útok, pri ktorom útočník obsadil kó-
šer hypermarket vo Vincennes. Zahynuli tu štyria rukojemníci i sám útočník.

V noci na prelome 13. a 14. novembra medzi 21:16 a prvou hodinou rannou SEČ 
zasiahlo francúzske hlavné mesto (v 1., 10. a 11. obvode) šesť prepadnutí strelnými 
zbraňami a tri samovražedné bombové útoky. Prišlo tak o život 129 obetí, 130. zomrela 
o niekoľko dní neskôr na následky ťažkých zranení. Zomrelo aj sedem teroristov.

V týchto spoločenských podmienkach uskutočnila Agentúra 2muse s.r.o. (od 9. 9. 
do 12. 9. 2015) prieskum na reprezentatívnej vzorke populácie Slovenskej republiky 
15+ (reprezentativita z hľadiska pohlavia, vzdelania, veku, veľkosti bydliska a regiónu) 
o postoji k migrantom. Na otázky prostredníctvom online dotazníka cez online panel 
s riadeným prístupom odpovedalo 1 047 respondentov. (Dubéci, 2015) 

Podľa odpovedí temer polovicu dospelej populácie trápil problém utečencov. 
Táto téma sa ocitla na piatom mieste pozornosti po problémoch ako zdravotná 
starostlivosť, ceny potravín, nezamestnanosť a dôchodky.

Tabuľka 8: Hlavné problémy voličov v roku 2015 (údaje sú uvedené v %) 

Téma Podiel voličov,  
ktorých téma trápi

1. Zdravotná 
starostlivosť

61

2. Ceny potravín 56
3. Nezamestnanosť 54
4. Dôchodky 48
5. Utečenci 48

Zdroj: Dubéci, 2015

Na otázku: Súhlasíte, aby Slovensko prijalo utečencov a mohlo sa tak stať ich no-
vou domovskou krajinou? odpovedala absolútna väčšina (56 %) „nie“. Naproti tomu 
18 % vyjadrilo súhlas. Jasný postoj nevedelo zaujať 26 %. Väčšiu solidaritu prejavujú 
viac staršie než mladšie ročníky a skôr muži než ženy. Viac než dve tretiny – 68 % 
odmietlo prijať utečencov a súčasne umiestniť tábor v mieste ich trvalého bydliska. 
Za sa vyjadrilo 16 % a rovnaký počet respondentov nevedel problém posúdiť.

Dňa 2. augusta 2015 sa v Gabčíkove, v ktorom sa plánoval obnoviť utečenecký 
tábor, zatvorený v roku 2009, uskutočnilo miestne referendum. Pri účasti 58,47 % 
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oprávnených voličov hlasovalo 96,67 % z nich proti zriadeniu dočasného uteče-
neckého tábora. Aj keď tento akt nemal účinnosť na rozhodnutie verejnej moci 
(Ministerstva vnútra Slovenskej republiky), prispel k  posilneniu atmosféry ne-
priaznivej pre prijímanie utečencov. (Gabčíkovo, 2015) 

Väčšina obáv (60 %) z utečencov súvisela so strachom z možného narušenia 
bezpečnosti a ich kultúrnej neprispôsobilosti. Temer pätina respondentov sa obá-
vala nutnosti ekonomických nákladov.

Tabuľka 9: Odpoveď na otázku: „Súhlasíte s tým, aby Slovensko prijalo utečencov a stalo sa tak novou 
domovskou krajinou?“ podľa sympatií s politickou stranou, 2015 (údaje sú uvedené v %) 

Sympatia s politickou stranou

SR Most-
Híd

SaS Sieť KDH Smer-
SD

OĽANO SNS Žiadna

Nie 56 60,0 51,4 39,5 33,3 64,9 47,7 61,0 55,5

Áno 18 22,5 25,7 39,6 20,5 12,6 28,6 9,8 16,4

Neviem 26 17,5 22,9 20,8 20,8 22,5 24,3 29,3 28,1
 

Zdroj: Dubéci, 2015

Tabuľka 10: Príčiny obáv z utečencov, 2015 

Príčina obáv Percentuálny 
podiel odpovedí 

Neprispôsobilosť inej kultúry 22
Iné náboženstvo spôsobí bezpečnostné problémy 19
Ekonomické obavy, rast nezamestnanosti 18
Narušená bezpečnosť vo všeobecnosti 17
Najprv treba pomôcť občanom SR 11
Nevieme integrovať Rómov, nedokážeme iných 7
Nezaslúžená pomoc 7
Zdravotné obavy 5
Sami tu nechcú ostať 3
Nechceme ich 2
Chýba systémové riešenie 2
Problém majú riešiť tí, čo ho spôsobili 1
Prinesú neporiadok a špinu 1
Iné 6
Nijaké obavy 8
Neviem posúdiť 7

Zdroj: Dubéci, 2015 
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Agentúra FOCUS uskutočnila o  tri mesiace, v období 1. až 8. 12. 2015, pre 
Sociologický ústav SAV, výskum, v  ktorom sa pýtala na  reakciu obyvateľov 
Slovenskej republiky na masový príchod utečencov. Zhruba o rok, v období 11. 
9. až 29. 10. 2016, zisťovala agentúra TNS pre tento istý ústav na reprezentatívnej 
vzorke odpovede na podobné otázky. Výskum bol realizovaný v rámci projektu 
podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. V tíme pôsobili Miloslav 
Bahna a  Robert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV. (Utečenecká, 2016) 
Veľavravná je reakcia opýtaných na prvú otázku.

Tabuľka 11: Odpoveď na otázku: „Obávate sa príchodu utečencov do Európy?“ (údaje sú uvedené v %) 

2015 2016
Vôbec sa neobávam 2,5 8,2
Trochu sa obávam 27,1 41,4
Dosť sa obávam 34,2 29,6
Veľmi sa obávam 35,8 18,1
Neviem 0,5 2,9

Zdroj: Utečenecká, 2016 

Podľa výskumu sa ženy obávajú migrantov viac ako muži (53,3 % : 44,8 %), 
starší nad 65 rokov (56,8 %) v porovnaní s najmladšími vo veku 18 až 24 rokov 
(36,4 %). Väčšie obavy v  oboch výskumoch vyslovili respondenti maďarskej 
národnosti, obyvatelia menších obcí a nevoliči. Väčší rozdiel medzi oboma vý-
skumami nastal iba v prípade obáv, ktoré poklesli zrejme v dôsledku ukončenia 
volebnej kampane a volieb a   väčším názorovým stotožnením sa s volebnými 
subjektmi. 

V prípade pomoci však za rok nedošlo k viditeľnému posunu. Čosi viac ako 
polovica respondentov (52,5 %) súhlasí s pomocou utečencom. Pomáhala by len 
v úplne nevyhnutných prípadoch. Nepomáhať im vôbec odporúča 18,7 %. V od-
povediach na túto otázku nenastala v porovnaní so situáciou pred rokom takmer 
žiadna zmena.

Nie veľmi, ale predsa viac naklonení pomáhať utečencom sú občania, ktorí sa 
ich príchodu menej boja a bývajú v mestách nad päťdesiattisíc obyvateľov, ženy 
viac ako muži. Menej naklonení k pomoci sú voliči ĽSNS, SNS, voliči maďarskej 
národnosti a nevoliči. Krajnú odpoveď – vôbec nepomáhať – si najčastejšie vybrali 
voliči ĽSNS, ktorí sa najviac obávajú zvýšenia kriminality. Menej výrazne inkli-
novali k nepomáhaniu voliči subjektu Sme rodina, nevoliči a voliči SMERu-SD.
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Tabuľka 12: Odpoveď na otázku: „Ako sa majú Európania zachovať k utečencom,  
ktorí už prišli?“ (údaje sú vyjadrené v %)

2015 2016

Výrazne im pomáhať 1,5 1,1

Pomáhať im len v obmedzenej miere 25,3 24,6

Pomáhať im len v úplne nevyhnutných prípadoch 49,0 52,5

Vôbec im nepomáhať 19,4 18,7

Neviem 4,8 3,1
Zdroj: Utečenecká, 2016  

V závere autori výskumu píšu:
 
„Najdôležitejšie dôvody obáv z utečencov sú podľa respondentov očakávania, že 

utečenci zvýšia kriminalitu (36,6 %) a to, že veľká časť z nich sa nebude chcieť pri-
spôsobiť nášmu spôsobu života (30,6 %). V porovnaní so stavom v decembri 2015, 
keď boli údaje zbierané v období po novembrových útokoch v Paríži, bola menej 
často spomenutá obava z  útokov islamských extrémistov. Táto obava bola tretím 
najčastejšie uvádzaným dôvodom spolu s nákladmi spojenými s prijatím utečencov. 
Oba dôvody spomenulo 28,8 % respondentov...

Obavu, že utečenci sa nebudú chcieť prispôsobiť nášmu spôsobu života, vyslovujú 
častejšie respondenti s vyšším vzdelaním. Obavu zo zvýšenia kriminality zasa častej-
šie uvádzajú voliči ĽSNS. Rovnako ako v roku 2015 platí, že rozdiel v dôvodoch obáv 
z príchodu utečencov medzi pohľadom ľudí s veľkými obavami z ich príchodu a tých 
s menšími obavami je relatívne malý.“ (Utečenecká, 2016)

Tabuľka 13: Odpoveď na otázku: Prečo sa podľa respondentov ľudia obávajú príchodu utečencov (dva 
najdôležitejšie dôvody? (údaje sú uvedené v %) 

2015 2016

Utečenci zvýšia kriminalitu 41,3 36,6

Zvýši sa nebezpečenstvo útokov islamských extrémistov 40,3 28,8

Veľká časť utečencov sa nebude chcieť prispôsobiť nášmu spôsobu života 29,3 30,6

Utečenci a ich prijatie budú stáť priveľa peňazí 29,1 28,8

Utečencov prichádza priveľa a zmenia našu spoločnosť a kultúru na svoj obraz 18,9 20,4

Mnohí utečenci sú nábožensky neznášanliví 13,4 10,7

Utečenci môžu rozšíriť nebezpečné choroby 13,3 8,2

Mnoho utečencov presadzuje podriadené postavenie žien v spoločnosti 7,9 6,2

Neviem/Odmietli odpovedať 0,8 3,7
Zdroj: Utečenecká, 2016 
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3. 7  KĽÚČOVÉ POLITICKÉ STRANY 
A „MIGRAČNÁ KRÍZA“ 

Nórsky politológ Stein Rokkan a  americký sociológ Seymour Martin Lipset 
(1967, s. 1-67) vysvetľovali vznik a vývoj politických strán a straníckych systémov 
na princípe vyhrotenej spoločenskej polarity. Rozšírili pojem cleavages, ktorý sa 
do slovenského jazyka neprekladá jednotne. Používajú sa termíny ako štiepenie, 
trieštenie, konflikt, konfliktná línia, rozpor, protirečenie atď. Obaja autori zdôraz-
ňovali, ako pretrvávajúce závažné spoločenské, politické, ekonomické, kultúrne, 
náboženské a civilizačné problémy delia spoločnosť na veľké tábory. Tým vytvárali 
priestor na zachytenie, pochopenie, analýzu, artikuláciu a reprezentáciu konkrét-
nych záujmov. Objektívne spoločenské podmienky vytvárajú možnosti, ktorých 
sa vedia zmocniť schopné stranícke štruktúry. 

Rokkan a Lipset rozlišovali a interpretovali v rámci tzv. historicko-konfliktné-
ho prístupu štyri základné konfliktné línie (cleavages), na základe ktorých vznika-
jú politické strany. Ide o dvojice:

1. centrum – periféria,
2. cirkev – štát,
3. mesto – dedina,
4. práca – kapitál.

Zvolená kategorizácia sa napriek zrejmému schematizmu a  zjednodušeniu 
ukázala výstižná a aplikovateľná pri hodnotení vo viacerých stupňoch historické-
ho vývoja a v rozličných geografických oblastiach. Možno z neho vychádzať nielen 
pri analýze prelomu 19. a 20. storočia, ale pri hodnotení obnovovania politických 
strán a systémov v  transformujúcich sa štátoch východnej Európy na konci 20. 
storočia. Intenzita rozporov a ich vyústenie do vzniku straníckych subjektov boli 
a sú veľmi diferencované. Rozpory, ktoré bývajú aj celé desaťročia marginálne, sa 
môžu vo vhodnej spoločenskej klíme revitalizovať. 

Od  vzniku modernej Slovenskej republiky sa ani na  prelome tisícročí téma 
migrácie v  zápase politických strán temer nevyskytovala. Kľúčovou témou vo 
voľbách v roku 2002 sa stal integračný proces Slovenskej republiky. Hlavné cle-
avage prebiehalo medzi (v tom čase) silne prointegračnými subjektmi – konzer-
vatívno-liberálnou Slovenskou demokratickou a kresťanskou úniou, vzniknutou 
z Demokratickej únie (DÚ), ktorá inklinovala k liberalizmu, a modernistického 
krídla Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), Strany maďarskej koalície 
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(SMK) a KDH na jednej strane – voči Smeru, ktorý postupne zaplnil uvoľnený 
ľavicový priestor, ten sa k integračným zoskupeniam hlásil, ale vyslovoval mier-
ne kritické stanovisko, a Hnutím za demokratické Slovensko (HZDS), ktoré tiež 
deklarovalo záujem o  vstup do  integračných štruktúr, ale bolo zahraničím od-
mietaným na strane druhej. V Národnej rade Slovenskej republiky zaujali mies-
ta po prvý raz aj poslanci Komunistickej strany Slovenska, ktorí sa stotožnili so 
vstupom do Európskej únie. Uvoľnený priestor po samorozpustení DÚ obsadila 
prointegračná a k liberalizmu sa hlásiaca Aliancia nového občana. 

V  spomínaných i  nasledujúcich voľbách predmetom diskusie o  európskych 
záležitostiach boli rozoberané predovšetkým otázky poľnohospodárstva (najmä 
dotácie), bruselskej byrokracie, neskôr dlhodobého pôsobenia našich občanov 
v zahraničí. Istý prelom znamenal zákon č. 250/2010 Z. z., v ktorom došlo v pia-
tom volebnom období k novelizácii zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
40/1993 Z. z. o štátnom občianstve ako reakcii na sporný maďarský zákon, umož-
ňujúci udeliť tamojšie štátne občianstvo na  požiadanie prakticky ktorejkoľvek 
osobe maďarskej národnosti, čím sa de facto rozšíril účinok maďarského práva 
mimo hraníc nášho južného suseda. Novela nadobudla účinnosť 17. júla 2010, 
symbolicky v deň výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej repub-
liky. Z  času na  čas na  objavila téma azylového zákona, ale o  masovej migrácii, 
ktorá vtedy neexistovala, nebola reč. Táto téma sa nenachádzala ani vo volebných 
programoch politických strán. 

Zmenená situácia v Európe, nová vlna masovej migrácie, reakcie európskych 
a neskôr domácich politikov, spôsob informovania mainstreamovými masmédia-
mi a reakcia občanov priniesla novú volebnú tému pred rokom 2016.

Slovenská národná strana 
Prvá, hore spomínaná štiepna línia centrum – periféria vytvára podmienky pre 
vznik centralizačných a  regionálnych strán, ktoré často majú aj konzervatív-
nu a  etnickú orientáciu. U  týchto strán je vyšší predpoklad kritického vzťahu 
k  integrácii. Najstaršia politická strana na  Slovensku Slovenská národná strana 
(SNS) pri oživení, či skôr novom vzniku v roku 1990, čerpala z tradičnej rivality 
Praha – Bratislava. Hoci pôsobila dva a pol roka v opozícii, zásadným spôsobom 
prispela k  negociovanému rozdeleniu Česko-Slovenska. Vtedy víťazné Hnutie 
za demokratické Slovensko vlastne plnilo jadro jej programu. Slovenská národná 
strana sa tak svojím spôsobom stala najefektívnejšou stranou na území vtedajšie-
ho Slovenska končiacej česko-slovenskej éry. Po  vzniku samostatnej Slovenskej 
republiky opustila česko-slovenskú rétoriku. Kládla väčší dôraz na tzv. maďarskú 
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a  neskôr aj rómsku otázku. Utečenci sa ocitli mimo jej záujmu. Z  parlamentu 
vypadla pre vlastné štiepenie. Zmenou na poste lídra, keď po  Jánovi Slotovi sa 
predsedom stal Andrej Danko, opustila protimaďarskú a protirómsku rétoriku. 
Dokonca prispela k slovensko-maďarskému zblíženiu. 

Ako hodnotovo konzervatívna a ekonomicky centristická strana spolu s väč-
šinou strán Slovenskej republiky odmietla tzv. kvóty na  prijímanie utečencov. 
V programovom dokumente Hrdo, odborne, slušne. Volebný program pre silný štát 
2016 – 2020, prijatom v Tomášove 28. novembra 2015, sa píše na: s. 46 sa píše: 

„Zabezpečíme suverénne medzinárodné postavenie Slovenska ako predsednícke-
ho štátu Európskej únie v roku 2016... 

...riešením príčin utečeneckej krízy, otvorením problematiky multikulturalizmu 
a  jeho zhubnom vplyve na  národné spoločenstvá starého kontinentu, dôsledným 
uplatňovaním princípov schengenského priestoru ako predpokladu zachova-
nia a  rozvoja voľného pohybu osôb, tovarov a  služieb v  rámci Európy, otvorením 
Lisabonskej zmluvy v otázkach opätovného získania vitálne dôležitých národných 
kompetencií členských štátov z byrokratického zovretia Bruselu, otvorením reformy 
inštitúcií Európskej únie,

...dôsledným uplatňovaním pravidiel Eurozóny ako stabilizačného faktoru jed-
notnej európskej meny.“ (Hrdo, 2016, s. 48) 

Ľudová strana Naše Slovensko 
Uvoľnený priestor po Slotovi a najmä priestor napravo od vtedajšej SNS obsadila 
Ľudová strana – Naše Slovensko. Tento radikálny pravicový subjekt ako prvý svoj-
ho druhu po roku 1989 v dejinách Slovenska zaujal parlamentné pozície. Opiera 
sa, na  rozdiel od  predchádzajúcich malých krajne nacionalistických zoskupení, 
o najmladšiu generáciu, s pomocou ktorej v roku 2016 vyhral voľby. Zbiera pod-
pisy na referendá o vystúpení z Európskej únii a NATO. Ako jediná parlamentná 
strana odsudzuje Slovenské národné povstanie. Jej terčom sa stáva rómske obyva-
teľstvo a možný masový príchod utečencov. V tomto zohráva prím. Dňa 19. júna 
2015 zaplnila bratislavské námestie SNP po predchádzajúcom pochode s názvom 
STOP islamizácii Európy! Spoločne proti diktátu Bruselu, za Európu pre Európanov. 
Marian Kotleba, predseda strany a vtedajší banskobystrický župan, začal svoj pre-
jav symbolicky: „Dovoľte, aby som vám poprial krásny a pekný biely deň.“ (Vražda, 
2017, s. 141) 

Vo štvrtom bode volebného programu s  priliehavým názvom Nedovolíme 
imigrantom obsadiť Slovensko! sa píše:
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„...Moslimskí imigranti sa nevedia a  ani nechcú prispôsobiť našim zákonom 
a spoločenským normám. Páchajú mnohé zločiny a sú ohromnou záťažou pre pô-
vodných obyvateľov. Vytláčajú kresťanstvo a európsku kultúru a menia na svoj obraz 
spoločnosť, ktorá ich prijala.

Kým naše deti si musia brať hypotéky a my si aj napriek zdravotným odvodom 
musíme doplácať za  lekára, imigranti majú všetko zadarmo. Bývanie, stravu aj 
zdravotnú starostlivosť. Každý jeden z nich nás mesačne stojí až 1 500 eur.

Všetky tzv. štandardné politické strany rozprávajú o tom, že imigrantov na Slovensku 
nechcú. V  skutočnosti nás však úplne zapredali. Za povinné prijímanie imigrantov 
hlasovali europoslanci za strany: SMER, SDKÚ, Obyčajní ľudia, MOST-HÍD a KDH. 

My na rozdiel od nich národ ani Boha nikdy nezradíme. Nedovolíme imigrantom 
obsadiť Slovensko. Nedáme im naše ženy ani našu zem. Obránime našu vlasť bez 
ohľadu na to, čo si o tom budú myslieť v Európskej únii. Prácu ponúkneme všetkým.“ 
(Naše, 2016, s. 5).

Smer-SD 
Strana Smer-SD vznikla ako kriticistický subjekt s  jasnou mediálnou predsta-
vou. Od svojho vzniku sa usilovala o radikálnu tzv. nemečiarovskú kritiku vlády 
Mikuláša Dzurindu (1955). Spájala prvky profesionálnej oponentúry a  populiz-
mu, pravice aj ľavice. Jeho kampaň zdôrazňovala etatistické koncepcie, potrebu 
geopolitickej a energetickej vízie Slovenska, posilnenie právneho charakteru štátu, 
ekonomický liberalizmus, sociálne otázky, integračné tendencie s väčším dôrazom 
na lepšie vyjednávacie postavenie Slovenska. Stavala sa veľmi kriticky k vyjednaným 
podmienkam vstupu krajiny do Európskej únie. Vstup do nej však jasne podporil. 

V roku 2002 oslovila voličov s opozičným, ale prevažne ľavicovým a ľavocen-
trickým cítením. Medzi jej zakladateľmi mali silné pozície aj ekonómovia s pra-
voliberálnymi hospodárskymi očakávaniami. Vo volebnej kampani rezonovali aj 
konzervatívne heslá, odvolávajúce sa na právo a poriadok, na radikálne riešenie 
rómskej otázky. Vzhľadom na  kompaktnosť pravicovej vlády a  totálny prepad 
nekomunistickej ľavice, nastal v  nej objektívny proces zaujímania uvoľneného 
stredoľavého priestoru. Konzervatívne prvky si nenechal. 

Strana výrazne zmenila štruktúru svojich voličov. V  roku 2002 prevažovali 
mladí, s vyšším vzdelaním a pochádzajúci z miest (presný opak zázemia HZDS). 
V roku 2006 prenikla na vidiek, k ľuďom s nižším vzdelaním a k staršej generácii. 
Medzi prvovoličmi získala nadpriemerné zisky, v roku 2006 najviac spomedzi iných 
strán. Po roku 2012, keď zaň hlasovalo rekordných 44,4 % voličov, postupne strácala 
strednú a najmä najmladšiu generáciu. Vekovo sa zmenila na opak svojho začiatku. 
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K európskej integrácii sa vždy stavala pozitívne, ale v istých obdobiach si ne-
odpustila kritiku na niektoré kroky bruselskej administratívy. Najviac to bolo cítiť 
práve počas začiatku migračnej krízy, keď výrazne zostrila kritickú rétoriku. Ostro 
vystupovala proti kvótam, v čom bola napokon úspešná. Zdôrazňovala, že prob-
lém by mali riešiť tí, ktorí ho spôsobili, teda nie Slovensko, a tam, kde vznikol, teda 
mimo územia Európskej únie.

V  decembri 2015 podala jednofarebná vláda žalobu na  Európsku komisiu 
za rozhodnutie o prerozdelení utečencov, nachádzajúcich sa v Grécku a Taliansku, 
medzi jednotlivé členské štáty Európskej únie. Nová slovenská koaličná vláda, vy-
tvorená pod vedením Smeru-SD v marci 2016, nestiahla túto žalobu z Európskeho 
súdneho dvora v Luxemburgu. 

Do  volieb v  roku 2016 išiel Smer-SD so skromným volebným programom. 
Počas kampane však jednoznačne formuloval negatívny vzťah k politike Európskej 
únie voči migrantom. Jedno z jeho kľúčových hesiel Chránime si Slovensko domi-
novalo na bilbordoch. V jeho stručnom predvolebnom programe Cieľ účasti vo 
vláde SR 2016 – 2020 sa píše:

„...nevyhnutnú stabilitu a  pokoj v  krajine na  realizáciu opatrení smerujúcich 
k zvýšeniu životnej úrovne ľudí môže narušiť nezvládnutá migračná kríza a pokusy 
zostaviť vládu z veľkého počtu nesúrodých politických subjektov... a že „principiálne 
odmieta akékoľvek pokusy nanútiť suverénnemu Slovensku rozhodnutia umiestniť 
na  jeho území migrantov. Smer-SD je pripravený na  princípe solidarity prijímať 
finančné, personálne a technické opatrenia na ochranu vonkajších hraníc Schengenu 
pred nelegálnou migráciou.“ (Hlinčíková – Mesežnikov, 2016, s. 121)

Sme rodina
Strana Sme rodina predstavuje konzervatívny subjekt so silnou pozíciou jej 
lídra  –  zakladateľa Borisa Kollára, ktorého meno sa spočiatku vyskytovalo aj 
v  názve politického subjektu. Za  európskych straníckych spojencov si vybrala 
najsilnejšie protimigračné strany, medzi ktorými dominuje Rassemblement na-
tional (Národné združenie, bývalý Národný front), ktoré vedie Marine Le Penová, 
ktorá na jeho pozvanie aj navštívila v predvečer volieb do Európskeho parlamentu 
Bratislavu, a taliansku Ligu (bývalú Ligu severu), ktorej predsedá Matteo Salvini. 
Sme rodina podporila žalobu, ktorú podala vláda Róberta Fica na Európsky súd-
ny dvor vo veci kvót na prerozdelenie utečencov.

Kollár kritizoval proimigračných aktivistov aj prezidenta Andreja Kisku za  ich 
ústretovosť voči migrantom. Varoval pred úsilím zaviesť v Európe šaríu a „imigráciou 
moslimských hord do EÚ a na Slovensko.“ (Hlinčíková – Mesežnikov, 2016, s. 136)
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Sloboda a Solidarita 
Pravicovo-liberálna strana s miernym euroskepticizmom Sloboda a Solidarita (SaS) 
sa v európskom parlamente združila v zoskupení Európski konzervatívci a refor-
misti (ECR), ktoré zodpovedá jej zahraničnopolitickej orientácii. Predseda strany, 
bývalý europoslanec Richard Sulík demonštroval mierny euroskepticizmus (a  to 
najmä v súvislosti s migráciou) pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky 
najmä vo vystúpeniach na nemeckej televíznej obrazovke. SaS odmietla tzv. euroval. 
K voľbám pripravila tradične najpodrobnejší program. Na strane 50 sa v ňom píše: 

„Ochrana hraníc, azylová politika 
Je správne, a nielen na Slovensku, byť ľudský, súcitiť s obeťami vojen a vojnovými 

utečencami a  ich rodinami. Ale na  druhej strane, solidarita nesmie byť vynútená. 
Potom už prestáva byť solidaritou, ale stáva sa diktátom a plnením príkazov niekoho 
iného. Slovensko je autonómna krajina, dodržiavajúca pravidlá zodpovedného člena 
EÚ. Pravidlá sa majú dodržiavať. Všetky krajiny i s pomocou EÚ si musia poriadne 
strážiť svoje hranice a musia najmä dostať účinnejšie právne nástroje na ich ochranu. 
Zároveň musia byť v prípade potreby pripravené hermeticky uzavrieť svoje hranice. 
Každý človek na  svete má právo chcieť žiť tam, kde si myslí, že mu bude najlepšie. 
Je to jeho túžba a nikto mu ju nemôže vziať. Avšak každá krajina má a musí mať 
naďalej právo rozhodnúť, komu a za akých podmienok umožní žiť na svojom území, 
Slovensko nevynímajúc. Zabezpečíme okamžitú pripravenosť Slovenska na  ochranu 
jeho štátnych hraníc včítane možnosti ich hermetického uzavretia. V rámci EÚ budeme 
presadzovať zachovanie suverenity členských štátov pri rozhodovaní o azyle a ochrane 
vonkajších hraníc EÚ. Budeme trvať na dôslednej ochrane vonkajších hraníc EÚ, ob-
zvlášť vonkajšej hranice Schengenského priestoru. Budeme trvať na dodržaní platných 
pravidiel a  medzinárodných záväzkov EÚ a  členských krajín (Schengenská zmluva, 
Dublinský dohovor, právo na azyl). Podporíme diplomatické aj vojenské medzinárodné 
úsilie na stabilizovanie situácie v Sýrii, Iraku, Líbyi tak, aby domácemu obyvateľstvu 
pominuli dôvody na  útek z  krajiny. Podporíme zriadenie centrálnych utečeneckých 
táborov mimo územia EÚ (severná Afrika, Balkán, Turecko a podobne) a podporíme 
podieľanie sa EÚ na ich financovaní. Budeme presadzovať presunutie všetkých osôb, 
ktoré sa na území EÚ nachádzajú ilegálne, do týchto centrálnych táborov. Tam môžu 
požiadať o azyl alebo môžu tábory opustiť a vrátiť sa do domovskej krajiny. Budeme aj 
v budúcnosti odmietať prípadné ďalšie povinné kvóty na vojnových utečencov a ilegál-
nych ekonomických imigrantov – bez ohľadu na to, či pôjde o jednorazové prerozdelenia 
alebo trvalý mechanizmus prerozdelenia. Pri rozhodnutiach o dočasnom umiestnení 
vojnových utečencov v rámci príspevku Slovenska k dobrovoľnej solidarite budeme pri-
hliadať na vôľu občanov Slovenska s dôrazom na vôľu občanov lokality, ktorej sa toto 
umiestnenie bude týkať.“ (Volebný program, 2020, s. 50) 
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Ešte podrobnejšie sa tejto téme venovala v  rozsiahlom dokumente Manifest 
slovenského eurorealizmu, ktorý pripravila pred európskymi voľbami v rodu 2019. 
V texte na s. 65 – 66 sa píše:

„D.24 Migračné tábory mimo EÚ
Migračná kríza – príchod miliónov ľudí z Afriky a Blízkeho východu je pre EÚ momen-
tálne najväčším problémom a prvým veľkým problémom, ktorý nie je možné riešiť len 
novými dlhmi, resp. tlačením peňazí. Azyl v zmysle Ženevskej dohody, ktorou sú členské 
krajiny EÚ viazané, je určený pre prenasledovaných jednotlivcov a nie masovú migrá-
ciu. Inšpiráciu pre nami navrhované záchytné migračné tábory sme hľadali v striktnom 
austrálskom imigračnom modeli, ktorý tiež nevznikal ľahko, ale čas jeho správnosť ove-
ril. Austrália dostala začiatkom storočia imigračnú politiku pod kontrolu, čím zároveň 
predišla ďalším úmrtiam migrantov plaviacich sa po otvorenom mori. Bývalý austrálsky 
premiér John Howard opísal migračnú politiku svojej krajiny takto: „Moja dlhoročná 
skúsenosť hovorí, že kedykoľvek sa zdá, že vláda má migračný proces pod kontrolou, 
verejná podpora pre migráciu stúpa. Ak je to naopak, k migrácii rastie odpor.“ Myšlienku 
hotspotov mimo hraníc EÚ presadzujeme od počiatku migračnej krízy. Po troch rokoch 
odmietania sa touto myšlienkou začína konečne zaoberať aj Európska rada. Po líbyjsko-
-talianskej migračnej ceste, ktorú tlmia aj opatrenia eurokritickej talianskej vlády, sa 
stáva deravou zas západná trasa, keď do Španielska za prvých 7 mesiacov roka 2018 
prišlo vyše 26-tisíc migrantov. Takýto stav považujeme za dlhodobo neudržateľný.

Preto navrhujeme:
D.24 .1 Zriadenie záchytných táborov pre migrantov mimo územia Európskej únie, 

prioritne na pobreží severnej Afriky – Líbya, Tunisko, Egypt. V táboroch bude možné 
požiadať o azyl ktorúkoľvek členskú krajinu EÚ v schengenskom priestore, keďže v tá-
bore sa budú nachádzať úradníci každej z týchto krajín. Migrantov, ktorí sa preplavia 
do EÚ, alebo budú zachránení na mori, bude môcť členská krajina EÚ transportovať 
do záchytných táborov, kde zostanú až do rozhodnutia o ich žiadosti o azyl. Existuje 
napríklad vážne podozrenie, že maltská vláda predala počas štrnástich mesiacov 
v rokoch 2013 a 2014 do Líbye až 88-tisíc schengenských víz. Ak sa toto podozrenie 
potvrdí, malo by byť Malte pozastavené členstvo v schengenskom priestore. 

D.24.2 V prípade potreby pristúpiť k vyňatiu európskeho pobrežia z migračných 
zón tak, aby sa žiadosti o azyl mohli podávať výlučne v hotspotoch zriadených na af-
rickom pobreží (resp. mimo hraníc EÚ), pričom žiadosť o azyl podaná na európskej 
strane nebude členskými štátmi akceptovaná.

D.24.3 Každý členský štát bude pri žiadostiach uplatňovať vlastné pravidlá posu-
dzovania žiadostí o azyl. V prípade negatívneho rozhodnutia členského štátu bude 
žiadosť v inej členskej krajine v zrýchlenom konaní zamietnutá ako neprípustná.
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D.25 Sprísnenie azylovej politiky 
Každá krajina rozhoduje o pravidlách na udelenie azylu a aj o samotnom udelení 
samostatne. To považujeme za správne, lebo členské štáty majú rozhodovať o tom, 
kto bude na ich území žiť. Pre prípad zamietnutia azylu je však z dôvodu existencie 
schengenského priestoru dôležité mať niektoré pravidlá spoločné. Preto navrhujeme:

D.25.1 Oznamovanie výsledkov azylového procesu v  členských krajinách bude 
prebiehať osobne. V  prípade, že sa žiadateľ o  azyl odvolá voči negatívnemu roz-
hodnutiu, musí sa zdržiavať pod úradným dohľadom danej členskej krajiny až 
do oznámenia odvolacieho rozhodnutia. V prípade právoplatného negatívneho ver-
diktu bude nasledovať spustenie procesu vyhostenia podľa právnych predpisov toho 
členského štátu, v ktorom o azyl požiadal.

D.25.2 Automatické zamietnutie žiadosti o  azyl ako zjavne neopodstatnenej 
v zrýchlenom konaní a následné administratívne vyhostenie žiadateľa podľa práv-
nych predpisov členského štátu, v ktorom o azyl požiadal:

1. ak žiadateľ predloží nepravdivé informácie alebo dokumenty, falšované ale-
bo pozmenené doklady, alebo zadržiaval podstatné informácie alebo doku-
menty dôležité na konanie o udelenie azylu s úmyslom sťažiť posudzovanie 
žiadosti o udelenie azylu,

2. ak sa žiadateľ nepodrobil odňatiu daktyloskopických odtlačkov,
3. ak sa preukáže, že neuviedol pravdivé údaje pri svojej identifikácii,
4. ak žiadateľ zdôvodnil svoju žiadosť o  udelenie azylu zjavne nesúvislými, 

protirečivými, nepravdivými alebo nepravdepodobnými vyhláseniami, ktoré 
sú v rozpore s dostatočne overenými informáciami o krajine pôvodu,

5. ak sa na  žiadateľa o  azyl vzťahujú vylučovacie dôvody v  zmysle čl. 1F 
Ženevskej konvencie o utečencoch (vylučovacia klauzula),

6. ak žiadateľ prichádza z bezpečnej krajiny pôvodu v zmysle európskeho zo-
znamu bezpečných Krajín,

7. ak žiadateľ predstavuje nebezpečenstvo pre bezpečnosť členského štátu.
D.25.3 Podporujeme čo najskoršie uzavretie readmisných dohôd medzi EÚ a tre-

tími krajinami, urýchlenie vypracovania európskeho zoznamu bezpečných krajín 
pôvodu a uplatnenie zrýchleného azylového procesu pre žiadateľov z týchto krajín.

D.25.4 Zásadne odmietame akúkoľvek reformu tzv. dublinského nariadenia, kto-
rá by obsahovala povinné prerozdeľovacie migračné kvóty medzi členskými štátmi. 
Vykonávanie migračnej politiky považujeme za  suverénne právo členského štátu. 
Podporujeme však myšlienku spoločnej zodpovednosti členských štátov za  ochranu 
vonkajšej hranice, či už formou finančných príspevkov, alebo personálnej a materiálnej 
podpory. Agende zabezpečenia vonkajších hraníc chceme tiež venovať maximálnu prio-
ritu aj vo VFR 2021–2027 relokovaním časti zdrojov, ktoré získame škrtmi v Spoločnej 
poľnohospodárskej politike a škrtmi v ESIF fondoch. (Manifest, 2019, s. 64-65)
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Obyčajní ľudia 
Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti predstavuje konzervatívne zoskupe-
nie založené na princípe výraznej pozície lídra Igora Matoviča. Keďže má od vzni-
ku minimálny počet členov, už od prvých volieb, keď kandidovalo na listine strany 
Sloboda a Solidarita, sa stalo najefektívnejším volebným subjektom. K európskej 
integrácii zaujíma pozitívne postoje. K otázke utečencov vyslovuje mierne kritic-
ké vety. Navrhovalo vylúčenie zo Schengenu tie štáty, ktoré si neplnili povinnosti. 
Vo volebnom programe z roku 2016 sa píše: 

Prisťahovalci sa musia podriadiť spoločenským pravidlám, zvyklostiam a  zá-
konom, ktoré rešpektujú štýl života, sociálnu rovnováhu a  kultúrnu integritu 
európskych štátov. Zároveň musia pochopiť, že život v  Európe okrem veľkých vý-
hod prináša veľkú zodpovednosť. Európa nemôže akceptovať zneužívanie svojho 
sociálneho systému ani eróziu základov, na  ktorých stojí európska civilizácia.“ 
(Hlinčíková – Mesežnikov, 2016, s. 130) 

Sieť 
Nová a  dnes už nefunkčná strana Sieť vznikla z  iniciatívy pomerne úspešného 
prezidentského kandidáta Radoslava Procházku. V hodnotovej škále zaujala pra-
vocentrické, málo vyprofilované konzervatívno-liberálne postoje. K  európskej 
integrácii bola veľmi ústretová, ale kvóty odmietla.

Most-Híd
Most-Híd (s  dodatkom Az együttműködés pártja  –  Strana spolupráce) založil 
7. júna 2009 bývalý predseda Strany maďarskej koalície Béla Bugár. Vo vedení 
novej strany, ktorá uprednostnila občiansky princíp pred národným, sa objavili 
aj Slováci. Most bol vždy silne prointegračný. V porovnaní so svojimi rivalmi zo 
SMK prejavoval verejne lojalitu voči Slovenskej republike a získal podstatne vyš-
ší koaličný potenciál. Pôsobil v pravostredovej aj v  ľavostredovej vláde. Prebral 
umiernenú väčšinu voličstva SMK a súčasne viditeľne prenikol aj medzi voličov 
slovenskej národnosti. Z  parlamentných strán sa vyslovil najústretovejšie voči 
migrantom. Zasadzoval sa o  ich spravodlivejšie rozdeľovanie medzi členskými 
krajinami. Pripúšťal hostiť osemsto utečencov, ale odmietol kvóty. Vo svojom 
programe k  parlamentným voľbám Občianska vízia 2016 sa však utečeneckej 
a migračnej problematike priamo nevenoval.
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Strana maďarskej koalície 
Spomeňme ešte dva mimoparlamentné subjekty. Strana maďarskej koalí-
cie – Magyar Koalíció Pártja vznikla zlúčením viacerých maďarských zoskupení, 
ktorého jadro tvorilo MKDH: Maďarské kresťanskodemokratické hnutie (Magyar 
Keresztény-demokrata Mozgalom) založené  15. marca 1990 na  prvom celoslo-
venskom stretnutí maďarských kresťansko-demokratických klubov v bratislavskej 
sále Csemadoku, na  ktorom sa väčšina prítomných priklonila k  názoru, že sa 
treba odpojiť do KDH. Po zvolení Pála Csákyho za nového predsedu a odchode 
zakladateľa Bugára, sa posilnil jeho etnický rozmer. Dlhodobo sa nachádza mimo 
Národnej rady Slovenskej republiky. 

SMK sa od Mostu-Híd výrazne líši postojom k utečencom. Voči Európe v tejto otáz-
ke sa vyjadroval výrazne kriticky. Vo svojom programe Spoločná vôľa, 2016 uvádza: 

„Nekontrolované a bezbrehé prijímanie státisícov a miliónov ľudí pochádzajúcich 
z krízových oblastí vytvára taký precedens, na základe ktorého sa stane masové prú-
denie obyvateľstva z konfliktových zón a ekonomicky zaostalých oblastí do Európy 
pravidelným javom.“ (Hlinčíková – Mesežnikov, 2016, s. 143)

Podľa člena predsedníctva a  neskoršieho predsedu strany Krisztiána Forróa 
„migračná kríza je pre obyvateľov južného Slovenska skutočnou bezpečnostnou 
hrozbou“. (Hlinčíková – Mesežnikov, 2016, s. 144) 

Kresťanskodemokratické hnutie 
Kresťanskodemokratické hnutie začalo vznikať po výzve z 30. 11. 1989 k zakla-
daniu kresťanskodemokratických klubov na  báze katolíckeho disentu a  tajnej 
cirkvi. Na  jar roku 1990 jej preferencie výrazne predbiehali ostatné subjekty. 
Predpokladalo sa, že sa stane víťazom prvých pluralitných volieb. Prílišnou 
ideologizáciou a  bojovným vystupovaním odradilo časť obyvateľov preferu-
júcich konsenzus, ktorí dali potom prednosť Verejnosti proti násiliu (VPN). 
Slovenskí voliči z roku 1990 preferovali iné hodnoty ako v roku 1935. Hnutie 
pôsobilo dlho nerozhodne. Časti obyvateľstva pripomínalo dedičstvo Hlinkovej 
slovenskej ľudovej strany, od  ktorej sa nevedelo vedenie dôrazne dištancovať. 
Na druhej strane, v neskoršom období, keď dochádzalo na Slovensku k idealizo-
vaniu prvej Slovenskej republiky, iným voličom chýbalo očakávané prihlásenie 
sa k ľudáckej tradícii. 

Po parlamentných voľbách 2016 sa ocitlo prvýkrát od roku 1990 mimo par-
lamentu. KDH zaujímalo k  európskej integrácii vždy ústretové postoje. Tak to 
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bolo aj v otázke migrácie, v ktorej občas vyjadrilo aj kritické poznámky. Volebný 
program pre rok 2016 priniesol osobitnú podkapitolu „Migrácia“, v ktorej sa spo-
mína, že „masívna migrácia je jednou z najvážnejších súčasných výziev pre Európu“ 
(Reštart, 2020, s. 144), ktorá má morálnu povinnosť pomôcť tým, ktorí sú pre-
nasledovaní a  biedni. Súčasné hnutie požadovalo udržiavať kresťanské tradície 
svetadielu. Odmietlo kvóty, ale žalobu podanú druhou vládou Fica na Európsky 
súdny dvor zásadne kritizovalo.
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Tabuľka 14: Výsledky posledných dvoch parlamentných volieb v Slovenskej republike 

5. 3. 2016 29. 2. 2020
Účasť (v %) 59,82 65,80

hlasy % poslanci hlasy % poslanci
PARLAMENTNÉ STRANY

Pravý stred
Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti 287 611 11,02 19 721 166 25,02 53

Sme rodina 172 860 6,62 11 237 531 8,24 17

Sloboda a Solidarita 315 558 12,10 21 179 246 6,22 13

Za ľudí 166 325 5,77 12

Sieť 146 205 5,60 10

Ľavý stred

Smer – SD 737 481 28,28 49 527 172 18,29 24

Radikálna pravica

Kotlebovci – Ľudová strana NS 209 779 8,04 14 229 660 7,97 17

MIMOPARLAMENTNÉ STRANY

Etnické strany

Slovenská národná strana 225 386 8,64 15 91 171 3,16

Most – Híd 169 593 6,50 11 59 174 2,05

Strana maďarskej koalície 105 495 4,04 0 112 662 3,90
Maďarská kresťansko-
demokratická aliancia 2 426 0,09

Pravý stred

Kresťanskodemokratické hnutie 128 908 4,94 134 099 4,65

MÁME TOHO DOSŤ! 9 260 0,32

Demokratická strana 1 998 0,08 4 194 0,14

Slovenská občianska koalícia 21 785 0,84
Slovenská demokratická 
a kresťanská únia 6 938 0,27

Stred

Strana TIP 18 845 0,72

Progresívne Slovensko – Spolu 200 780 6,96

Dobrá voľba 88 220 3,06

Starostovia a nezáv. kandidáti 2 018 0,07
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5. 3. 2016 29. 2. 2020
Účasť (v %) 59,82 65,80

hlasy % poslanci hlasy % poslanci
99 % – občiansky hlas 991 0,03

Strana zelených 17 541 0,67

Šanca 6 522 0,25

Strana moderného Slovenska 4 559 0,17

Priama demokracia 3 595 0,14

Národní konzervatívci

Vlasť 84 507 2,93

Hlas ľudu 1 887 0,06

Práca slovenského národa 1 261 0,04

Slovenská liga 809 0,02

Radikálni nacionalisti
Slovenská ľudová strana A. 
Hlinku 8 191 0,28

Slovenské Hnutie Obrody 1 966 0,06
Odvaha – Veľká národná 
a proruská koalícia 3 428 0,13

Koalícia Spoločne za Slovensko 1 777 0,07

Ľavica

Socialisti.sk 15 925 0,55
SOLIDARITA – Hnutie 
pracujúcej chudoby 3 296 0,11

Komunistická strana Slovenska 16 278 0,62

VZDOR – strana práce 3 182 0,12

Počet zapísaných voličov 4 426 760 4 432 419

Počet volebných hlasov 2 648 184 150 2 881 511 150

Zdroj: Štatistický úrad SR, a, b, 2016; Krno, 2013. 

Väčšina relevantných politických strán sa priblížila v postojoch k utečeneckej 
kríze a  aj k  prevládajúcej verejnej mienke. Táto téma ako predmet predvoleb-
ných diskusií stratila na atraktivite, hoci sa objavila aj v programoch roku 2020. 
Spoločenská diskusia sa na  začiatku koncentrovala na  vnútropolitické otázky, 
dotýkajúce sa najmä korupcie a fungovania právneho štátu. 
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3. 8 ZHODNOTENIE 
Začiatok veľkej vlny migrácie najmä z tzv. islamských krajín do Európy vyvolal 
u  obyvateľstva, médií a  politických strán Slovenskej republiky zvýšený záujem 
o túto problematiku. Téma utečeneckej krízy sa stala aj volebnou témou v roku 
2016. Väčšina relevantných politických strán sa postupne, a to najmä po nasledu-
júcich parlamentných voľbách, vzdialila predstavám kľúčových štátov Európskej 
únie, ako sú napr. Spolková republika Nemecko, Francúzsko a iné, a priblížila sa 
v postojoch k mienke väčšiny obyvateľov Slovenskej republiky. Súperiace politic-
ké strany sa v tejto otázke prestali zásadne líšiť. Aj keď sa spomínaná téma ako 
predmet predvolebných diskusií objavila aj v programoch v roku 2020, postupne 
stratila na atraktivite. Spoločenská diskusia sa na začiatku tohto roku koncentro-
vala na vnútropolitické otázky týkajúce sa najmä korupcie a fungovania právneho 
štátu. Od  marca 2020 sa pozornosť spoločnosti aj politických strán sústredila 
na novú tému – problematiku tzv. koronakrízy, čím došlo k zníženiu podielu zá-
ujmu o migrácie, diskusie o utečencoch sa stali ešte zriedkavejšími. 
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4.  FORMY PREZENTÁCIE 
MIGRÁCIE 
A MIGRANTOV 
V [ONLINE] MÉDIÁCH

Médiá vo svojej podstate reflektujú dianie vo svete. V ideálnom prípade. Pri 
dodržiavaní etických princípov, pri snahe o nestrannosť a vyváženosť pre-

zentovaných informácií, bez hodnotenia,  komentovania udalostí a  vnucovania 
vlastného pohľadu.

Aj v prípade seriózneho spravodajstva, ktoré používa nocionálny slovník bez 
emocionalizácie a dramatizácie, môžu novinári ovplyvňovať pohľad svojich perci-
pientov na udalosti, či už prostredníctvom selekcie správ, usporiadania informá-
cií, použitia slovných výrazov a podobne.

Pri prezentácii rôznych sociálnych skupín obyvateľstva, predovšetkým mino-
rít so skutočnou alebo domnelou odlišnou kultúrou, môžu médiá vytvoriť alebo 
umocniť stereotypný pohľad. Dôvodom nemusí byť zámer novinárov, prípadne 
ich vlastné predsudky, ale filozofia média, potreba tvorby symbolov a zjednodušo-
vania informácií. Nasledovná časť približuje problematiku prezentácie migrantov 
a migrácie v online médiách, ako aj problematiku prístupu samotných novinárov 
pri referovaní o nich.
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4. 1  CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY 
NEGATÍVNYCH SPRÁV 
O MIGRANTOCH

Problematika prístupu médií k prezentácii cudzincov a migrantov rezonuje v za-
hraničných médiách už od konca minulého storočia. Georg Ruhrmann a Songül 
Demren na základe syntézy niekoľkých výskumov uskutočnených v 80. a 90. ro-
koch 20. storočia v nemeckých médiách zostavili súbor charakteristických znakov 
spravodajstva o migrantoch:

1. Syndróm kriminality: Ak sa médiá zmieňujú o migrantoch ako jednotliv-
coch, býva to často v súvislosti s kriminalitou.

2. Nadmerné zastúpenie správ o tzv. „nežiaducich skupinách“, ktoré sa v prí-
pade nemeckých médií v spomínanom období týkali Turkov, cudzincov 
z neeurópskych krajín a štátov Ázie a Afriky.

3. Definícia „cudzineckého problému“, ktorá je často ovplyvňovaná aktuál-
nymi politickými problémami prípadne politickým populizmom.

4. Syndróm aktuálnosti: Udalosti sa stanú správami len vo chvíli, keď sú pre-
kvapivé resp. nové a zároveň zaujímavé a dôležité. Pri referovaní o nich sú 
často opomenuté zdanlivo neaktuálne informácie, ktoré vysvetľujú hos-
podárske, politické, kultúrne a náboženské súvislosti.

5. Syndróm negatívnosti a  sémantika nebezpečenstva: Do  popredia sú 
médiami pretláčané prevažne krízové a  negatívne udalosti, s  čím súvi-
sí aj prezentácia konkrétnej skupiny ľudí ako „kríza“ alebo  „problém“. 
(Ruhrmann – Demren, 2000)

K podobným záverom dospeli o dekádu neskôr autori dokumentu, ktorý v roku 
2017 vznikol v rámci spolupráce rozhlasových vysielateľov ôsmich krajín Európy 
(Rakúska, Nemecka, Grécka, Maďarska, Írska, Talianska, Slovinska a Španielska). 
Medzi negatívne príklady z médií zahrnuli:

1.  Zveličovanie –  spravodajstvo, ktoré používa hyperbolizáciu používaním 
slov ako vlna, prúd, príliv, masová invázia a podobne, ktoré môžu vyvolať 
predstavy prírodnej katastrofy a impulz chrániť seba a svoju rodinu.

2.  Absencia správ o pozitívnych prínosoch migrantov pre spoločnosť v pro-
tiklade k správam, ktoré migrantov prezentujú ako bremeno a záťaž.
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3.  Absencia vyjadrení samotných migrantov v správach o migrácii, pre ktorú 
sa z migrantov stáva homogénna masa. Samotní migranti sú podľa auto-
rov médiami doslova umlčaní.

4.  Neúplné vyobrazenie migračnej, resp. utečeneckej krízy, s absenciou me-
dzinárodného kontextu a dôvodov pre migráciu.

5.  Koncentrácia správ na  dramatické udalosti s  účasťou migrantov a  ich 
kriminalizácia bez doplňujúcich informácií o stave kriminality v spomí-
naných krajinách.

6.  Nekritické interpretovanie vyjadrení politikov bez opozitného odborného 
názoru alebo dodatočných protiotázok.

7.  Používanie chybných a neprecíznych výrazov. V niektorých správach au-
tori nerobia rozdiel medzi migrantom, utečencom a azylantom. Používajú 
sa spojenia ako „ilegálni migranti“ namiesto spojenia „príchod bez auto-
rizácie/povolenia“, ktoré môže viesť k legálnemu statusu.

8.  Prezentácia migrantov ako cudzích a zároveň ako homogénnu masu, pri 
ktorej sa často prekrývajú skutočné dôvody pre útek a migráciu jednotliv-
cov, a prehliadajú sa ich starosti, problémy a sny. (RespectWords, 2017)

Dôvodom je negativizácia, emocionalizácia a bulvarizácia médií, ktorá má ko-
reláciu s potrebou zvýšenej percepcie a z nej plynúcich ziskov z inzercie.

4. 2  PREHĽAD ZREALIZOVANÝCH 
VÝSKUMOV O „MIGRAČNEJ KRÍZE“ 
V MÉDIÁCH

Hoci sa médiá na Slovensku s mnohými zo spomínaných syndrómov stretávajú už 
roky, najmä v súvislosti s medializáciou rómskej minority, od leta 2015 sa v nich 
objavili niektoré nové slovné spojenia.

Alena Holka Chudžíková, ktorá sa vo svojom výskume zrealizovanom v sep-
tembri 2015 zamerala na  analýzu a  komparáciu používania výrazu „utečenec“ 
v  serióznych a  bulvárnych internetových médiách, našla zhodu vo využívaní 
„kolektívnych prírodných metafor pri rámcovaní utečencov prichádzajúcich 
do Európy, označených ako „vlna“, „príliv“, „prílev“, vďaka ktorému sa z utečencov 
stala „masa bez tváre“ (Chudžíková, 2016, s. 108) a absenciu vyjadrení samotných 
utečencov. (Chudžíková, 2016)
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K  rovnakým záverom dospel aj výskumný tím Michal Tkaczyk, Pavel 
Pospěch a Jakub Macek z Masarykovej univerzity v Brne na základe analýzy 507 
príspevkov hlavných spravodajských relácií Českej televízie a  Televízie Nova. 
Médiá podľa nich prirovnávali migrantov k  vlne, postupujúcej mase, prílivu 
alebo cunami. Použitá bola aj metafora „lovu, využívajúca termíny ako záchyt, 
ostraha, dolapenie atď., a metafora invázie, ktorá utečeneckú krízu prezentuje vo 
vojenskej terminológii (obliehanie, výpady, preniknutie atď.). Nápadným javom 
bolo podľa nich aj používanie odosobňujúceho, spredmetňujúceho jazyka.“ 
(Tkaczyk – Pospěch – Macek, 2015, s. 5)

Tkaczyk v inej štúdii, na základe analýzy správ uverejnených na českých spra-
vodajských portáloch v období júl až október 2015, potvrdil výsledky výskumu 
Chudžíkovej v otázke absencie vyjadrení utečencov. „V analyzovanom spravo-
dajstve sa migranti vyskytovali hlavne ako téma v politických prejavoch a poli-
tikách, a  nie ako plnoprávni aktéri spravodajských príbehov.“ (Tkaczyk, 2017, 
s. 107) Podľa autora medializácia  veľkého počtu migrantov bez jednoznačnej 
identity posilnila predstavu hrozieb tzv. „islamizácie“ a terorizmu. Podľa zistení 
Tkaczyka každá druhá fotografia prezentovala migrantov sprevádzaných silo-
vými zložkami a približne každá tretia ich zobrazovala v blízkosti plotov alebo 
bariér. (Tkaczyk, 2017)

Viera Žúborová a Ingrid Borárosová na základe analýzy 420 článkov uverejne-
ných v printových médiách od mája 2015 do marca 2016 skonštatovali, že výraz 
„migrant“ bol v printových médiách negatívne prezentovaný v 37 % správ, neutrál-
nych správ o migrantoch necelých 60 % a pozitívnych 3,5 %. Pozitívne správy spá-
jali analyzované médiá s dobrovoľníckou činnosťou a pomocou. Pri negatívnych 
správach dominovali spojenia s hrozbou, nebezpečenstvom, terorizmom, zlyha-
ním Európskej únie a ekonomickou migráciou. (Žúborová – Borárosová, 2016) 
K nejednoznačnosti zaradenia správ sa vrátime neskôr, pri analýze konkrétnych 
mediálnych textov.

V roku 2018 mediálne pokrytie témy migrácie na Slovensku a v susednej Českej 
republike analyzovala aj organizácia Človek v tiesni. Podľa ich výsledkov bol ob-
sah takmer polovice z 1 660 analyzovaných správ vybraných printových a online 
médií súvisiacich s  migráciou z  mimoeurópskych krajín spojený s  „migračnou 
krízou“ z roku 2015, migračnou politikou Európskej únie a samotnou migráciou. 
(Pospěch – Jurečková a kol., 2019) Podľa autorov výsledky výskumu odzrkadľo-
vali nastavenie diskurzu o migrácii, keď sa z pôvodného problému migrácie v ro-
koch 2015 a 2016 stala politická otázka. „Príslušné politiky a politické jednania sa 
ocitli v strede pozornosti namiesto správ o jednotlivých udalostiach alebo príbehoch 
migrantov.“ (Pospěch – Jurečková a kol., 2019, s. 6)
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Podobne ako už citované výskumy, ktoré analyzovali mediálny diskurz v roku 
2015, autori skonštatovali absenciu hlasu samotných migrantov. V analyzovaných 
médiách sa k migrácií vyjadrovali primárne politici a štátni úradníci (58 % v prí-
pade slovenských a 80 % v českých analyzovaných médiách). Zástupcovia migran-
tov sa vyjadrili iba v prípade 6 % textov uverejnených v slovenských médiách a 2 % 
textov v českých médiách. (Pospěch – Jurečková a kol., 2019)

Niektoré médiá politizovali problematiku aj v období predchádzajúcich rokov. 
Lucia Spálová, Peter Szabo a Ivana Viteková po svojom výskume mediálneho ob-
razu troch konkrétnych udalostí v dvoch serióznych médiách na prelome rokov 
2015 a 2016 konštatovali:

„V prípade slovenského denníka SME bola jednoznačnejšia skôr snaha vymedziť 
sa voči názorovým orientáciám slovenských politikov, ktorí nesúhlasia s povinnými 
kvótami a navrhujú sprísnenie bezpečnostných opatrení v nadväznosti na prebieha-
júcu migráciu.“ (Spálová – Szabo – Viteková, 2017, s. 102) 

Na rozdiel od ostatných citovaných výskumov našli správy, ktoré sa k migrá-
cii stavajú menej negatívne. (Spálová – Szabo – Viteková, 2017) Dôvodom môže 
byť výber skúmanej vzorky. Ako si neskôr ukážeme, bulvárne médiá majú väčší 
sklon k negativizácii udalostí a zjednodušovaniu problematiky. Za problém je 
možné považovať aj nezáujem médií o  zahraničné spravodajstvo geograficky 
vzdialených krajín a  štátov tretieho sveta. Pre nedostatok uvedených správ si 
percipienti neuvedomujú dôvody migrácie. Ján Kuciak na základe komparácie 
počtu správ zo zahraničia vo vybraných printových médiách konštatoval pokles 
počtu správ v zahraničných rubrikách printových médií v rokoch 2003 až 2013. 
(Kuciak, 2014) 

V  médiách navyše, podľa analýz Lenky Vochoncovej a  Vlastimila Nečasa, 
v  prípade zahraničného spravodajstva dominujú správy o  politických mocnos-
tiach (USA a Rusko), európskych štátoch a Európskej únii. Vzdialenejším destiná-
ciám sa médiá venujú iba v čase väčších konfliktov, pričom vtedy referujú najmä 
o  štátoch, ktoré sú z  politicko-hospodárskych dôvodov zaujímavé pre samotné 
mocnosti. V roku 2011 to boli Líbya, Egypt a Afganistan. (Vochoncová – Nečas, 
2012)
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4. 3  RÁMCOVANIE PROBLEMATIKY 
MÉDIAMI

Väčšina spomínaných výskumov mala kvantitatívny charakter, a  preto je na-
sledovný text spracovaný metódou kvalitatívnej analýzy. Pre citeľnejšie zná-
zornenie rozdielnosti v  prístupe médií pri prezentovaní komplikovanejších 
problematík, medzi ktoré patrí aj migrácia, je dôležité si všímať nielen celkový 
obsah textu, jeho impresiu a zastúpenie respondentov, ale predovšetkým formu, 
akou ich médiá rámcujú – tzv. teória media framing. Jednoducho povedané: Čo 
médiá v správach prezentujú, akým spôsobom, na ktoré informácie kladú dôraz, 
a ktoré, naopak, opomenú.

Ako neskôr práca poukazuje, vplyv na prezentovanie problémov v médiách 
môže mať aj filozofia, resp. zameranie média. Inak problematiku prezentujú  
komerčné a verejnoprávne, bulvárne a seriózne, liberálne a konzervatívne, ľavi-
cové a pravicové, tzv. mainstreamové, alternatívne, respektíve radikálne alter-
natívne médiá.

Metóda
Pre explicitné poukázanie na rozdielny prístup médií pri prezentácii problematiky 
migrácie a samotných migrantov bola zvolená kritická diskurzívna analýza.

Podľa Johna Richardsona si spomínaná metóda v prvom rade všíma straté-
giu pomenovávania a opisov rôznych osôb a situácií, ako aj využívanie kladných 
a záporných atribútov pri týchto opisoch. (Richardson, 2006) Ian Parker považuje 
za dôležité zamerať sa pri diskurzívnej analýze najmä na to, čo je v texte opisované 
ako normálne a bežné, aké skutočnosti sú tematizované, ktoré subjekty sú média-
mi konštruované ako aktívni a ktoré ako pasívni aktéri, a aké chápanie sveta nám 
analyzovaný text predostiera. (Parker, 2005)

Výber vzorky
Pre poukázanie na rozdielny prístup médií boli zvolené seriózne i bulvárne in-
ternetové médiá. Pri ich výbere sa vychádzalo z výskumov ich percepcie. Medzi 
online médiá, ktoré majú dlhodobo pomerne vysokú sledovanosť, patria seriózne 
médiá aktuality.sk, sme.sk, dennikn.sk a bulvárne médiá cas.sk a  topky.sk. Text 
bol doplnený o analýzu formy prezentácie problematiky médiom, ktoré iné médiá 
označujú ako konšpiračné.
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Pre jednoduchší výber  tzv. relevantných textov spomínaných médií bol 
zvolený vyhľadávací portál google.com. Aby sa neprehliadli texty, ktorých ob-
sahom sú príbehy jednotlivcov, do vyhľadávacieho portálu google bol zadaný 
výraz „migrant“. Predpokladalo sa, že v  prípade zadania výrazu migranti by 
nebolo nájdené primárne správy zamerané na udalosti, ktoré sa týkajú väčšie-
ho počtu migrantov. K termínu migrant bolo konkretizované online médium, 
ktorého správy bolo potrebné vyhľadať a  analyzovať (napríklad site: sme.sk), 
v nástrojoch bolo zadané vyhľadávanie v správach, zoradenie podľa relevancie 
a vyhľadávanie v archíve. Do výberu boli vybrané prvé tri texty, ktoré google 
pre konkrétne médiá považuje za relevantné. Výber analyzovaných článkov bol 
vykonaný v piatok 17. júla 2020.

Dôvodom, prečo bol na prezentáciu foriem spracovania problematiky v médi-
ách zvolený výber prostredníctvom internetového vyhľadávača, je predovšetkým 
snaha o určitú autorskú objektivitu. Voľba relevantných textov, vytvorená pravde-
podobne na subjektívne zvolených parametroch, bola ponechaná na administrá-
torov spomínaného internetového prehliadača.

Pri výbere analyzovaných textov sme sa nezamerali na  konkrétny žáner. 
Mnohí analytici sa pri analýze obrazu ľubovoľnej udalosti alebo skupiny ľudí za-
meriavajú primárne na spravodajstvo, lebo sa pri ich hodnotení môžu odvolávať 
na požiadavku nestrannosti, resp. objektívnosti. Podľa nás však postoj a filozofiu 
konkrétnych médií prezentujú iné žánre, napríklad komentáre alebo rozhovory. 

4. 4 SERIÓZNE MÉDIÁ
Seriózne médiá – neutrálne spravodajstvo, pozitíva i politizácia
Podľa Jaroslava Bartošeka a Andreja Tušera medzi základné funkcie žurnalistiky 
patrí „tlmočenie názoru verejnosti (public opinion), informovať verejnosť, slúžiť jej 
(public service) a  strážiť ľudské práva a  občianske slobody (public watch- dog).“ 
(Bartošek  –  Tušer, 2010, s. 15) V  prípade spravodajstva by mal žurnalista pri 
tvorbe správ zodpovedať šesť základných spravodajských otázok: kto? čo? kedy? 
kde? ako? a prečo? V prípade rozšírenej správy k nim pridáva „ďalšie podrobnosti, 
skutočnosti, cituje výroky politikov a iných verejných činiteľov, vysvetľuje“. (Tušer, 
2010, s. 104) 
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Aktuality.sk – neutrálne správy, emotívny komentár
Pri aplikácii metódy vyhľadávania textov našiel google.com ako tri najviac rele-
vantné správy internetového spravodajského portálu aktuality.sk dve správy a je-
den komentár s titulkami: 

„Šestnásťročný migrant z  Guatemaly zomrel vo vládnom zariadení v  Texase“ 
(AP – Reuters, 2019)
„Komentár Daga Daniša: Aj štvrtý terorista z Paríža bol migrant“ (Daniš, 2015)
„Aj Ježiš bol migrant, apeloval pápež na polnočnej omši“ (Reuters, 2016) 

Prvá správa, ktorú vyhľadávač google.com považuje za  najrelevantnejšiu, je 
správa o úmrtí migranta v Spojených štátoch amerických. Stručne opisuje priebeh 
udalosti od príchodu maloletej obete do zariadenia pre utečencov až po jeho smrť 
v nemocnici. Informuje o starostlivosti, ktorá mu bola poskytnutá zo strany nemoc-
nice, veľvyslanectva a rodinného príslušníka, ako aj o prebiehajúcom vyšetrovaní 
príčiny úmrtia. V závere konštatuje, že ide o tretie podobné úmrtie a veľmi stručne 
informuje o prebiehajúcej vlne migrácie. (AP – Reuters, 2019) V správe absentujú 
informácie o  príčinách migrácie z  Guatemaly,  postoji úradov a  vlády Spojených 
štátov amerických k nej, spôsobe starostlivosti o migrantov a možnostiach riešenia. 
Uvedomujeme si, že ide o agentúrnu správu, redakcia ju však mohla doplniť o vy-
jadrenia odborníkov. Správa nemá negatívnu ani pozitívnu konotáciu. 

Druhým analyzovaným textom je správa interpretujúca vianočný odkaz pápe-
ža Františka, v ktorom sa prihovára k veriacim a vyzýva ich na pomoc utečencom 
prirovnaním ich osudu k osudu Ježiša Krista. Upozorňuje na trpiace deti, ktoré sa 
nemajú s čím hrať, hladujú, musia bojovať so zbraňou v ruke a žijú v „špinavých 
válovoch, ktoré pohlcujú dôstojnosť“ (Reuters, 2016). Vyzýva k pohostinnosti a žia-
da od ľudí, aby sa zaujímali o ľudí na okraji spoločnosti.

V  prípade uvedenej správy ide o  interpretáciu prejavu. Jej súčasťou neboli 
vyjadrenia iných respondentov – odborníkov, ktorí mohli jeho obsah zhodnotiť. 
Autor správy používa nocionálny slovník. Emotívne podfarbené výrazy, ktoré 
použil pápež František, cituje. Spracovanie správy je neutrálne. Keďže ide o text 
súvisiaci so sviatkom narodenia Ježiša Krista, nemusel jeho výber súvisieť s prob-
lematikou migrácie a záujmom redakcie o ňu.

Zdrojom obidvoch analyzovaných správ boli tlačové agentúry, preto neodzr-
kadľujú postoj samotnej redakcie k problematike migrácie. Určitým prejavom po-
stoja redakcie by mohol byť ich výber. V tomto prípade však ide o správy s neutrál-
nou impresiou – preto by sme mohli považovať postoj redakcie za neutrálny, čo 
zodpovedá požiadavkám na seriózne spravodajské médium.
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Tretím textom, ktorý ponúkol vyhľadávač google.com ako relevantný, bol ko-
mentár komentátora spravodajského portálu aktuality.sk Daga Daniša. Autor vo 
svojom komentári, odvolávajúc sa na správy iných médií, francúzskych vyšetro-
vateľov a maďarskú vládu, konštatuje, že spolu s migrantmi a utečencami prišli 
do Európy aj teroristi, ktorí spáchali teroristický útok v parížskom klube. Tragickú 
udalosť autor spája do kontextu aj s nekontrolovanými moslimskými komunitami 
a getami v niektorých európskych štátoch.

V komentári používa expresívne slovné spojenia „sprosté tolerovanie“, „nebez-
pečne pomätení“ (Daniš, 2015) a výraz „lídri“, ktorého umiestnenie do úvodzoviek 
má spochybniť politikov, s konaním ktorých autor nesúhlasí. (Daniš, 2015) 

Aj keď v komentároch autori môžu prezentovať svoj názor na problematiku, 
vzhľadom na skutočnosť, že pri nich ide o analytický publicistický žáner racio-
nálneho charakteru, očakáva sa „autorova snaha po objektívnom videní a výrazná 
snaha po logickej analýze“. (Dočekalová, 2006, s. 85) 

Bez ohľadu na zaradenie Danišovho textu medzi komentáre alebo glosy (Tušer, 
2010, s. 127), je dôležité upozorniť na kontext kritiky migračnej politiky spochyb-
ňovaním niektorých politikov, použitím zosmiešňujúcich expresívnych výrazov, 
absenciu analytického prístupu a súvislostí.

Zdôrazňovanie pôvodu alebo etnicity teroristov môže vyvolať predsudky voči 
všetkým migrantom, bez ohľadu na ich pôvod a dôvody migrácie. Absentuje pri-
radenie spomínaných teroristov ku konkrétnej teroristickej skupine. V prípade, 
ak to autor nevedel, mal sa vyhnúť použitiu výrazu migrant. Ak už autor potrebuje 
zdôrazňovať pôvod teroristov, mal uviesť informácie týkajúce sa napríklad rozdie-
lov v počte teroristických útokov pred tzv. migračnou krízou a v jej priebehu, ako 
aj informácie o teroristických útokoch, ktoré uskutočnili občania Európy. Či už 
z organizácie ETA, IRA, ďalších separatistických organizácií, ako aj tzv. nezara-
dených jednotlivcov. Ako konštatuje Markéta Dočekalová (2006), komentár často 
hraničí s propagandou, pri ktorej autor doslova niekoho stráni. 

Sme.sk – pozitívne správy z tlačových agentúr
V prípade internetovej verzie denníka Sme zoradil google.com po zadaní výrazu 
„migrant“, konkretizácii médií (sme.sk) a vyhľadávania z archívu, podľa relevan-
cie správy s nasledujúcimi titulkami:

„V lese na hranici s Poľskom zomrel migrant z Bangladéša“ (sme.sk, 2020)
„Imigrant, ktorý zachránil dieťa, urobil prvý krok pre získanie občianstva“ 
(TASR – AP, 2018)
„Počet cudzincov v SR narastá, ale pomalšie ako v iných krajinách EU“ (SITA, 2018)
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Zdrojom informácií správ boli tlačové agentúry a facebooková stránka. V prí-
pade správ tlačových agentúr obsah správy kreujú ich redaktori, ktorí sú ano-
nymní. Redakcia média, ktoré správy z agentúry alebo internetu spracuje, môže 
prezentáciu problematiky ovplyvniť selekciou správ, ich úpravou, voľbou alebo 
úpravou titulku. 

Správa o úmrtí migranta je stručná a jednoznačná, bez použitia nadbytočných 
adjektív. Zdrojom informácií je facebooková stránka Policajného zboru Slovenskej 
republiky. V správe absentujú doplňujúce informácie napr. o súčasnej hospodár-
skej a politickej situácii v Bangladéši ako prípadnom dôvode pre migráciu obete. 
(Sme.sk, 2020)

Druhá správa, ktorú vyhľadávač google považoval v  prípade internetového 
média sme.sk za relevantnú, je o udelení občianstva ilegálnemu imigrantovi, ktorý 
zachránil život dieťaťa. (TASR – AP, 2018) Zdrojom správy boli tlačové agentúry. 
V správe dominujú informácie o možnej budúcnosti imigranta: o jeho budúcom 
zamestnaní v záchranných zložkách a možnom získaní občianstva. Správa stručne 
informuje o incidente, ktorý však neuvádza v úvode správy, ale skôr v jeho jadre. 

Za menej nocionálnu a aj čiastočne bulvárnu časť v správe je možné považovať 
informáciu o prezývke Spiderman, ktorú záchranár získal, ako aj informácie zo sú-
kromia rodiny zachráneného dieťaťa. (TASR – AP, 2018) Bulvarizáciu v serióznych 
médiách konštatovala v nedávnej minulosti napríklad aj Veverková (2014). 

Súčasťou správy je stanovisko zástupcov združenia pomáhajúceho migrantom 
k „vytĺkaniu politického kapitálu“ pomocou spomínanému migrantovi. (TASR – AP, 
2018) V správe, ktorú uverejnili, absentuje vyjadrenie samotného záchrancu. 

Tretím textom je opäť správa tlačovej agentúry. Redakcia denníka zvolila text, 
ktorý ozrejmuje pozitíva tzv. ekonomickej migrácie pre spoločnosť, prezentované pra-
covníčkami Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Už v prvých riadkoch správy 
respondentky súčasnú situáciu charakterizujú ako „najlepšiu a najžiadajúcejšiu, akú 
si krajina môže želať“ (SITA, 2018) v súvislosti s prínosom imigrantov pre ekonomiku 
krajiny a trh práce, predovšetkým pre nedostatok pracovníkov. Upozorňujú na neo-
podstatnenosť negatívnej konotácie s ekonomickou migráciou. Správa obsahuje do-
plňujúce informácie o počte cudzincov na Slovensku a organizáciách pomáhajúcich 
migrantom a cudzincom. (SITA, 2018) V správe absentujú informácie o konkrétnych 
krajinách, z ktorých cudzinci na Slovensko prichádzajú, úspešnosti ich zamestnania, 
resp. inej formy integrácie a vyjadrenia samotných cudzincov. Uvedomujeme si, že 
v analyzovaných správach uverejnených v internetovom denníku sme.sk, nešlo o au-
torské články, ale správy mohli byť autorsky doplnené.

Na základe pomerne stručnej analýzy troch podľa googlu relevantných správ 
publikovaných na  internetovom portáli sme.sk môžeme konštatovať, že medzi 
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nimi dominujú správy, ktoré problematiku migrácie a  migrantov prezentujú 
v pozitívnom svetle. V analyzovaných správach absentujú doplňujúce informácie 
a opozitné názory. Pri referovaní používajú nocionálny slovník. Zdrojom ich in-
formácií sú tlačové agentúry a internet – samotný spravodajský portál však svoj 
postoj k migrácii vyjadril ich výberom a publikovaním. Aby sme na základe našej 
analýzy mohli konštatovať, že portál sme.sk prezentuje iba pozitívne správy, mu-
seli by sme previesť kvantitatívnu obsahovú analýzu. 

Prezentovanie jednostranne pozitívnych správ, bez uvedenia doplňujúcich 
informácií týkajúcich sa problematiky integrácie, nepovažujeme za dostatočné. Je 
možné ich však vnímať ako vyváženie pomerne negatívnych správ a komentárov 
z iných médií.

Dennikn.sk – politizácia problematiky
Vyhľadávací internetový portál google.com, v prípade internetovej verzie denní-
ka Denník N, zoradil medzi prvé tri nasledujúce texty:

„Jeden migrant za utečenca, môže dohoda s Tureckom fungovať?“ (Žitňanský, 2016)
„Kotlebovský web Magazín1 šíri ďalší hoax. O násilníkovi z Číny napísal, že je mig-
rant z Afganistanu“ (Šnídl, 2019)
„Fico predbehol Merkelovú aj berlínsku políciu a ukázal na utečenca“ (Kern, 2016)

V prípade portálu dennikn.sk bol ako prvý relevantný článok z archívu ponúk-
nutý text, ktorý svojím obsahom zodpovedá skôr komentáru, aj keď v jeho záhlaví 
podobná informácia uvedená nie je. Autor sa v ňom zamýšľa nad uskutočniteľnosťou 
dohody medzi Európskou úniou a Tureckom o zastavení migračnej krízy v marci 
2016. Spochybňuje realizovateľnosť zastavenia tzv. nelegálnej migrácie, ktorú spája 
s požiadavkami Turecka na urýchlenie prístupových rokovaní s Európskou úniou 
a liberalizáciu vízového režimu. Tie sú, podľa autora, v rozpore s čoraz autoritatív-
nejším režimom v Turecku a hodnotami Európskej únie. Samotnú problematiku 
migrácie a  migrantov zužuje na  problematiku politického sporu a  nelegálnosti 
migrácie. (Žitňanský, 2016) Keďže ide o komentár, nemôžeme od textu žiadať zod-
povedanie základných spravodajských otázok. Komentár by však ako publicistický 
žáner analytického typu mal ponúknuť percipientovi hlbší pohľad do problematiky. 
V komentári absentujú ďalšie súvislosti s problematikou migrácie. Na rozdiel od ko-
mentára Daniša z portálu aktuality.sk autor nepoužíva expresívne výrazy a na niko-
ho neútočí. (Daniš, 2015)

Druhým textom je autorská správa, ktorá upozorňuje na  zneužívanie ne-
pravdivých informácií, na  politizáciu a  vyvolávanie negatívnych informácií. 
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Autor v  nej informuje o  snahe istého webového portálu publikovať dezinfor-
mácie. Na  spomínanom portáli prezentovali video z Číny, ktoré autor opisoval 
ako zábery z  Holandska. Násilného obyvateľa Číny prezentoval ako migranta 
z Afganistanu, ktorý mal zbiť a znásilniť ženu. Autor svoju správu dopĺňa o in-
formácie týkajúce sa tvorcu spomínaného webu, ktorým je člen politickej strany 
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. (Šnídl, 2019) Spomínanú politickú 
stranu zaraďujú politológovia medzi radikálne pravicové alebo extrémistické poli-
tické strany. (Štefančík – Dulebová, 2017) Vladimír Šnídl v správe uvádza aj ďalšie 
snahy webu o šírenie nepravdivých informácií, ktorých zámerom bolo neodôvod-
nene útočiť na Rómov a myšlienky filozofie LGBTI práv v súvislosti s pápežom. 
Autor v správe doplnil informácie, ktoré sa týkali udalosti znázornenej na videu, 
ako aj skutočnosti o potrestaní páchateľa útoku. K téme oslovil aj sinológa a člove-
ka zodpovedného za kontroverzný portál. (Šnídl, 2019) Vzhľadom na skutočnosť, 
že správa obsahovala všetky relevantné informácie a bolo umožnené aj vyjadrenie 
protistrany, môžeme skonštatovať, že v  súvislosti s  témou článku boli splnené 
všetky požiadavky kladené na spravodajstvo.

Tretím textom na  stránke dennikn.sk bola komentovaná správa. Aby sme 
uvedený text mohli zaradiť medzi správy, musel by stručne odpovedať na zá-
kladné spravodajské otázky bez komentovania – čo nami analyzovaný text ne-
spĺňa. Pre zaradenie textu medzi komentáre sme pri jeho analýze zistili veľa 
spravodajských údajov. (Kern, 2016) Autor v texte kritizuje vtedajšieho premié-
ra Slovenskej republiky Fica, ktorý zneužil udalosť odohrávajúcu sa v Berlíne. 
Premiér slovne útočil na  migrantov a  moslimov a  obhajoval svoj negatívny 
postoj voči nim. Kern zdôrazňuje opatrnosť v poskytovaní informácií zo stra-
ny berlínskej polície, ako aj  zdržanlivosť nemeckej premiérky a  nemeckého 
ministra vnútra. Slovenský premiér vo svojich vyjadreniach, z  ktorých cituje 
autor textu, zatknutého podozrivého jednoznačne označil za vraha a migran-
ta, a celú skutočnosť spojil do súvislostí s vytváraním ucelených moslimských 
komunít,  s  útokom na  „ľudskoprávnych svätuškárov“ a  cielenou snahou Fica 
strašiť ľudí prepojením udalosti v Berlíne s ohrozením života ich detí. Autor text 
dopĺňa o podobnú udalosť spojenú s premiérom Slovenskej republiky z minu-
losti. (Kern, 2016) Text mal obsahovať bližšie informácie o udalosti v Berlíne. 
Predpokladáme, že v čase publikovania textu však už boli verejne známe. Autor 
mohol zároveň osloviť politológa, ktorý sa mohol vyjadriť napríklad k proble-
matike politického populizmu a k manipulácii.

Všetky uvedené texty Denníka N vykazujú snahu o politizáciu problému. Vo 
všetkých textoch boli spomínaní politici a ich prístup k problematike a silný autor-
ský prístup, a to nielen v informovaní, ale najmä v komentovaní konania politikov 
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a politicky angažovaných jedincov. K samotnej problematike migrácie a migran-
tom sa autori v nami uvedených textoch nevyjadrujú ani pozitívne, ani negatívne. 
Vlastne sa k nej nevyjadrujú vôbec. 

Ak by bolo potrebné hodnotiť masmédium iba na základe zistení, Denník N 
jednoznačne nie je klasické spravodajské médium, autori informácie komentujú 
a hodnotia. Jeho obsah je politizujúci a zaujatý. Pre zovšeobecnenie zistení by však 
bolo potrebné urobiť hlbšiu kvantitatívnu analýzu.

4. 5 BULVÁRNE MÉDIÁ 
Bulvárne médiá – dramatizujúce negatívne správy
V  prípade bulvárnych médií je, v  súvislosti s  formou prezentácie migrantov, 
Pavlom Odalošom konštatovaná charakteristická akčnosť, zvýraznená dejovosť 
s  priechodom do  dramatickosti, ako aj výber tém so zameraním na  tragédie 
a  vraždy. (Odaloš, 2008) Podľa Veverkovej redaktori bulvárnych médií použí-
vajú vo svojich správach prvky pseudoanalýzy a expresívne jazykové prostried-
ky, prostredníctvom ktorých dodávajú správe negatívny alebo pozitívny náboj. 
(Veverková, 2014, s. 94)

V prípade bulvárnych internetových médií topky.sk a cas.sk po aplikácii metó-
dy výberu vyhľadal google.com nasledovné, obsahom veľmi podobné články:

Cas.sk
„Migrant zneužil dieťa: Nechutná výhovorka“ (Cas.sk, 2016) – po načítaní článku: 
„Migrant vo Viedni brutálne znásilnil 10-ročného chlapčeka: Jeho nechutná výhovor-
ka vám zdvihne žlč!!“ (Cas.sk, 2016)
„Migrant zneužil a zabil Máriu: Zarážajúce zistenie“ (Cas.sk, 2017) – po načítaní 
článku: „Migrant znásilnil a zabil krásnu študentku Máriu (†19): Ďalšie zarážajúce 
zistenie!“ (Cas.sk, 2017, a)
 „Migrant sa topil v benátskom kanáli: Drsné reakcie.“ (Cas.sk, 2017) – po načítaní 
článku: „Drsné video z Benátok: Migrant (†22) sa topil v kanáli, z toho, čo sa tam 
dialo, budete v šoku!“ (Cas.sk, 2017, b)

Topky.sk
„Migrant (†22) sa utopil v Benátkach. Otrasné VIDEO, ľudia kričali „Nechajte ho 
zomrieť““ (Topky.sk, 2017)
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„Migrant (20) sa priznal k znásilneniu chlapca (10) na plavárni vo Viedni! Detaily zo 
súdu zarážajú.“ (Topky.sk, 2016)
„Vyhostený migrant spôsobil chaos na medzinárodnom letisku. Únik z lietadla pria-
mo na dráhu.“ (Topky.sk, 2019)

Už na  základe titulkov je zrejmé, že vyhľadávač google pri spomínaných 
bulvárnych online médiách za  relevantné považuje správy, ktoré sa zamerali 
na osud migrantov ako jednotlivcov, nie ako skupiny. Minimálne dve správy majú 
podobný obsah. Titulky, ako aj spomínané správy sú emocionálne a negatívne. 
Analyzované texty v bulvárnych médiách sú pomerne krátke.

Použitý bol pre bulvárne médiá typický expresívny slovník a citovo podfarbené 
adjektíva „otrasný skutok“, „krásna študentka“, „chlipný Afganec“, „šokujúca infor-
mácia“, (Cas.sk, 2017), „otrasné zverstvo“, „hrozný čin“, „brutálne znásilnenie“ (Cas.
sk, 2016), ako aj obrazné pomenovanie „hyena v ľudskej koži“ (Cas.sk, 2017), ktoré 
považujeme za nadbytočné. Redaktori internetového média cas.sk v nami analyzo-
vaných správach pomerne často používali výkričníky. Redakcia topky.sk pre zaujatie 
percipientov zvolila verzálky, ktoré mali pravdepodobne upozorniť na obsah videa 
a tým zvýšiť záujem o percepciu samotného článku.

Uvedené texty z  bulvárnych médií nie je možné považovať za  správy, lebo 
autori prezentované informácie hodnotia a komentujú. Zdrojom informácií boli 
rakúske bulvárne médiá Kronen Zeitung (Cas.sk, 2016) a Kurier (Topky.sk, 2016) 
a nemecký denník Die Welt (Cas.sk, 2017). Nejde teda o autorské články. Výber 
správ týkajúcich sa migrantov však jednoznačne potvrdzuje zámer média: vyberať 
negatívne správy zo zahraničných médií, zaujať a šokovať. 

U všetkých spomínaných správ redaktori, ktorých mená nie sú v textoch uve-
dené, parafrázovali výroky obvinených a súdu. Autori sa spoľahli na správy zahra-
ničných médií, ktoré nedoplnili o vlastné zistenia. Absentuje stanovisko odborní-
kov napríklad z oblasti psychológie alebo kriminalistiky. V analyzovaných textoch 
chýbajú akékoľvek informácie týkajúce sa napríklad počtu znásilnení a vrážd pred 
a počas tzv. migračnej krízy v štátoch, v ktorých sa udalosti uskutočnili, zastúpe-
nie agresorov spomedzi majority a podobne.

Je diskutabilné v prípade zločinov zdôrazňovať pôvod páchateľa. Podobne ako 
v prípade, ak by ním bol zástupca ľubovoľnej minority alebo majority. Zbytočné 
zdôrazňovanie etnicity alebo pôvodu vytvára v spoločnosti predsudky a stereoty-
py. Používanie nejednoznačného výrazu migrant môže naviac bezdôvodne u ve-
rejnosti vytvoriť strach z akýchkoľvek migrantov, utečencov alebo cudzincov bez 
ohľadu na ich pôvod, dôvody migrácie a životné problémy.
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Sporná neutralita správ
V prípade publikovaných správ je sporná problematika jednoznačného zaradenia 
článkov medzi negatívne, pozitívne alebo neutrálne. V prípade správ o násilných 
činoch je ich zatriedenie jednoznačné (aj keď je forma spracovania diskutabilná). 
Pri správach týkajúcich sa utopeného migranta (Cas.sk, 2017, Topky.sk, 2017) nie 
je zaradenie jednoznačné. Odôvodnenie:

1. Správy sú skôr smutné ako vyslovene negatívne. 
2. Správanie svedkov udalosti, ktorí kričali po topiacom sa cudzincovi vý-

razy ako „Je lepšie nechať ho umrieť“, „Vráť sa domov“ (Cas.sk, 2017) a „Je 
hlúpy, chce zomrieť“ (Topky.sk, 2017) bolo negatívne. 

3. Ľudský postoj autorov článkov, ktorí neuviedli svoje mená, môžeme 
vnímať ako pozitívny, keďže sa nepriamo stavajú kriticky k ľuďom, ktorí 
topiaceho muža nezachránili. 

4. Autori spomínané správy nekomentujú a nehodnotia, mohli by, napriek 
použitým emóciám v texte, vyznieť neutrálne. 

Ak by sa na základe spomenutých skutočností v prípade analyzovaných správ 
dospelo k záveru, že ide o neutrálne správy – ich selekcia spomedzi všetkých uda-
lostí, ktoré sa v daný deň udiali, a forma spracovania neutrálne nie sú. 

Autori si zvolili negatívnu emotívnu udalosť, pri ktorej spracovaní v titulkoch 
chybne uvádzajú a zdôrazňujú, že išlo o migranta. Neskôr v  texte spresňujú, že 
išlo o cudzinca, ktorý v krajine žil už dva roky a mal povolenie na pobyt. Je možné  
domnievať sa, že správa je natoľko emotívna, že aj jej nocionálna prezentácia, bez 
zbytočných a zavádzajúcich informácií, týkajúcich sa migračnej minulosti obete, 
by zaujala – nech by jej minulosť, pôvod alebo národnosť bola akákoľvek. 

Selekcia udalosti zodpovedá bulvárnemu zameraniu spomínaných médií. 
Uvedené správy je síce po obsahovej stránke možné vnímať ako neutrálne, v prí-
pade použitia výrazu „migrant“ v titulku to tak však nie je.
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4. 6 HATE SPEECH V MÉDIÁCH
Na ucelený pohľad foriem prezentácie v online médiách absentuje spôsob, ktorý bol 
zaznamenaný v prípade internetového média hlavnespravy.sk. Spomínané interne-
tové médium hodnotia iné médiá a niektorí analytici ako konšpiračné (Kernová, 
2019) alebo dezinformačné (Madleňák, 2020). Na potvrdenie takého zaradenia však 
absentujú hĺbkové analýzy. K zaradeniu spomínaného média medzi tzv. alternatív-
ne médiá, prípadne medzi radikálne alternatívne médiá tak, ako ich charakterizujú 
Atton a Downing (Kenix, 2011), by bola potrebná precíznejšia analýza jeho obsahu. 

V prípade analyzovanej problematiky je možné hlavnespravy.sk zaradiť medzi 
útočné, respektíve „hate speech“ médiá. Dôvodom je voľba spôsobu prezentácie 
problematiky, vrátane titulkov a použitých zdrojov. Po zadaní výrazu „migrant“, 
konkretizácii adresy média a vyhľadávania v archíve portál google.com ako rele-
vantné správy ponúkol texty s nasledujúcimi titulkami: 

„Migrant, ktorého deportáciu lietadlom zastavila mladá Švédka, bičoval svoju man-
želku a dcéry“ (HSP, 2018)
„Migrant zaútočil na matku s deťmi po tom, čo mu prekazila lúpež“ (HSP, 2016)
„Policajti zadržali nelegálneho migranta afgánskeho pôvodu“ (TASR – HSP, 2020)

V  prípade posledného menovaného textu ide o  klasickú správu, ktorú mé-
dium, podľa opisu, prebralo z tlačovej agentúry TASR. V samotnej správe je však 
zdrojom informácie facebooková stránka Policajného zboru Slovenskej republiky. 
(TASR – HSP, 2020) Použitý slovník je nocionálny. Autor stručne interpretuje sta-
novisko polície bez komentovania.

Druhým textom bola správa, v ktorej Hlavné správy informovali o útoku mig-
ranta v centre Štokholmu na ženu s deťmi, ktorá sa mu snažila zabrániť v krádeži. 
(HSP, 2016) Redakcia portálu v nej zdieľa video, na ktorom sa muž s čiernymi vlas-
mi a fúzami pokúša okradnúť ženu, ktorá stojí pred ním na schodoch. V jeho čine 
sa mu snaží zabrániť neznáma žena s malými deťmi. Muž na to reaguje náznakom 
útoku, pri ktorom mohlo dôjsť k  úderu do  hlavy, čo však zo záberov nie je isté. 
Hlavné správy nekonkretizujú zdroj videa a informácií. Pre absenciu relevantných 
overiteľných informácií nemôžeme uverejnené video a  informácie v  správe po-
važovať za spoľahlivé. Redakcia (autor správy nie je uvedený) parafrázuje reakciu 
polície, v ktorej je muž označovaný za „páchateľa“, nie migranta. Zavádzajúca, resp. 
nepotvrdená použitá charakteristika útočníka ako migranta v  titulku správy má, 
vzhľadom na prezentáciu problematiky, jednoznačnú negatívnu konotáciu. (HSP, 
2016) Z textu správy nevyplýva, že by v prípade útočníka išlo o migranta. 
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Prvým, podľa google.com najviac relevantným textom spravodajského portálu hlav-
nespravy.sk je správa spochybňujúca snahu ľudí chrániť utečencov pred deportáciou 
v korelácii ich konania s trestnoprávnym konaním samotného azylanta. (HSP, 2018) 

Podobne ako už v prípade iných analyzovaných textov môže nejednoznačné 
zaradenie páchateľov trestných činov medzi nekonkrétnu skupinu migrantov vy-
volávať neopodstatnené predsudky a strach.

Neznámy autor správy v jej úvode informuje o konaní švédskej aktivistky, kto-
rá zabránila deportácii utečenca. Informáciu dopĺňa o pochvalné reakcie organi-
zácií, verejnosti a tzv. mainstreamových médií. Následne jej konanie spochybňuje 
a  relativizuje zdôraznením kriminálnych činov azylanta, ktorý mal byť súdený 
za násilie páchané na manželke a deťoch. 

V prípade spomínanej správy je sporný zdroj informácií, ktorý portál parafrá-
zuje. Autor v nej spomína uznávanú švédsku novinárku Frie Tider a švédsky den-
ník Nyheter Idag. Na základe rešerše sme zistili, že Fria Tider nie je novinárka, ale 
švédske internetové médium friatider.se, ktoré bolo Švédskou mediálnou radou 
klasifikované ako súčasť radikálneho pravicového online prostredia s evidentným 
„rasistickým, xenofóbnym a islamofóbnym slovníkom“. (Statens medierads, 2013, 
s. 60) Aj druhý zdroj informácií, švédske internetové médium Nyheter Idag, je 
sporný. Jack Stubs a  Johan Ahlander z vydavateľstva Reuters ho zaradili medzi 
pravicové stránky. (Stubs – Ahlander, 2018) 

Bez ohľadu na zdroj informácií analyzovaná správa jednoznačne útočí na ľudí, 
ktorí pomáhajú utečencom, a  spochybňuje ich konanie. Skutočnosť, že hlavne-
spravy.sk svojím prístupom podporuje predsudky voči skupine ľudí, konkrétne 
voči Rómom, a  spochybňuje snahu organizácií pri riešení problémov s  integ-
ráciou, potvrdila v nedávnej minulosti aj kvalitatívna analýza korelácie prezen-
tácie stereotypov v  médiách, statusov politikov na  facebooku a  diskusií k  nim. 
(Dobrotková a kol., 2019).

Vzhľadom na kriminalizáciu migrantov a negatívny obsah správ môžu spravo-
dajský portál Hlavné správy a bulvárne médiá Čas a Topky vykazovať určité po-
dobné znaky. Zaradenie portálu hlavnespravy.sk medzi klasické bulvárne médiá 
spochybňuje používanie sporných a nemenovaných zdrojov správ, neoverených 
informácií, ako aj používanie tzv. „hate speech“ v analyzovaných správach.
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4. 7  VÝZNAM POUŽITÝCH FOTOGRAFIÍ
Pri vnímaní obrazu migrácie v médiách považujeme za rovnako dôležité evidovať 
a analyzovať, okrem titulkov a textu správ a komentárov, aj fotografie. Tie, spolu 
so zábermi kamier, rovnako vplývajú na celkový obraz ľubovoľnej udalosti v mé-
diách. Fotografie môžu, najmä v súvislosti s novými, nepoznanými skutočnosťa-
mi, vytvoriť alebo podporiť mýtus. (o mýte viac napríklad Barthes, 2004)

V  analyzovaných textoch boli použité ilustračné i  spravodajské fotografie. 
Spravodajské fotografie sa nachádzali predovšetkým pri správach, týkajúcich sa za-
držaných migrantov a  udalostí spojených s  osudom alebo konaním konkrétnych 
osôb. Takéto fotografie sú adresnejšie ako fotografie a audiovizuálne zábery na väčšie 
či menšie skupiny neznámych osôb prepravujúcich sa v člnoch po mori alebo pešo 
po súši, ktoré boli použité napríklad aj v reportáži analyzovanej v nasledujúcej kapitole. 

Na  analýzu konotácie sú v  prípade fotografií vhodné najmä ilustračné fo-
tografie použité pri komentároch. Analyzované boli fotografie pri komentári 
Daniša „Komentár Daga Daniša: Aj štvrtý terorista z Paríža bol migrant“ (Daniš, 
2015), uverejnenom v online médiu aktuality.sk, a v prípade komentára Róberta 
Žitňanského „Jeden migrant za  utečenca, môže dohoda s  Tureckom fungovať?“ 
(Žitňanský, 2016) z online média Denník N. Pri semiotickej analýze spomínaných 
fotografií sa text zameriava na ich symboliku, resp. konotáciu. 

Vzhľadom na koreláciu analýzy s témou a intenciou monografie nie je možné sa 
pri jej prevedení vyhnúť subjektívnemu opisu, ktorej sa podľa Martina Švantnera 
jej pôvodní autori Pierce a Sausser snažili vyhnúť. (Švantner, 2017, s. 116) 
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Obrázok 1: Obrazová príloha ku komentáru Daniša 

Zdroj: Aktuality.sk (Daniš, 2015)

Na  prvej fotografii, použitej pri komentári Daniša, sa nachádza muž oble-
čený v čiernom tričku, kukle a v čiernych okuliaroch držiaci samopal (nie sme 
odborníci na strelné zbrane, pozn. autora). Samotná fotografia má jednoznačne 
negatívny a agresívny náboj. Pohľad na „zamaskovaného“ muža, ktorý drží ruky 
na zbrani v páliacej pozícii, môže evokovať pocit ohrozenia, ale aj sily. 

Zvolená čierna farba oblečenia môže i nemusí byť symbolom smrti. Použitie 
kukly a čiernych okuliarov, ktoré prekryli tvár, anonymizuje útočníka. Samotná 
fotografia môže preto vyvolávať pocit agresie, nebezpečenstva, ale (bez súvislosti 
s textom komentára) aj pocit boja, obrany a ochrany.

Muž má, podľa popisky k  fotografii, predstavovať islamistického militanta 
z Iraku. V korelácii s titulkom a textom komentára má jednoznačne znázorňovať 
teroristu a jeho hrozbu. 

V  titulku komentára použil autor spojenie slov „terorizmus“ a  „migranti“. 
Zvolenie fotografie s agresívnou konotáciou mohlo byť zámerom redaktora alebo 
redakcie s úmyslom vyvolať alebo podporiť strach z migrantov, medzi ktorými sa 
na územie Európy mohli presunúť aj teroristi.

Autor komentára, respektíve redakcia nesiahli pri voľbe ilustračnej fotografie 
po snímku obetí teroristov, ktoré by pravdepodobne vyvolali takisto emócie. Tieto 
by však mohli vyvolať pocit súcitu nielen s obeťami útokov v Európe, ale na celom 
svete, čo by podporilo súcit aj s migrantmi vo všeobecnosti. Samotný komentár 
už bol analyzovaný.
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Obrázok 2: Obrazová príloha ku komentáru Žiťňanského 

Zdroj: Dennikn.sk (Žitňanský, 2016)

Na fotografii uverejnenej pri komentári Žitňanského je zobrazená žena v šatke 
pri plote z ostnatého drôtu. Z fotografie nie je zrejmé, či sa o plot opiera, alebo sa 
snaží prejsť cez dieru v plote. Žene vidieť do tváre. Podľa výrazu v tvári je unavená 
a/alebo smutná. 

Ostnatý drôt, ktorý sa v čase počiatkov takzvanej „migračnej krízy“ vyskyto-
val pomerne často v správach, najmä v súvislosti s jeho výstavbou na maďarskej 
hranici, môže evokovať nepriechodnosť, ale aj ochranu, utrpenie či záchranu. 
Jednoznačne ide o prekážku pre ženu, ktorá je na fotografii. Drôt je ako materiál 
pevný, ale v mieste prerušenia aj ostrý. 

Šatka na hlave ženy môže byť vnímaná ako znak islamu, ale vzhľadom na roč-
né obdobie, v ktorom bola nasnímaná, aj ako prostriedok na ochranu hlavy pred 
chladom. Záber na ženu je neostrý, respektíve zahmlený, čo môže zdôrazniť chlad, 
bezútešnosť situácie. V  konotácii na  vtedajšie dianie, tému a  obsah komentára 
fotografia jednoznačne zobrazuje utečenkyňu alebo migrantku, snažiacu sa prejsť 
cez hranice. 
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Na rozdiel od Danišovho komentára obsah komentára Žitňanského nekore-
luje s fotografiou. Žitňanský sa v texte venuje rozporom hodnôt Európskej únie 
a Turecka a snahe o dohodu pri riešení migrácie. V zobrazenom symbole fotogra-
fie však nevnímame politiku, ale osud utekajúcich.

Redakcia mohla pre svoj komentár zvoliť fotografie čelných politických pred-
staviteľov. Pre zdôraznenie tzv. „vlny“ mohli siahnuť po fotografii s väčším počtom 
migrantov a utečencov pred ostnatým drôtom.

Obrázok 3: Obrazová príloha k textu Hlavných správ.sk 

Zdroj: Hlavnespravy.sk (HSP, 2018)

Pre tému monografie je zaujímavá možná konotácia fotografie, ktorá bola 
súčasťou správy hate speech média Hlavné správy s  titulkom „Migrant, ktorého 
deportáciu zastavila mladá Švédka, bičoval svoju manželku a dcéry“. (HSP, 2018) 
Na fotografii je tvár aktivistky, ktorá zabránila v deportácii migranta a tvár, prav-
depodobne, spomínaného migranta s prekrytými očami.

Spomínaná aktivistka – mladá žena na uverejnenej fotografii plače. Plač môže 
byť výrazom smútku, ale aj radosti. Vychádzajúc z celkového výrazu tváre, však 
konštatujeme, že plače na znak smútku. Táto skutočnosť by sama o sebe nemala 
význam, keby sme pri analýze konotácie nevnímali koreláciu s titulkom a obsa-
hom správy. Pre súvislosť správy s trestným konaním migranta, ktorého deportácii 
mala aktivistka zabrániť, by mohlo zvolenie spomínanej fotografie evokovať pocit 
viny u  spomínanej aktivistky  –  a  u  média pocit, že pomáhať migrantom vedie 
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k slzám a pocitom viny. Ak by sa redakcia alebo autor rozhodli použiť fotografiu 
s usmiatou aktivistkou, konotácia by nadobudla iný význam. Možno výsmech, ale 
aj nezáujem a pohŕdanie. Dôvod voľby fotografií nie je známy. Je možné ho iba 
predpokladať na základe jeho korelácie s voľbou textu, titulku, filozofiou média. 

4. 8 ZHODNOTENIE
V predkladanej časti bol na základe analýzy osemnástich textov, publikovaných 
v  online médiách, ponúknutý pohľad na  rôzne formy prezentácie migrantov 
a  migrácie v  jednotlivých typoch médií, resp. v  médiách s  odlišnou filozofiou: 
bulvárnych, serióznych, ako aj médiách používajúcich tzv. „hate speech“.

Keďže sa text zameriaval na kvalitatívnu analýzu pomerne malého počtu me-
diálnych textov, nie je možné zistenia zovšeobecniť. Napríklad, aj keď sa v analy-
zovaných správach k problematike nevyjadrovali samotní migranti, je možné, že 
by sme ich vyjadrenia v médiách vedeli nájsť. Je potrebné pripustiť aj možnosť, 
že pri dôkladnej rešerši by boli v  spomínaných médiách nájdené aj kontextové 
informácie. Tie by však mohli byť súčasťou každého textu v médiách. Interaktivita 
online médií ponúka možnosť prepájania textov: odborných správ, starších infor-
mácií, vyjadrení, komentárov a podobne.

Napriek tejto skutočnosti vyplynuli z analýzy zistenia, ktoré sa nenachádzajú 
v súbore charakteristických znakov spravodajstva o migrantoch od Ruhrmanna 
a  Demrena (Ruhrmann  –  Demren, 2000) ani v  dokumente organizácie 
RespectWords (RespectWords, 2017) a  ani vo výskumoch, ktoré boli uvedené 
v úvodných častiach: 

1. Nejednoznačnosť zaradenia správ medzi tzv. neutrálne správy, najmä ak 
sa autori v ich obsahu a titulkoch zameriavajú na negatívne alebo pozitív-
ne aspekty problematiky a prehliadajú kontext.

2. Politizácia problému novinármi, predovšetkým spájaním problematiky 
migrácie s  vnútropolitickým alebo zahraničnopolitickým problémom, 
bez vyjadrenia odborníkov, opozitného názoru a s absenciou odborných 
informácií a kontextu.

3. Absencia analytického prístupu pri tvorbe komentárov, ktorá sa prejavuje 
predovšetkým v zjednodušovaní problematiky bez uvádzania súvislostí.

4. Jednostranný negatívny alebo pozitívny náboj správ a komentárov.
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Úmyslom nebolo potvrdiť zistenia, ktoré sú zrejmé, a ktoré považujeme v rám-
ci problematiky za  dôležité. Zámerom bolo ponúknuť hlbší ponor do  foriem 
prezentácie migrácie a migrantov v médiách a poukázať na rozdielny, nezovše-
obecniteľný prístup médií. 

Ako už bolo spomenuté, výskum médií v súvislosti s problematikou migrácie, 
migrantov, ale aj iných minorít z rôznych kultúr nie je novinkou. Preto aj odpo-
rúčania, ako by mali médiá postupovať pri referovaní o akýchkoľvek minoritách, 
sú už známe.

Mediálny analytik Patrik Ettinger na základe výskumov týkajúcich sa obrazu 
moslimov vo Švajčiarsku naformuloval šesť konkrétnych požiadaviek na spravo-
dajstvo, ktoré sú použiteľné aj na referovanie o migrantoch:

1. Vyhnúť sa zjednodušovaniu v  súvislosti s  tematickým kontextom 
a perspektívami.

2. Umožniť prezentáciu rozmanitosti zúčastnených aktérov,  ich názorov 
a perspektív.

3. Kriticky osvetliť problémy spolužitia majoritnej spoločnosti a  minority, 
a vyhnúť sa paušalizovaniu a esencializácii.

4. Odôvodniť kritiku správania sa aktérov väčšiny alebo menšiny a z  toho 
plynúcich požiadaviek na zmenu v ich správaní.

5. Používať vecný spôsob tvorby spravodajstva.
6. Pre lepšie pochopenie správania sa jednotlivcov sprostredkovať kontexto-

vé informácie. (Ettinger, 2018)

V prípade problematiky prezentácie migrantov v médiách je dôležité aj:

1. Zvážiť poukazovanie na pôvod (či už etnický, národný alebo náboženský) 
páchateľa trestného alebo kriminálneho činu, ktorý môže viesť k predsud-
kom a stereotypom. Najmä ak prehliadame konanie páchateľov spomedzi 
majority.

2. Rovnako zvážiť použitie nejednoznačného, nekonkrétneho a zovšeobec-
ňujúceho výrazu „migrant“, bez konkretizácie pôvodu, dôvodov pre útek, 
resp. migráciu, zvážiac, že v určitej chvíli je každý jedinec migrantom.

V rámci potreby integrácie minorít a riešenia spoločenských problémov sa v od-
bornej literatúre spomínajú aj teórie solution journalism – žurnalizmu hľadajúceho 
riešenia a integračnej funkcie médií, s ktorými oboznamuje nasledovný text.
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Obrázok 4: Analyzované mediálne texty 

Zdroj: Google.com, 17. 7. 2020 
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5.  PROBLEMATIKA 
MIGRÁCIE V MÉDIÁCH 
VEREJNEJ SLUŽBY

Ako vhodný mediálny priestor na prezentáciu a prediskutovanie komplikova-
ných spoločenských problémov v celej ich spletitosti, so snahou o hľadanie 

riešení, sa v  súčasnosti javia médiá verejnej služby, resp. verejnoprávne médiá. 
Dôvodom je ich predpokladaná, aj keď pomerne ťažko dosiahnuteľná, finančná 
a politická nezávislosť. (Chlebcová Hečková, 2016)

Dôležitým argumentom pre existenciu médií verejnej služby je podľa Milana 
Šmída profit pre spoločnosť i jednotlivca. 

„Sú schopné korigovať zlyhania trhovo orientovaných vysielateľov, ktorí z ekono-
mických dôvodov náplň svojich programov zužujú na programy prevažne zábavné-
ho charakteru s masovým apelom.“ (Šmíd, 2004, s. 67)

Podľa Jensa Luchta by zo spoločensko-politického hľadiska mali médiá verej-
nej služby plniť nasledovné funkcie: 

1. funkcia spoločensko-politického fóra,
2. funkcia komplamentarity,
3. funkcia vzoru (kvality, hodnôt). (Lucht, 2006, s. 333)
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V inej publikácii k nim Lucht pripája nasledovné funkcie: 
 
4. legitimizačná funkcia, ktorá má zabezpečiť kontrolu politickej moci, 
5. integračná resp. participačná funkciu. (Lucht, 2009, s. 28-29)

Túto skutočnosť si uvedomuje aj Európska únia. V odporúčaní Rady Európy č. 
R(99)I o opatreniach na podporu mediálneho pluralizmu z roku 1999 sa píše, že: 

„je potrebné uznať, že pluralizmu prospieva existencia verejne financovaných 
nekomerčných vysielacích organizácií, ktoré sa plne venujú poskytovaniu rozmani-
tej škály kvalitných programov a precíznemu a nestrannému spravodajstvu.“ (Rada 
Európy, 1999)

Európska vysielacia únia, ktorej členom je aj Rozhlas a  televízia Slovenska, 
za  jednu zo základných  hodnôt médií verejnej služby považuje univerzálnosť, 
ktorej cieľom je:

1. ponúknuť obsah všetkým zložkám spoločnosti bez vylúčenia  –  všetci 
všade,

2. zdôrazniť význam zdieľania a vyjadrovania plurality názorov a myšlienok,
3. snaha o tvorbu verejnej sféry, v ktorej môžu všetci občania tvoriť vlastné 

názory a nápady spolu s inklúziou a sociálnou súdržnosťou,
4. zdieľanie obsahu všetkými možnými spôsobmi pre všetkých,
5. umožnenie každému jednotlivcovi zapojiť a podieľať sa na demokratickej 

spoločnosti. (European Broadcasting Union, 2012, s. 4)

5. 1 INTEGRAČNÁ FUNKCIA MÉDIÍ
V súvislosti s témou publikácie je veľmi dôležitou najmä integračná funkcia médií, 
ktorá sa, v kontexte masmediálnej teórie, spája predovšetkým s regionálnymi mé-
diami. (Tušer, 1997; Waschková Císařová, 2013) V nemeckej odbornej literatúre 
sa dôraz kladie aj na integráciu minorít, predovšetkým cudzincov. (Geissler, 2010)

Interkultúrna mediálna integrácia je podľa Rainera Geisslera „v prípade integ-
račne chápajúceho mediálneho systému žiadaná.“ (Geissler, 2010, s. 5) Rovnakého 
názoru je aj Václav Moravec, ktorý v integrácii sociálnych skupín zašiel ešte ďalej, 
a ako jeden z princípov ich existencie menoval mediálnu inklúziu. (Moravec, 2010) 
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Podľa Geisslera je mediálny obsah v médiách interkultúrne integračný v prípade:

1. ak ukazuje etnickú diverzitu ako spoločenskú normalitu,
2. ak sa v  prípade spracovania problematiky integrácie orientuje smerom 

k jej aktívnej akceptácii,
3. keď sú problémy a ťažkosti integrácie prezentované v rovnováhe s jej šan-

cami a úspechmi,
4. ak sa príslušníci etnických menšín so svojimi problémami nájdu v médi-

ách, napríklad aj v osobách moderátorov, redaktorov a hercov,
5. ak sú mediálne obsahy etnomédií interkultúrne, t.z. ak sa nekoncentru-

jú len na  kultúru svojho etnika, resp., ak neprezentujú kultúru minorít 
iba v negatívnom obraze, ale najmä ak ponúkajú pomoc pri špecifických 
problémoch etnických skupín. (Geissler, 2010, s. 10-11) 

Médiá podľa neho stoja pred úlohou redukovať negativizmus tém o sociálnych 
a  etnických skupinách a  uviesť negatívne a  pozitívne kontexty do  adekvátnej 
rovnováhy. Problémy  integrácie nemôžu byť tabuizované, ale určite by nema-
li byť dramatizované. Nevyhnutnosť integrácie, jej možností a  úspechov musia 
v médiách získať viac priestoru. (Geissler, 2014) V prípade médií verejnej služby 
považuje Moravec za nevyhnutnú podmienku redefiníciu hodnotového systému 
médií verejnej služby a nový pohľad na koncept medializácie sociálneho vylúče-
nia a sociálnej inklúzie. (Moravec, 2010, s. 17)

Na  deficit pravidelných relácií, ktoré by verejnosti priblížili život cudzincov 
pochádzajúcich z neeurópskych štátov, ktorí žijú na Slovensku, ich príbehy, sny, 
dôvody pre útek, migráciu, prípadne pohľad na problematiku spolužitia s majo-
ritou a integrácie, v slovenskom médiu verejnej služby sme upozornili v našom 
staršom texte. (Chlebcová Hečková, 2017) 

Producentom jednej z mála takýchto relácií – Tu sme doma, ktorú Rozhlas 
a televízia Slovenska vysielala v rokoch 2014 a 2015, bola Nadácia Milana Šimečku. 
Pre absenciu samostatných relácií, ktoré by sa venovali spomínanej problemati-
ke, využil slovenský vysielateľ verejnej služby na prezentáciu a analýzu problému 
tzv. masovej migrácie svoje pravidelné relácie, ktorých obsahom nie je primárne 
problematika migrácie a  cudzincov, ale napríklad politika: spravodajstvo a dis-
kusné relácie. (RRTV, 2016)
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5. 2  DISKUSNÉ RELÁCIE – PRIESTOR PRE 
KONFRONTÁCIU 

Diskusné relácie, ktoré sú v  niektorých odborných publikáciách uvádzané ako 
besedy, môžu, vzhľadom na  ich pomerne väčšiu časovú dotáciu v  porovnaní 
s  televíznym spravodajstvom, poskytnúť viac priestoru pre prezentáciu proble-
matiky a konfrontáciu rôznych názorov. Vždy na základe zvolenej dramaturgie. 
Ako konštatuje Ľudovít Labík, rôzne názory v nich môžu byť „kladené vedľa seba 
bez konfrontácie, s rozborom bez konfliktu alebo konfrontačne s adrenalínom.“ 
(Labík, 2016, s. 38) 

Na rozdiel od vedeckej diskusie/polemiky, ktorej účastníkmi sú vedci a pri-
márnym cieľom hľadanie pravdy (Dolník, 2009, s. 330-335), v prípade politických 
diskusných relácií môže byť pre politikov primárnou snahou zaujať percipientov, 
presvedčiť ich, prípadne podporiť v ich predsudkoch, vyhraniť sa voči ostatným 
diskutujúcim, ale aj diskreditovať a znemožniť politického rivala. (viac napríklad 
Štefančík – Dulebová, 2017; Štefančík – Hvasta, 2019; Žúborová, 2011) Moderátor 
sa pri moderovaní diskusie môže snažiť vyvolať konflikt – v snahe o zaujatie per-
cipientov alebo hľadať kompromis a riešenie problematiky prostredníctvom pre-
zentácie problému v celej jeho šírke. Úlohe moderovania sa v odbornej literatúre 
venuje napríklad Zora Hudíková. (2010, s. 300-302) 

V prípade slovenského vysielateľa verejnej služby Rozhlasu a televízie Slovenska 
sa o problematike tzv. migračnej krízy v čase od mája do októbra 2015 diskutovalo 
aj v politickej diskusnej relácii „O 5 minút 12“. Konkrétne v jej vysielaní 31. mája, 
21. júna, 6., 13. a 20. septembra 2015. V júli a auguste 2015 televízia spomínanú 
reláciu nevysielala.

Pre poukázanie na formu prezentácie problematiky migrantov a migrácie v dis-
kusnej relácii sme si zvolili analýzu relácie „O 5 minút 12“ z nedele 31. mája 2015. 
Dôvodom pre jej výber je predovšetkým prítomná prezentácia stereotypov a pred-
sudkov voči migrantom zo strany politikov a snaha dramaturgie relácie o ich ko-
rekciu, vyváženie ponúknutím iného pohľadu. V ostatných spomínaných reláciách 
dominovala problematika ochrany hraníc a zahraničná politika Slovenska.

Zvolená metóda analýzy je kritická diskurzívna analýza so zameraním na as-
pekty prezentácie migrantov, predovšetkým v prezentovaní stereotypov, predsud-
kov, útokov, spochybňovaní ich práv, zovšeobecňovaní, ako aj obhajoby ich práv 
a  stierania stereotypov. Pri analýze sa zameriavame aj na  vzájomnú interakciu 
hostí a reakcie moderátora relácie.

Stručná charakteristika analýzy bola podrobnejšie spomínaná v predchádza-
júcej podkapitole. Podľa Renáty Sedlákovej sa kritická diskurzívna analýza spája 
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s kritikou spoločenských pomerov pri  snahe o spoločenskú sebareflexiu, snahu 
o riešenie reálneho sociálneho problému, „preto na témy nahliada a  interpretu-
je ich z pohľadu podriadených alebo znevýhodnených.“ (Sedláková, 2014, s. 436) 
Vzhľadom na  potrebný subjektívny prístup výskumníka pri uvedenej metóde 
nemôže byť ani predkladaná analýza politicky i spoločensky nestranná.

Na  rozdiel od  kvantitatívnych analýz, ktoré väčšinou iba konštatujú zastú-
penie tém, respondentov a  snahu pracovníkov médií o  vyvažovanie problema-
tiky (RRTV, 2016), kvalitatívny prístup nám umožňuje odkryť spôsoby a formy 
prezentácie názorov jednotlivých účastníkov diskusie a  foriem ich vzájomnej 
interakcie. Z dôvodu ohraničeného priestoru budeme časti relácie, ktoré priamo 
nesúvisia s migrantmi, ale napríklad s politikou riešenia situácie, parafrázovať.

Hosťami relácie bol vtedajší minister vnútra,  podpredseda vlády a  strany 
Smer Robert Kaliňák, predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita a vtedajší 
europoslanec Richard Sulík, etnologička Helena Tužinská a  sýrsky Kurd žijúci 
na Slovensku Ibrahim Mahmoud. Reláciu moderoval Martin Strižinec.

Uvedenie problematiky diskusie
Moderátor Martin Strižinec: „Strastiplná cesta za lepším životom, ktorá sa, para-
doxne, v mnohých prípadoch končí smrťou. Vlna prisťahovalectva do Európy po-
kračuje. V piatok, len v priebehu 24 hodín zachránili v Stredozemnom mori viac ako 
štyritisíc dvesto migrantov. Plávali na starých rybárskych lodiach alebo gumených 
člnoch.“ (RTVS, 2015) Následne informuje o zámeroch Európskej komisie chrániť 
hranice, bojovať proti pašerákom a prerozdeliť migrantov, ktorí sa už nachádzajú 
v Európe, medzi svoje členské štáty. 

Moderátor tému začína citlivo, upozornením na snahu migrantov o lepší život. 
Dramatizáciu skutočnosti si ponecháva až na druhú časť prvej vety a nasledujúcej 
vety, v ktorej použije v tom období médiami pomerne často používanú metaforu 
vlny. Nebezpečenstvo situácie však predostiera z pohľadu migrantov: smrť, nebez-
pečná cesta, nevhodné plavidlá. Pri uvedení problematiky nepoužíva stereotypy 
a predsudky, ktoré, ako si neskôr ukážeme, používajú niektorí politici. Následne 
prezentuje návrhy Európskej komisie. Nasleduje reportáž redaktora Petra Majera 
z Bruselu:

Majer: „Minulý rok o  azyl v  Európskej únii požiadalo šesťstotisíc utečencov, 
štyridsaťtisíc je preto malým zlomkom. Aj proti nim, presnejšie proti ich preroz-
deleniu, sa stavia časť členských štátov.“ (RTVS, 2015) Následne redaktor infor-
muje o postoji Bruselu a vlád členských štátov. Prostredníctvom zostrihu záberov 



92

z tlačových konferencií autor reportáže cituje vtedajšieho Európskeho komisára 
pre migráciu Dimitrisa Avramopulosa: „Záleží od každého členského štátu, koľkým 
ľuďom poskytne status utečenca. Ak chcú štáty prijať viac žiadateľov o azyl, môžu. 
No chceme zabezpečiť minimálnu mieru solidarity.“ (RTVS, 2015) Redaktor ná-
sledne informuje o finančnej pomoci zo strany Európskej únie.

Majer: „Premiér Róbert Fico vidí v návrhu riziko najmä toho, že medzi azylant-
mi by mohli prísť k nám aj teroristi. Návrh Bruselu si chce ešte podrobne preštudo-
vať.“ (RTVS, 2015) Citácia Róberta Fica: „To je vlastne jedna stredná dedina, ktorá 
by k nám prišla z migrantov odnikadiaľ, ktorí majú úplne iné kultúrne návyky, 
úplne iné náboženstvo. Predsa len je to veľmi riskantný podnik.“ (RTVS, 2015)

Nasledujú zostrihy na ďalšie vyjadrenia:
Avramopulos: „Zodpovednosť a solidarita sa nedá prikázať v množstvách. Buď 

ich máte, alebo nemáte.“ (RTVS, 2015)
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov Pan Ki-mun: „Chcel by 

som povzbudiť členské štáty, aby prejavili súcit. Nielenže to pomôže ľuďom v naj-
väčšej núdzi.“ (RTVS, 2015)

Reportáž končí informáciou o zámere zefektívniť mechanizmus na repatráciu 
tých, ktorí podmienky na azyl nespĺňajú. Z citácií z reportáže, ktorá bola súčasťou 
uvedenia do problematiky, je citeľný veľmi opatrný prístup redaktora, ktorý upo-
zorňuje na relativitu v počtoch migrantov. Postoj členských štátov, ktoré odmieta-
jú návrh Európskej komisie, hodnotí ako postoj „proti nim“, čo môže evokovať aj 
vyhranenie sa a odmietanie pomoci. 

V  citáciách politikov stavia do  opozície vládu Slovenskej republiky, repre-
zentovanú jej premiérom, a medzinárodné a nadnárodné organizácie Európsku 
úniu a Organizáciu Spojených národov zastúpené ich poprednými predstaviteľmi. 
Na jednej strane prezentuje odmietanie kvót podporených prezentáciou predsud-
kov, stereotypov a vyvolávaním strachu, na strane druhej výzvy k zodpovednosti, 
solidarite, súcitu a pomoci. V reportáži sú nevhodne ako rovnocenné ekvivalenty 
používané pomenovania „migrant“, „utečenec“ a  „azylant“. Reportáž ilustrujú 
zostrihy obrazov neznámych skupiniek migrantov v člnoch a na pevnine.

V reportáži absentujú dôvody na migráciu, príbehy jednotlivcov a konkretizá-
cia riešení migrácie a integrácie. Vzhľadom na skutočnosť, že reportáž je úvodom 
k rozsiahlejšej diskusii, nepovažujeme túto skutočnosť za nedostatok.

Citovaný vtedajší premiér Slovenskej republiky Fico používa vo svojom vy-
hlásení stereotypy o  teroristoch medzi migrantmi a snaží sa vyvolať strach ste-
reotypným odsudzovaním „iných kultúr“ a  „iných náboženstiev“ v  korelácii 
s ich rizikom.
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5. 3  PREDSUDKY A STEREOTYPY VO 
VYJADRENIACH POLITIKOV 

Nasleduje diskusia s politikmi: ministrom vnútra a podpredsedom vlády a poli-
tickej strany Smer Kaliňákom a predsedom opozičnej strany Sloboda a Solidarita 
Sulíkom. V ich vyjadreniach nachádzame stereotypy a predsudky, ktoré sa týkajú 
dôvodov na  migráciu, nevzdelanosti migrantov z  afrického kontinentu a  spo-
chybňovanie politík štátov s rozdielnym prístupom k cudzincom.

Moderátor Strižinec oslovuje ministra vnútra Kaliňáka parafrázovaním vy-
jadrení premiéra Slovenskej republiky: „Pán minister, Robert Fico hovorí o ris-
kantnom podniku, o hrozbe terorizmu, o tom, že budeme namietať tie kvóty...“ 
(RTVS, 2015) Následne moderátor hosťa upozorňuje na protichodnosť postoja 
poslancov strany Smer, ktorí hlasovali za rezolúciu. Kaliňák túto skutočnosť ko-
mentuje odtrhnutím europoslancov od reality, neschopnosťou vnímať problém 
v globálnych súvislostiach, ale aj demokraciou a slobodou slova v politickej stra-
ne. Problém hodnotí ako globálne nebezpečný, vyzýva na riešenie príčin a nie 
dôsledkov, ktoré vraj motivujú organizátorov „migračných vĺn.“ Metaforu vlny, 
ktorá, ako sme už spomínali, môže evokovať zaplavenie, zosilňuje použitím ná-
sobkov, keď, podľa jeho tvrdenia, „z tisícky sa stanú desaťtisícky a stotisícky.“ 
(RTVS, 2015) Za príčiny menuje nestabilnú politickú situáciu v štátoch, z kto-
rých migranti prichádzajú. Volá po solidarite s ľuďmi, ktorí v spomínaných kra-
jinách žijú, ale (aby opätovne znásobil strach) „predstava, že by sme do Európy 
presťahovali celú Afriku o počte jednej miliardy ľudí, je teda scestná a naivná.“ 
(RTVS, 2015) V priebehu krátkeho času Kaliňák z tisícky prejde na jednu mi-
liardu – čo môže u percipienta vyvolať strach.

Následne diskusiu obracia na cudzincov dlhodobo žijúcich v západných štá-
toch Európy. Obviňuje vlády daných štátov z podpory nelegálnej migrácie a pa-
šeráctva udeľovaním občianstva a azylu. „Miliónom nelegálnych migrantov ude-
lili status legálneho obyvateľa.“ (RTVS, 2015) Čím spochybňuje azylovú politiku 
niektorých štátov Európskej únie. Poukazuje na dodržiavanie pravidiel zo strany 
slovenskej vlády a pokrytectvo Únie v súvislosti s komplikovaným prístupovým 
rokovaním Únie s Bulharskom a Rumunskom, pri ktorom sa „obávajú migrácie 
bulharských a rumunských Rómov.“ (RTVS, 2015) Následne na základe „skúsenos-
tí z minulosti“ konštatuje, že väčšina migrantov putuje za svojimi známymi a prí-
buznými do západných európskych štátov, preto považuje prideľovanie migrantov 
do štátov, v ktorých nechcú ostať žiť, za nezmyselné.

V  ďalšej časti diskusie moderátor oslovuje druhého hosťa R. Sulíka, ktoré-
mu pripomína jeho emigrantskú minulosť, keď jeho rodičia odišli za  prácou 
do  Nemecka. „Prečo liberál nedopraje priestor ostatným na  sebarealizáciu?“ 



94

(RTVS, 2015) pýta sa Strižinec. Sulík reaguje spochybnením spájania ideológie li-
beralizmu so slobodou migrácie „najmä z ekonomických dôvodov.“ (Sulík, RTVS, 
2015) Odmieta myšlienku prirodzeného nároku na pobyt pre každého obyvateľa 
sveta a nástojí na práve štátu určiť si, komu udelí pobyt na svojom území. „My 
nechceme, aby sem chodili ľudia, ktorým Európa vie ponúknuť len sociálne dávky, 
nič iné. Tí ľudia sú v drvivej väčšine prípadov nevzdelaní.... Však v Afrike nemajú 
vysoké školy, a vôbec, celý vzdelávací proces, ktorý by dokázal tých ľudí vzdelať.“ 
(RTVS, 2015) Týmto vyjadrením šíri Sulík stereotypné pohľady na africký konti-
nent ako jednu chudobnú krajinu, bez štruktúr, univerzít, ako aj stereotyp o motí-
voch migrácie – na čo ho však moderátor neupozorní, diskusiu sa snaží presunúť 
na utečencov, ktorí utekajú pred vojnou a smrťou.

Po konštatovaní zo strany moderátora, že ľudia utekajú aj zo Sýrie – ako zástup-
nom príklade pre štáty, v ktorých je vojna – Sulík pripustí diskusiu o dôvodoch 
migrácie, ale zopakuje, že predstava migrantov, že v Európe budú môcť slobodne 
poberať sociálne dávky, nemá s  liberalizmom nič spoločné – čím opätovne šíri 
stereotyp, že hlavným dôvodom pre migráciu je zneužívanie systému.

Na vyjadrenie Sulíka, že „vo Švédsku nepracuje 60 percent Somálcov, ktorí tam 
desať rokov žijú“ (RTVS, 2015), reaguje Strižinec otázkou, či by nebolo riešením 
„zmeniť tento model sociálnych dávok.“ (RTVS, 2015) Sulík otázku ignoruje jej 
politizáciou, konkrétne konštatovaním, že Európska únia v otázke podpory zápasí 
a bude zápasiť s ideológiou „prehnaného socializmu.“ (RTVS, 2015)

Následne pripúšťa, že je právo utečencov „sem prísť, ale je dobré právo Európskej 
únie povedať nie, my nechceme.“ (RTVS, 2015) Ako príklad uvádza Austráliu, o „kto-
rej miere slobody neexistujú žiadne pochybnosti.“ (RTVS, 2015) Čo je však iba jeden 
z pohľadov na pomerne prísnu migračnú politiku Austrálie. Na porušovanie práva 
na azyl a ďalších ľudských práv v rámci azylového konania Austrálie upozorňovali 
napríklad Garnierová a Cox a ďalší. (Garnier – Cox, 2012; Newman a kol, 2013) 

Sulík ďalej kritizuje snahu Európskej komisie a jej úradníkov zasahovať do su-
verénnej politiky členských štátov, čím problematiku opäť politizuje.

Zovšeobecnenia my – oni
Strižinec diskusiu so Sulíkom obráti opäť k  jeho životnému príbehu a  pýta sa 
na rozdiel medzi jeho rodinou a rodinami iných migrantov, s premisou na jeho 
súčasné stanovisko. Sulík stručne skonštatuje, že by jeho rodičia v  prípade, ak 
by ich Nemecko neprijalo, pochopiteľne, neemigrovali, a  prechádza opakovane 
k prísnej migračnej politike Austrálie. „Nie je na tom nič zlé, nič nehumánne im 
rovno povedať, že vy nie.“ (RTVS, 2015)
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Ako podstatný rozdiel medzi svojím príbehom a príbehmi súčasných migran-
tov uvádza Sulík opäť stereotypný pohľad: „My sme sa tam začlenili, my sme prijali 
spôsob, akým sa v Nemecku žije, a sme sa adaptovali, kdežto títo ľudia – nehovorím 
teraz, že úplne všetci – ale do veľkej miery prinášajú svoje návyky a svoje hodnoty, 
svoju kultúru...“ (RTVS, 2015)

Upozornenie Strižinca, že aj my si do Nemecka prinášame svoju kultúru, Sulík 
spochybňuje slovami, že jeho rodičia určite do Nemecka neexportovali komuniz-
mus, ale „moslimovia, ktorí prídu do Európy, chcú žiť podľa šaríe, alebo chcú, aby 
bolo bežné a dovolené biť ženy alebo nejaké bratovraždy a podobne alebo krvné 
pomsty... Toto všetko sa už dnes deje.“ (RTVS, 2015) Aj keď Sulík vo svojej výpo-
vedi pripúšťa, že nehovorí o všetkých migrantoch z neeurópskych krajín, svojimi 
výrokmi sa snaží vyvolať u percipientov strach a podporiť predsudky a stereotypy. 
Nespomína, resp. ignoruje fakt, že podobných činov sa dopúšťajú aj členovia ma-
jority, príslušníci „našich hodnôt“ a „našej kultúry“, na čo ho upozorní moderá-
tor slovami: „Dá sa to zovšeobecniť a o všetkých povedať...“ (RTVS, 2015) Sulík 
ho preruší slovami „Nikdy to nebude nula percent alebo sto percent, ale niekedy 
máte tak vysoké percento tých ľudí, že áno – dá sa to zovšeobecniť.“ (RTVS, 2015) 
Svoje tvrdenie následne podporuje opakovaním výroku o percentách nezamest-
naných Somálčanov vo Švédsku, ktoré sa vraj dajú zovšeobecniť. Nepripustiac, že 
ostatných takmer 40 percent zamestnaných príslušníkov spomínanej minority je 
úspechom a môže byť inšpiráciou pre ostatných, na čo ho moderátor neupozorní.

Nezamestnaných príslušníkov minority následne opakovane obviňuje zo zá-
meru poberať sociálne dávky. „Moji rodičia neemigrovali kvôli sociálnym dávkam, 
práve naopak, môj otec mal problém, keď prvý rok nezískal pracovné povolenie. To 
sú podstatné rozdiely.“ (RTVS, 2015) Čím pravdepodobne nezámerne poukazu-
je na prípadný problém mnohých migrantov pri získaní práce v krajine pobytu. 
Sulík však ich zámer získať prácu a priori spochybňuje. V závere tejto časti disku-
sie, v súvislosti s migráciou svojej rodiny, použije vetu, ktorou zároveň relativizuje 
vlastné tvrdenia. „A teraz povedať, že utečenec je ako utečenec, je fatálna chyba.“ 
(RTVS, 2015)

Moderátor sa obracia na ministra vnútra. Spomína v minulosti prijatých väz-
ňov z Guantanáma, ktorí boli na začiatku ich uväznenia podozriví z terorizmu, 
ako  aj vyjadrenia ministra z  nedávnej minulosti, kde občanov ubezpečoval, že 
napriek teroristickému útoku na  redakciu Charlie Hebdo nie je Slovensko pod 
akútnou hrozbou terorizmu. Strižinec: „Teraz sa bojíme terorizmu znova, alebo 
keď sa to hodí, sa povie to, a keď sa to nehodí, tak niečo iné?“ (RTVS, 2015)

Kaliňák ignorujúc otázku moderátora, sa vráti k príbehu Sulíka, opakujúc, že 
„naši“ migranti v minulosti rešpektovali pravidlá štátov, do ktorých emigrovali so 
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zachovaním svojich tradícií a viery. Súčasné migrácie podľa neho menia Európu, 
pred čím si vraj zatvárame oči „v mene pokryteckej solidarity“ (RTVS, 2015), po-
ukazujúc opäť na ním predpokladaný strach Európskej únie z obyvateľov európ-
skych štátov, ktoré musia splniť prísne kritériá prístupových konaní. Zdôrazňujúc 
podľa neho správny prísny postoj vlády Slovenskej republiky k migrácii.

Rozdielny prístup vlády Slovenska k cudzincom z Guantanáma a k migrantom 
prichádzajúcim v rokoch 2014 – 2015 zdôvodňuje absenciou informácií o mene, 
pôvode, veku a  zámeroch jednotlivcov. „Keď povie, že má štrnásť, a  má šedivú 
bradu, tak my mu musíme veriť.“ (RTVS, 2015) 

Spomína príklady, keď vláda prijala kubánskych disidentov a  iných utečencov, 
o ktorých zámeroch a dôvodoch pre migráciu mali dostatočné informácie, opakuje 
požiadavku na striktné dodržiavanie ochrany hraníc a na rozdielny prístup Európskej 
únie k neznámym migrantom a k štátom Bulharska a Rumunska pri prístupových 
rokovaniach do schengenského systému. Následne diskusia prechádza k problematike 
ochrany hraníc Európskej únie na mori, čo nie je obsahom našej analýzy.

Sulík v rámci prezentácie názorov na nedostatočnú ochranu hraníc spomína 
niektoré, najmä politické dôvody pre zvýšenú migráciu, a to destabilizáciu v se-
vernej časti Afriky a v Sýrii. Ako tretiu príčinu uvádza ním predpokladaný pokles 
chudoby v Afrike, čo odvodzuje zo skutočnosti, že migranti vedia zaplatiť prevá-
dzačom. „Hovoriť, že musíme byť zodpovední a solidárni a neviem akí v súvislosti 
s kolonizáciou, nie je správne.“ (RTVS, 2015)

5. 4  PRIESTOR PRE ODBORNÉ 
STANOVISKO 

Približne v  24. minúte relácie moderátor oslovuje ďalšieho hosťa, etnologičku 
Tužinskú, ktorá na otázku moderátora, čo nám uniká pri slovách migrant a uteče-
nec, odpovedá: „Jedna z dôležitých vecí, na ktoré by som upozornila ako etnologič-
ka, je používanie stereotypov.“ Následne vysvetľuje, čo je stereotyp, a prechádza 
k problematike vzájomného ovplyvňovania kultúr. Pripomína, že sme ako krajina 
na križovatke kultúr vedeli z pestrosti iných kultúr ťažiť. Ako príklad uvádza dva 
slovenské symboly valašku a bryndzu, ktoré na Slovensko priniesli Valasi, pred-
stavitelia rusínsko-rumunského obyvateľstva, ktorí našu krajinu nekolonizovali, 
neprevalcovali a ani neobrali o našu kultúru, naopak, prispeli ku kultúrnej rôzno-
rodosti podobne ako veľa iných príkladov vo svete.
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Konštatuje, že sa o skupinke ľudí, ktorých označujeme slovami utečenci a mig-
ranti, hovorí ako o niečom negatívnom. „...Nemôžeme to zrnko pravdy, to zrnko 
skutočnosti, ktorá sa deje v  ich krajine, preniesť na  celú skupinu.“ (RTVS, 2015) 
Ďalej konštatuje, že jednou z úloh odboru etnológia je „odstraňovať tieto nedoro-
zumenia“. (RTVS, 2015)

Tužinská hovorí o  vlastných pozitívnych skúsenostiach s  moslimami, „kto-
rí nebudú súhlasiť s  tým, aby sa zovšeobecňoval stereotyp na  ich náboženstvo. 
Fundamentalizmus existuje v  každom náboženstve na  svete,“ (RTVS, 2015) 
konštatuje. 

Tužinská prízvukuje, že kultúra a viera sa nedajú vziať. „Ako nemôže ohroziť 
úzka skupina ľudí alebo sekta hlboké presvedčenie katolíkov v ich vlastnej viere, ale 
môžu ich, naopak, iba prehĺbiť, nemôže ani iná viera ohroziť vlastné zvyky.“ (RTVS, 
2015) Následne sa vracia k vzájomnému ovplyvňovaniu kultúr.

Moderátor sa pri formulácii ďalšej otázky vráti k myšlienke Tužinskej o fun-
damentalizme a spomenie európske teroristické zoskupenia IRA a ETA. Tužinská 
zareaguje spomienkou na stredovek, inkvizíciu a križiacke výpravy, ktorých exis-
tencia v minulosti podľa nej nespochybňuje kresťanskú vieru a veriacich.

Napriek reakcii Tužinskej sa moderátor Strižinec chopí stereotypu o  islame 
otázkou: „Križiacke výpravy sú už stáročia späť... nie je možné, že si islam ešte ne-
prešiel takýmto obdobím?“ (RTVS, 2015) Tužinská neodpovedá priamo na otázku, 
ale v odpovedi sa opäť vráti do minulosti a spomenie príklad Španielska, ktoré 
„bolo bohato osídlené moslimami, a  v  mierovom spolužití so Španielmi, Arabmi, 
Maurami vytvorili úžasné kultúrne bohatstvo.“ (RTVS, 2015)

Diskusia pokračuje spomínaním na históriu emigrácie Slovákov v minulosti. Pri 
odpovedi Tužinská konštatuje, „že za každou takouto vlnou sú individuálne príbehy.“ 
Podľa Tužinskej sa ani Slováci nesprávali všade a vždy rovnako. Počet migrantov, 
ktorí mali byť pridelení na  azylové konanie na  Slovensko, komparuje s  počtom 
obyvateľov konštatovaním – 200 ľudí na jeden milión. Následne sa snaží odbúrať 
ďalší stereotyp, keď upozorňuje, že „sú to častokrát ľudia, ktorí chcú dokázať žiť svoj 
vlastný život a nechcú byť závislí na žiadnom systéme.“ (RTVS, 2015) Upozorňuje 
na účelové prezentovanie štatistík nezamestnanosti na podporu stereotypov – čím 
sa v odpovedi priamo vracia k vyjadreniam Sulíka. Svoje tvrdenie podporuje vlast-
nými skúsenosťami s cudzincami, ktorí pracujú a zamestnávajú iných ľudí.

Prítomnosť teroristov medzi utečencami, na  ktorú ju upozorní Strižinec, 
pripúšťa, ale upozorňuje na  nebezpečných jedincov spomedzi majority, ktorí 
nás ohrozujú možno viac, „ako akási imaginárna hrozba od  niekoho, kto nemá 
v úmysle nám ublížiť.“ (RTVS, 2015) Čím sa snaží vyvrátiť ďalší predsudok spájaný 
s migrantmi a utečencami. 
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Na záver časti diskusie Tužinská konštatuje, že nie je možné zovšeobecňovať 
akékoľvek formy migrácie a ich riešenia. Pre riešenia problémov s migráciou sú 
podľa nej potrebné výskumy, pilotné projekty a na ich základe odvodené stratégie, 
ktoré vyhovujú konkrétnemu štátu. Upozorní na rozdiel medzi utečencom a mig-
rantom a nízky počet udelených azylov na Slovensku. Na otázku moderátora, či 
sme iba tranzitnou krajinou, Tužinská spomína cudzincov, ktorí náš štát takto 
nevnímali a žijú na Slovensku.

Opakovanie stereotypov
Moderátor sa vracia k stolu s politikmi. Opakuje názor ministra o absentujúcich 
informáciách o utečencoch, prepája ich s  myšlienkami, ktoré zazneli počas dis-
kusie s Tužinskou.

Kaliňák sa v  prvej reakcii vracia k  príkladom z  minulosti, ktoré uvádzala 
Tužinská, pripomenutím tureckých nájazdov, bez ktorých by sme sa zaobišli. 
Zvolenie spomínaného príkladu v súvislosti so súčasnou migráciou sa dá vysvetliť 
aj hľadaním prirovnania negatívnych skúseností z minulosti s migráciou v roku 
2015. To by sa dalo považovať za vyvolávanie strachu.

Opakuje ním vnímaný výrazný rozdiel medzi súčasnou migráciou a emigrá-
ciou Slovákov do  zahraničia, čím sa opakovane pokúša o  podporu stereotypu, 
že migranti, ktorí prichádzajú na územie Európy, nechcú pracovať, ale zneužívať 
sociálny systém. Informuje o  cudzincoch z  mimoeurópskych krajín, ktorí žijú 
na Slovensku a ktorí sa na Slovensko dostali počas štúdií. „Osvojili si naše pra-
vidlá a ostali tu žiť.“ (RTVS, 2015) Vo svojej odpovedi prechádza k problematike 
stráženia hraníc a vyzýva k solidarite s krajinami Európskej únie pri jej strážení.

Strižinec sa snaží naviesť politikov na  odpovede týkajúce sa solidarity otáz-
kou smerujúcou k zlej životnej situácii a život ohrozujúcemu spôsobu úteku cez 
more (s ohrozením vlastného života), za ktoré sú ochotní predať všetko, čo majú. 
Kaliňák na otázku reaguje charakteristikou hraníc a zvrchovanosti štátnej politi-
ky. Na otázku, či ich máme po absolvovaní nebezpečnej cesty po Stredozemnom 
mori poslať naspäť, odpovedajú obidvaja politici zhodne áno. Sulík opakovane 
spomína migračnú politiku Austrálie a spochybňuje, respektíve zľahčuje chudo-
bu, hrozbu vojnových konfliktov a nedodržiavanie ľudských práv v Afrike, čím 
sa opakovane dopúšťa stereotypov. (Zorád – Farárik, 2015) Vyzýva k pomoci pri 
riešení konfliktov v krajinách, odkiaľ migranti a utečenci odchádzajú. Následne 
diskusiu odvádza k  „prebujnelosti sociálneho systému“ (RTVS, 2015) a  kritike 
slovenskej vlády a opakuje stereotyp o nevzdelanosti migrantov, absentujúcom 
vzdelávacom systéme a úmysle migrantov poberať sociálne dávky.
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Kaliňák diskusiu presúva na azylový a vízový systém členských štátov Európskej 
únie, ktorý európske štáty svojím konaním podľa neho popierajú a  porušujú. 
Opakuje svoje tvrdenia o pokrytectve politiky Európskej komisie. 

5. 5 OSOBNÝ PRÍBEH UTEČENCA
Moderátor sa približne v 46. minúte spája so sýrskym Kurdom žijúcim na Slovensku 
Ibrahimom Mahmoudom, ktorého požiada o sprostredkovanie svojho príbehu.

Mahmoud informuje, že na  naše územie prišiel počas štúdia. Pri návrate 
do  vlasti po  štyroch rokoch bol zatknutý. Vďaka rôznym intervenciám sa mo-
hol vrátiť na Slovensko, kde požiadal o azyl. Podľa Mahmouda je azylový proces 
na Slovensku veľmi prísny. Vo svojej odpovedi sa vracia k súčasnej situácii v Sýrii 
a Líbyi, ktorú politické mocnosti neriešia, a považuje ju za následok ich nekonania.

Moderátor sa otázkou snaží naviesť respondenta, aby vypovedal o  pocitoch 
utečencov, ktorí absolvujú „túto strastiplnú cestu“ (RTVS, 2015). „Myslíte si, že 
chcú zneužívať sociálny systém v Európe, ako sa to hovorí?“ (RTVS, 2015)

Mahmoud: „Vôbec nie. Nie je to pravda, že by sýrski utečenci chceli zneužívať 
sociálny život tu na Slovensku alebo inde. Naopak, sýrsky národ bol odjakživa vzde-
laný. Sú to ľudia, ktorí dokážu pracovať samostatne.“ (RTVS, 2015) Pripomenul 
situáciu v Sýrii, kvôli ktorej ľudia utekajú v strachu o svoj život. Upozornil na sku-
točnosť, že Islamský štát nemá nič spoločné s islamom a vierou. Nemyslí si, že 
do Európy utekajú teroristi. „Každý sa môže ocitnúť ako azylant.“ (RTVS, 2015)

Podľa Mahmouda sa až tretina azylantov snaží integrovať do spoločnosti, na-
učiť sa jazyk a získať prácu a dve tretiny odchádzajú za príbuznými do ďalších 
štátov. Dôvodom podľa neho je aj závislosť migrantov a utečencov na finančnej 
podpore rodiny, keďže podľa neho slovenská vláda prispieva na ich život počas 
azylového konania veľmi malou sumou.

Záver relácie
V reakcii na príbeh minister vnútra spomenul skutočnosť, že na Slovensku žije 
viac Kurdov v  doplnkovej azylovej ochrane a  že väčšina cudzincov žijúcich 
na Slovensku sem prišla počas štúdia. 

Za následok migrácie považuje nezáujem spoločnosti o konflikty v Sýrii a Líbyi, 
ktorých vyriešenie by vraj zastavilo prílev migrantov. Ako ďalšie riešenie vidí vy-
tvorenie stálych medzinárodných misii pod mandátom Organizácie Spojených 
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národov. Spomína presídľovací program, ktorého súčasťou je aj Slovenská repub-
lika. Pri ňom sa vyhľadávajú konkrétni utečenci, ktorí sú následne premiestnení.

Obidvaja politici zhodne považujú za  riešenie ilegálnej migrácie cez 
Stredozemné more potápanie lodí na území Európy a prepravu migrantov naspäť. 
O pridelenie azylu v Európe by sa podľa nich malo žiadať a rozhodovať v centrách 
na území neeurópskych štátov. Situácia v roku 2015 podľa Kaliňáka popiera sys-
tém existencie hraníc Európskej únie a vízovej politiky. Otvorená politika niekto-
rých západných štátov podľa neho spôsobí, že sa v mori utopí nie tisícsedemsto, 
„ale sedemnásťtisíc alebo možno stosedemdesiat...“ (RTVS, 2015) a podporí sa ob-
chodovanie s ľuďmi. Solidaritu politikov, ktorí po nej volajú, by akceptoval, ak by 
bolo Rumunsko a Bulharsko súčasťou Schengenu.

Moderátor sa pýta etnologičky Tužinskej na spôsob integrácie migrantov “aby 
neexistoval ten strach.“ (RTVS, 2015) v kontexte s vznikom takzvaných get v zá-
padnej Európe. Tužinská konkretizuje: „Otázkou segregácie sa treba zaoberať, ale 
až segregácia plodí to, čomu hovoríme teraz nepodarená inklúzia“ (RTVS, 2015), 
čo Tužinská spája s problémom získania práce a prípadnou neschopnosťou alebo 
neochotou naučiť sa jazyk. Pripúšťa problémy s integráciou cudzincov v niekto-
rých štátoch, v  ktorých však podľa nej pracujú na  ich riešení. „My sa môžeme 
z týchto chýb poučiť, ale nie uzavretím sa, pretože tie migračné vlny budú aj tak. 
Ale práve použitím mnohých integračných programov, ktoré sa osvedčili.“ (RTVS, 
2015) Ako dôvod, prečo sa o úspešných programoch integrácie cudzincov nevie, 
uvádza Tužinská záujem médií predovšetkým o negatívne skutočnosti.

V  záverečných minútach relácie sa k  problematike vyjadrujú politici. 
Sulík  –  v  reakcii na  otázku moderátora  –  považuje za  dôležité zmenu sociál-
nej politiky v  Európe, ktorá by mala byť podmienená prácou. Sociálny systém 
v Európe podľa Sulíka priťahuje ľudí z celého sveta. Vo svojom závere konštatuje, 
že v Nemecku a Francúzsku nájdete „obrovské celé enklávy utečencov, štvrte, kde 
sa nedohovoríte.“ (RTVS, 2015) Dôvodom je podľa neho nezáujem ich obyvate-
ľov o  integráciu. Odmieta pocit dlhu Európy voči bývalým kolóniám. Kaliňák 
za problém považuje skutočnosť, že v „návale“ migrantov sa „do tých člnov motajú 
aj teroristi“. (RTVS, 2015) Týmto spôsobom sa vraj strácajú tí, ktorí majú právo 
na azyl a sú v ohrození života, a tí, ktorí majú snahu sa integrovať.

V záverečných minútach opäť zaznievajú stereotypné pohľady, strašenie per-
cipientov, ako aj rozdielne návrhy riešenia problematiky zo strany politikov a od-
borníčky. Relácia sa končí. Moderátor tému relácie neuzatvára vlastnými slovami, 
odznené tvrdenia nesumarizuje a nehodnotí. 
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5. 6 ZHODNOTENIE
Stereotypy a predsudky týkajúce sa nielen migrantov používajú v rámci svojej ko-
munikácie či už v tradičných médiách, ale aj na internete, aj mnohí slovenskí po-
litici. (Štefančík – Dulebová, 2017; Štefančík – Hvasta, 2019; Chlebcová Hečková, 
2020) Úlohou moderátorov diskusných relácií, predovšetkým v médiách verejnej 
služby, je odkrývať ich, upozorňovať na ne, vysvetľovať a vyvažovať. 

Dramaturgia analyzovanej relácie umožnila percipientom oboznámiť sa aj 
s názorom odborníčky a cudzinca žijúceho na Slovensku, ktorí sa pokúsili stere-
otypy vyvrátiť, čo nie je pravidlom. V politických diskusných reláciách Rozhlasu 
a televízie Slovenska a mnohých iných audiovizuálnych médiách sa väčšinou k té-
mam vyjadrujú iba politici.

Výber odborníčky z odboru etnológia bol, vzhľadom na tému, zvolený vhodne. 
Moderátor ju správnym spôsobom naviedol k vyjadreniam týkajúcim sa nielen 
problematiky stereotypov multikulturalizmu, ale aj možností riešenia integrá-
cie – ktorým však v relácii nevenovali viac priestoru. Respondent spomedzi cu-
dzincov, žijúcich na Slovensku, bol pre spomínanú reláciu určite prínosný, avšak 
v  konečnom dôsledku utvrdil názory ministra vnútra, ktorý možnú integráciu 
pripustil iba v prípade bývalých študentov z mimoeurópskych krajín a konkrét-
nych vybraných azylantov.

Zvolení hostia spomedzi politikov spĺňali kritérium zastúpenia vládnej koa-
lície a opozície. Avšak v prípade analyzovanej relácie sa zástupcovia opozitných 
politických názorov zhodovali, a  to minimálne v predsudkoch voči migrantom 
a utečencom v kontexte my – oni, naši –  ich (Arcimaviciene – Baglama, 2018) 
a v snahe vyvolať alebo podporiť v percipientoch strach.

Moderátor relácie sa snažil vyvažovať postoje politikov predovšetkým apelo-
vaním na osud migrantov a utečencov, ťažkú a nebezpečnú cestu, riziko smrti pri 
úteku a migrácii a opakovaným nesúhlasom so zovšeobecňovaním dôvodov pre 
ich migráciu. 

Pri stereotypoch týkajúcich sa migrantov a utečencov z afrického kontinentu 
však väčšinou reagoval iba presunutím diskusie na osud utečencov zo Sýrie, kde 
Sýria bola uvádzaná ako zástupný príklad štátov, v ktorých sa odohráva vojenský 
alebo politický konflikt s ohrozením životov. Na stereotypy súvisiace s Afrikou 
nereagoval. Na predsudky týkajúce sa snáh migrantov zneužívať sociálny systém 
reagoval otázkami, ktoré sa týkali zmeny politiky štátov Európskej únie – na čo 
však, žiaľ, nedostal odpoveď. V relácii neboli uvedené iné dôvody migrácie, naprí-
klad v súvislosti s environmentálnymi globálnymi problémami.
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Analýza zvolenej diskusnej relácie potvrdzuje význam médií verejnej služ-
by, prípadne inej formy politicky a  finančne nezávislých médií pre spoločnosť. 
Spomínané médiá nemusia, pre závislosť na financiách z inzercie, prispôsobovať 
svoje programy vkusu percipientov bulvarizáciou, negativizáciou a dramatizáciou. 
Pri správnej dramaturgii môžu aj vďaka profesionálnemu prístupu prezentovať 
spoločenské problémy v celej ich komplexnosti a môžu v spolupráci s odborníkmi 
ponúkať a hľadať ich riešenia.

Vzhľadom na  ich význam je však dôležité, aby boli schopné adaptovať sa 
na nové zmeny v oblasti médií, predovšetkým v rámci ich internetizácie. Internet 
ponúka klasickým médiám neobmedzený čas a priestor, multimediálne možnosti, 
hypertextualitu, interaktivitu i  okamžitú spätnú väzbu. Novým výzvam sa však 
redakcie musia prispôsobiť. (Nováčiková, 2017)

Ak tak neurobia, mladá generácia si informácie nájde inde, predovšetkým 
na  takzvaných sociálnych sieťach. Ako konštatuje Lenka Duchoňová (2013), 
pre generáciu Z sa internet stal samozrejmosťou a nástrojom pre všetko, aj pre 
vyhľadávanie informácií. Rozšírenie ponuky médií verejnej služby do priestoru 
internetu je preto žiaduce.
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6.  OBČIANSKA 
SPOLOČNOSŤ 
A SLOVENSKO - 
REAKCIE TRETIEHO 
SEKTORA  
NA DÔSLEDKY 
„MIGRAČNEJ KRÍZY“

Vplyv tzv. „migračnej a utečeneckej krízy“ bol na Slovensku v porovnaní s jeho 
susedmi Maďarskom a Rakúskom oveľa menej intenzívny. Za hlavný dôvod 

možno považovať jednak geografickú polohu, ale aj socioekonomickú situáciu. 
Na rozdiel od Maďarska Slovensko neležalo na najfrekventovanejších migračných 
trasách. A na rozdiel od Rakúska Slovensko ešte stále nezískalo imidž „vyspelé-
ho európskeho štátu“, ktorý by mohol pritiahnuť migrantov a utečencov, a to aj 
napriek tomu, že od pádu komunizmu už prešlo viac než štvrťstoročie. Možno 
aj tieto fakty prispievajú k vnímaniu Slovenska ako krajiny, ktorá nie je pozitívne 
naklonená imigrácii. (Bolečeková, 2016, s. 43)

V  súvislosti s  „migračnou krízou“, ktorá začala na  svojej intenzite naberať 
v  lete 2015, je vo vedeckých a  výskumno-analytických textoch zatiaľ pomerne 
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málo pozornosti venovanej aktivitám tretieho sektora – mimovládnych organizá-
cií a cirkevných reprezentácií či inštitúcií alebo aj všeobecne aktivitám občianskej 
spoločnosti v prospech riešenia dôsledkov „krízy“ v Európe a na Slovensku. 

Predkladaná časť si kladie za cieľ, na základe sekundárneho kvalitatívneho vý-
skumu a analýzy dostupných materiálov čiastočne vyplniť túto medzeru a poskyt-
núť analýzu spoločensko-politickej situácie na Slovensku počas tzv. utečeneckej 
krízy v rokoch 2015 – 2016 a jej vplyvu na občianske aktivity zamerané na pomoc 
utečencom, postoj rímskokatolíckej cirkvi ku „kríze“ a participáciu na jej riešení. 
Pozornosť je venovaná aj vybraným občianskym aktivitám zameraným na pomoc 
utečencom v kontexte „migračnej krízy“.

6. 1  ORGANIZÁCIA AZYLOVEJ POLITIKY 
NA SLOVENSKU – EXKURZ 
DO INŠTITUCIONÁLNEHO 
A LEGISLATÍVNEHO RÁMCA

Aspekty migrácie a azylu sa radia do inštitucionálnej pôsobnosti troch minister-
stiev: Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV), Ministerstva zahraničných 
vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) a Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a  rodiny Slovenskej republiky (MPSVR). MV vykonáva svoju agendu v  oblasti 
migrácie a  azylu predovšetkým prostredníctvom Migračného úradu a  Úradu 
hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru. MV (a jeho príslušné 
sekcie) bolo poverené vykonávaním úlohy zodpovedného orgánu pre Fond pre 
vnútornú bezpečnosť a  Fond pre azyl, migráciu a  integráciu na  obdobie rokov 
2014 – 2020. MPSVR vypracúva právne predpisy upravujúce zamestnávanie cu-
dzincov na území Slovenska a kritériá vstupu jednotlivých kategórií cudzích štát-
nych príslušníkov na trh práce. Do pôsobnosti MPSVR patrí aj Oddelenie migrá-
cie a  integrácie cudzincov. Ústredie práce, sociálnych vecí a  rodiny koordinuje 
a  metodicky usmerňuje činnosť všetkých úradov práce v  regiónoch Slovenska 
zaoberajúcich sa okrem iných oblastí pracovnými povoleniami. Centrum právnej 
pomoci, ktoré je organizáciou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, 
poskytuje bezplatnú právnu pomoc žiadateľom o azyl, ktorí sa odvolávajú proti 
zamietavému rozhodnutiu, a  tým, ktorí sú v druhom štádiu odvolania sa proti 
rozhodnutiu o administratívnom vyhostení. 
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Otázkami azylu sa na medzinárodnej úrovni zaoberá OSN, konkrétne Úrad 
vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), ktorý zabezpečuje asistenciu 
žiadateľom o azyl a azylantom a má zároveň kontrolnú a monitorovaciu funkciu. 
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) implementuje program asisto-
vaných dobrovoľných návratov a  reintegrácií, zaoberá sa integráciou cudzincov 
a  pomocou obetiam obchodovania s  ľuďmi. Medzi ďalšie aktívne organizácie  
patria mimovládne organizácie, ako napr. Liga za ľudské práva, Slovenská huma-
nitná rada, Slovenská katolícka charita a OZ Marginal. (Organizácia, 2016) 

Čo sa týka právneho rámca azylovej politiky na Slovensku, zákony relevantné 
pre oblasť migrácie a  azylu schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky, resp. 
parlament. Problematiku azylu upravuje zákon č. 480/2002Z. z. o azyle a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 404/2011 
Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje vstup 
cudzincov, ich pobyt, ako i základné práva a povinnosti. Zamestnávanie cudzincov 
reguluje zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Ďalšie zákony sa zaoberajú napr. odbornou kvalifikáciou, občianstvom, 
nelegálnou prácou a nelegálnym zamestnávaním, zdravotnou starostlivosťou a pod. 

Integračný proces sa riadi princípmi Integračnej politiky Slovenskej republiky, 
ktorá bola prijatá v roku 2014. (Integračná politika Slovenskej republiky..., 2020) 
Jej úlohou je zadefinovať podmienky čo najlepšieho začlenenia cudzincov do spo-
ločnosti. Hneď v úvode sú definované princípy, z ktorých vychádza. Integráciu 
definuje ako „obojstranný proces vzájomného uznania a rešpektovania majoritnej 
spoločnosti a cudzincov”. Integračná politika zároveň upravuje oblasti, v ktorých je 
potrebné vyvíjať aktivity na plné začlenenie do spoločnosti (vzdelávanie, bývanie, 
trh práce, zdravie, politická participácia a  kultúrna integrácia). Cieľom integ-
račných politík by malo byť, aby sa migranti cítili byť plnohodnotnou súčasťou 
spoločnosti. Zároveň je nevyhnutné, aby za takých boli považovaní aj väčšinovou 
populáciou. (Hlinčíková – Sekulová, 2015) 

Udelením azylu alebo ročnej doplnkovej ochrany sa pre utečencov začína nový 
proces integrácie, keď sa musia osamostatniť, nájsť si bývanie a prácu. To všetko 
v  krátkom čase  –  do  šiestich mesiacov, počas ktorých im Slovensko poskytuje 
tzv. integračnú podporu. Túto podporu zabezpečuje verejný sektor (Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a  rodiny a Migračný úrad) v  spolupráci s   mimovládny-
mi organizáciami. Od roku 2016 (do roku 2020) to bolo o. z. ADRA Slovensko 
na západnom Slovensku so sídlom v Bratislave a o. z. Marginal na východnom 
Slovensku so sídlom v Košiciach. Tieto organizácie pomáhali ľuďom s medziná-
rodnou ochranou s hľadaním bývania či práce, poskytujú kurz slovenského jazy-
ka a takisto celkové poradenstvo a sociokultúrnu orientáciu. Projekt „Step 3“ bol 



106

spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu a Fondu pre azyl, migráciu a integráciu 
(AMIF). (Marginal, Projekt Step 3, 2020)

6. 2  VPLYV SPOLOČENSKO-POLITICKEJ 
SITUÁCIE NA OBČIANSKE AKTIVITY 
NA POMOC UTEČENCOM

V rokoch 2015 – 2016 sa téma migrácie stala takmer každodennou mediálnou té-
mou nielen vo svete, ale aj v slovenskom mediálnom prostredí, a výrazným spôso-
bom zasiahla aj predvolebnú kampaň pred voľbami do Národnej rady Slovenskej 
republiky v marci 2016. Silným motívom politických kampaní sa stalo potenciál-
ne ohrozenie, nebezpečenstvo a strach z ľudí na úteku prichádzajúcich do Európy, 
ktorých považovali za  odlišných nielen v  kontexte vonkajšieho vzhľadu, jazyka 
či kultúrnych špecifík, ale veľmi častým naratívom spájaným s nebezpečenstvom 
bolo ich náboženstvo.

Takýmto spôsobom sa do  celospoločenskej debaty dostala diskusia o  väčši-
novom náboženstve utečencov –  islame, a  tak sa „strach z  islamizácie Európy“ 
stal zastrešujúcim pojmom vyjadrovaných obáv. Ako uvádza rakúsky politológ 
Farid Hafez (2015), najväčšiu utečeneckú krízu v Európe od druhej svetovej vojny 
mnoho európskych pravicových a centristických politikov zúžilo takmer výlučne 
na témy spájajúce sa s islamofóbiou, utečeneckú krízu viacerí využívali ako ná-
stroj a spôsob tvorby politík.

V roku 2015 bola na Slovensku nekoaličná ľavicová vláda strany Smer – so-
ciálna demokracia (História NR SR, 2020), jej predseda Fico bol v tom čase pre-
miérom. Aj keď „migračná kríza“ v tom období a ani neskôr Slovensko výrazným 
spôsobom nezasiahla, významne ovplyvnila spoločenskú atmosféru a ako už bolo 
vyššie uvedené, aj predvolebnú politickú kampaň, ktorá sa pretavila aj do rôznych 
reakcií zo strany cirkevných inštitúcií a aj občianskej spoločnosti ako takej. 

V máji 2015 Európska únia predstavila strategický plán v súvislosti s riešením 
utečeneckej situácie, hlavne v Stredozemnom mori – jedným z nástrojov mali byť 
aj tzv. kvóty, ktorými si členské krajiny Európskej únie mali prerozdeliť utečencov. 
V stanovisku Európskej komisie v rámci Európskej migračnej agendy z 13. mája 
2015 bolo navrhnuté riešenie „...vytvorenia celoeurópskeho systému presídľovania 
s ponukou 20 000 miest rozmiestnených vo všetkých členských štátoch pre vysídlené 
osoby, ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu v Európe“ (European 
Commision, 2015). Reakciou lídrov krajín V4 v júni 2015 na summite v Bruseli 
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bolo odmietnutie povinných kvót a otvorenie debaty o tom, aký by mal byť vklad 
krajín V4 do riešenia utečeneckej krízy. Vtedajší predseda vlády Fico zdôrazňoval, 
že mal silný mandát od Národnej rady Slovenskej republiky, aby odmietol doku-
ment, ktorý by zavádzal povinné kvóty: 

„Na dobrovoľnom základe budeme viesť dialóg s Európskou komisiou a povie-
me, aký bude príspevok Slovenska. Bude to naše slobodné rozhodnutie a nebude to 
diktát, ktorý naozaj nemal podporu ani verejnosti, ani v Národnej rade.“ (Staples, 
2015) 

Na konci mája Európska komisia spresnila detaily, týkajúce sa prerozdelenia 
utečencov v pláne Európskeho programu pre migráciu (The European Agenda on 
Migration) pod názvom „systém premiestňovania“, podľa ktorého sa v nasledujú-
cich 2 rokoch počítalo s prerozdelením 40 tisíc utečencov žiadajúcich o azyl z po-
litických dôvodov, najmä zo Sýrie a Eritrey. Takýto systém mal primárne pomôcť 
Taliansku a Grécku zvládať nápor utečencov z Afriky a krajín Blízkeho východu. 
Európska únia pre tieto potreby a napĺňanie plánu a systému premiestňovania za-
čala prerozdeľovať finančné zdroje prostredníctvom špeciálneho Fondu pre azyl, 
migráciu a integráciu (AMIF)8. (First, 2015) 

V  rámci predkladaných návrhov komplexného prístupu k  zlepšeniu riade-
nia migrácie malo Slovensko v  rámci relokácie utečencov prijať 471 utečencov 
z Talianska a 314 z Grécka. (European, 2015) Podľa Európskej komisie spravodli-
vé zapojenie všetkých štátov do imigračnej krízy zabezpečuje vopred premyslený 
kľúč, ktorý započítava do  vzorcov HDP jednotlivých krajín, počet obyvateľov, 
mieru nezamestnanosti a počet dovtedy vydaných azylov. (Tvardzík, 2015) 

Vláda premiéra Fica tento plán principiálne odmietla aj pri hlasovaní v Bruseli 
v  septembri 2015, keď sa povinné kvóty na  rozdelenie utečencov v  krajinách 
Európskej Únie schválili výraznou väčšinou hlasujúcich. Spomedzi krajín V4 aj 
pod hrozbou infringementu, teda rizika sankcií za to, že niektorá z členských kra-
jín nerešpektuje pravidlá únie, nakoniec za systém povinných kvót hlasovalo len 
Poľsko. Slovensko, Maďarsko a Česko (pridalo sa k nim aj Rumunsko) hlasovali 
proti prijatiu tohto opatrenia a Fínsko sa ako jediná krajina Európskej únie hlaso-
vania zdržalo. (Debnár, 2015)

8 AMIF bol založený pre periódu 2014 – 2020 s celkovým objemom financií 3,137 biliónov EUR 
pre obdobie 7 rokov. 
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Vládna strana Smer-SD a  rôzne ďalšie vtedajšie opozičné strany9 však túto 
tému začali čoraz viac zneužívať v rámci zvyšovania svojho politického kapitálu 
a po incidentoch, ktoré sa odohrali na silvestrovských oslavách na prelome rokov 
2015 a 2016 v nemeckom Kolíne nad Rýnom (Chambers, 2016; Mánert, 2016), sa 
„protiutečenecká“ a „protiimigrantská“ rétorika začala výrazne spájať s islamofó-
biou a šírením strachu z „islamizácie Európy“.

Myšlienku o  nezlučiteľnosti islamu s  Európou v  kontexte utečeneckej krízy 
vyslovil Fico na tlačovej konferencii k predmetným útokom 7. januára 2016 (TB, 
2016) a dialo sa tak už v podmienkach rozbiehajúcej sa predvolebnej kampane. 
(Mesežnikov, 2016: 124) Premiér Fico vyhlásil, že

„udalosti v Nemecku a v Paríži by mali byť odpoveďou všetkým tým, ktorí tvrdia, že 
migranti s iným náboženstvom, inými tradíciami sa dajú ľahko integrovať (...), ukazuje 
sa, že myšlienka multikultúrnej Európy zlyhala a že nie je možná prirodzená integrácia 
ľudí, ktorí majú iný spôsob života, iné myslenie, iné kultúrne zázemie a predovšetkým 
iné náboženstvo (...). Jediná cesta, ako minimalizovať riziká udalosti ako v Paríži alebo 
Nemecku, je zabrániť vytvoreniu ucelenej moslimskej komunity na Slovensku (...), aby 
sa nestalo, že niekto, kto jednoducho nepatrí na územie Slovenska, úplne inak žije, úplne 
inak rozmýšľa, bude obťažovať naše ženy na verejných priestranstvách.“ (TB, 2016) 

Výroky Fica vyvolali kritické reakcie médií, občianskych aktivistov aj predsta-
viteľov moslimskej komunity na Slovenku (Mesežnikov, 2016, s. 124) – kriticky 
pristupovali k  faktu, že diskusia o  riešení tzv. „migračnej krízy“ a  zároveň hu-
manitárnej krízy sa eliminovala výlučne na bezpečnostné aspekty migrácie a že 
motívmi v  komunikácii najvyšších slovenských politických reprezentácii s  ve-
rejnosťou sa stali témy zaistenia potrebných opatrení ohľadom bezpečnosti pre 
krajinu a jej občanov voči potenciálnym rizikám, aké utečenci predstavujú.

Islamofóbne nálady európskeho, a  teda aj slovenského obyvateľstva, týkajúce 
sa masovej migrácie sa stali spoločenskou a politickou témou, ktorá dospela k jed-
noznačnému politickému odmietnutiu prijímania utečencov a migrantov a k odmie-
taniu systému povinného prerozdelenia osôb medzi členské štáty Európskej únie. 

9 Pre príklad uvediem vtedajšiu opozičnú stranu Sloboda a Solidarita a jej výraznú „protiutečeneckú“ 
a „protiimigantskú“ rétoriku ku koncu roka 2015. Predseda strany Sulík 3. novembra 2015 vystúpil 
ako hosť v diskusii „Utečenecká dráma rozbíja veľkú koalíciu“ v politickej talkshow Menschen bei 
Maischberger, ktorú vysiela nemecká televízna stanica ARD/Das Erste a v ktorej výrazne kritizoval 
utečeneckú politiku Európskej únie a špeciálne Nemecka. Jeho vyjadrenia a ďalšie jeho príspevky 
do danej celospoločenskej diskusie sú dostupné na webovom portáli SaS. (Sulík, 2015) Pre analýzu 
stanovísk ďalších politických subjektov pozri Mesežnikov, 2016, s. 119-144. 
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„Protiutečenecká“ a  islamofóbna predvolebná kampaň spôsobila, že v marci 
v roku 2016 voľby do Národnej rady SR skončili víťazstvom strany Smer-SD, ktorá 
získala viac ako 28 % podiel platných hlasov. Do parlamentu sa dostali ďalšie 2 
strany, ktoré zvolili výraznú „protiutečeneckú“ rétoriku v  predvolebnej kampa-
ni – prvýkrát sa do parlamentu dostala aj strana Kotleba – Ľudová strana Naše 
Slovensko so ziskom viac ako 8 % podielu platných hlasov; a tiež strana Sme ro-
dina – Boris Kollár s podielom vyše 6 % platných hlasov. (Voľby do NR SR, 2016) 
Ostatné strany, ako Sloboda a  Solidarita, Obyčajní ľudia a  nezávislé osobnosti, 
Most-Híd, Sieť a  Slovenská národná strana, nevyužívali v  rámci svojej predvo-
lebnej kampane výrazné emotívne preexponované stanoviská a  viac apelovali 
na racionálne riešenia problémov, no rovnako ako vládnuca strana Smer-SD, aj 
oni kategoricky odmietali systém povinného prerozdeľovania osôb medzi členské 
štáty Európskej únie. (Kečka, 2019, s. 16) 

Podľa politológa Mesežnikova (2016, s. 9-10) na  Slovensku téma migrácie 
a utečencov nadobudla v rokoch 2015 – 2016 osobitný význam ani nie kvôli jej 
reálnemu vplyvu na sociálno-ekonomický vývoj či urgentnú podobu následkov, 
ktoré by príchod migrantov spôsobil, ale pre fakt, že sa o nej začalo hlavne disku-
tovať veľmi preexponovaným spôsobom. 

Politológovia Štefančík – Dulebová (2017, s. 56-57) upozorňujú, že používanie 
výrazných, emočne zafarbených výrazov, sústavná metaforizácia a hyperbolizácia 
a  zároveň nepretržitá mediálna prezentácia preplnených utečeneckých táborov 
spôsobili, že je téma medzinárodnej migrácie často prezentovaná ako hrozba pre 
spoločnosť. 

Stalo sa to v  krajine, ktorú príchod utečencov z  Afriky a  Blízkeho východu 
takmer vôbec nezasiahol, ba až úplne obišiel. Napriek tomu mnohí slovenskí 
politici urobili z migrácie hlavnú tému pre svoje mobilizačné stratégie pred par-
lamentnými voľbami.

V súvislostiach s danými opatreniami migračnej politiky Slovenskej republi-
ky a tzv. migračnou krízou je veľmi dôležité zhrnúť tému slovenského príspevku 
k zdieľaniu spoločného bremena v kontexte členských krajín Európskej únie. Ako 
bolo uvedené vyššie, na úrovni Únie boli prijaté viaceré dohody a rozhodnutia, kto-
ré Slovensko rázne odmietlo. Odmietlo tak napríklad závery Európskej rady prija-
té formou uznesenia z 20. 7. 2015 o premiestnení 40 tisíc osôb, ktoré jednoznačne 
potrebujú medzinárodnú ochranu, z Grécka a Talianska v horizonte 2 rokov. Dňa 
22. 9. 2015 bolo prijaté ďalšie rozhodnutie Rady Európskej únie o zavedení dočas-
ných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka, 
na základe ktorého malo byť povinne premiestnených 120 tisíc osôb – Slovensko, 
Maďarsko, Česko a  Rumunsko hlasovali proti týmto rozhodnutiam, dokonca 
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Slovensko spolu s  Maďarskom rozhodnutie Rady Európskej únie z  22. 9. 2015 
napadlo pred Súdnym dvorom Európskej únie, no ten žalobu zamietol. Namiesto 
toho Európska komisia zažalovala Maďarsko, Poľsko a Českú republiku za nespl-
nenie týchto povinností, vyplývajúcich z daných rozhodnutí. (HRL, 2020) 

Podľa systému povinného prerozdeľovania osôb, ktoré jednoznačne potre-
bujú medzinárodnú ochranu a  byť relokovaní, malo Slovensko prijať 902 osôb 
z Talianska a z Grécka, nakoniec prijalo 16 osôb z Grécka. (HRL, 2020; Relocation, 
2017) Medzi ľudí, ktorí boli z  rôznych dôvodov nútení opustiť svoje domovy, 
spadali aj príslušníci menšinových blízkovýchodných kresťanských cirkví. Vláda 
Slovenskej republiky v lete v roku 2015 na čele s premiérom Ficom spustila disku-
siu o tom, že Slovensko môže, resp. by malo prijať „iba kresťanských utečencov“. 
Tento postoj v slovenskej spoločnosti spustil aj výraznú kritiku. Napr. organizácia 
Liga za ľudské práva túto diskusiu o selekcii označila za „neproduktívnu“, pretože 
okrem iného polarizuje spoločnosť a odpútava pozornosť od nedostatku činov. 
Barbora Meššová v tejto súvislosti píše: 

„Vyberanie utečencov podľa náboženstva je jednoznačné nesprávne. Politiky 
štátu, ani pri presídlení či relokácii utečencov, nemôžu byť založené na  selekcii 
podľa diskriminačných kritérií. Je to v rozpore s medzinárodným právom, právom 
Európskej únie.“ (Meššová, 2015) 

K  téme sa kriticky vyjadrila aj riaditeľka medzinárodnej organizácie IOM 
Zuzana Vatráľová, ktorá uviedla, že s podmienkou vyberať utečencov na základe 
náboženstva sa ešte nestretla a podľa jej skúseností najčastejšími kritériami krajín 
býva napríklad znalosť angličtiny a pod. Riaditeľka vedeckovýskumnej inštitúcie 
CVEK – Centra pre výskum etnicity a kultúry Elena Gallová Kriglerová uviedla, 
že nie je správne uprednostňovať iba kresťanských utečencov. (SITA, 2015)

Na  jeseň v  roku 2015 Slovensko rozhodlo o  prijatí 149 osôb irackej štátnej 
príslušnosti. Aktivitu prezentovalo ako dobrovoľný príspevok v pomoci zvláda-
nia migračnej krízy v Európskej únii (TASR, 2015) a bol to aj v  rámci riešenia 
„utečeneckej či migračnej krízy“ v rokoch 2015 – 2016 jediný najvýraznejší počin 
Slovenska ohľadne presídľovania či relokácie utečencov. Neskôr sa už do podob-
ných aktivít nezapájala.

V  súvislosti s  takto nastavenou rétorikou, zdôrazňujúcou kresťanské viero-
vyznanie presídlených utečencov, je nasledovný text zameraný na  postoje a  aj 
konkrétne aktivity či aktivizmus v  rámci katolíckej cirkvi. Sledovať ho bude 
v európskom a aj slovenskom kontexte, keďže aj na projekte presídlenia 149 osôb 
irackej štátnej príslušnosti v decembri 2015 sa výrazne podieľala Katolícka cirkev 
na  Slovensku. Je potrebné zdôrazniť, že občiansky a  dobrovoľnícky aktivizmus 
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a zakladanie prvých neziskových organizácií na Slovensku sa spája s formovaním 
a činnosťou cirkví (charity, inštitúcie poskytujúce sociálne a zdravotnícke služby 
pre ľudí v núdzi a pod.). (Brozmanová Gregorová, 2009, s. 33)

Tento kontext aktivizácie katolíckej cirkvi v rámci riešenia dôsledkov migrač-
nej krízy je relevantný aj z toho dôvodu, že presídlenie skupiny 149 osôb Iračanov 
je doteraz jediný prípad, keď bola na Slovensko oficiálne a za pozornosti verejnos-
ti prijatá početnejšia skupina utečencov. V záujme objektivity je však nevyhnuté 
zmieniť aj iné aktivity, ktoré Slovensko podniklo v  snahe riešiť komplikovanú 
situáciu v  kontexte migračnej krízy. Vláda Slovenskej republiky uzatvorila tiež 
bilaterálnu dohodu s Rakúskom, platnú pre roky 2015 – 2017. Na jej základe boli 
žiadatelia o rakúsky azyl dočasne, kým bolo rozhodnuté o ich žiadosti, ubytovaní 
v azylovom centre v Gabčíkove. (MV SR, 2015) 

Nasledovná časť analyzuje vybrané (reprezentatívne) aktivity Katolíckej cirkvi 
na  Slovensku, ktoré boli identifikované ako reakcie na  prebiehajúcu „migračnú 
krízu“. Jej cieľom nie je vymenovať všetky projekty alebo iniciatívy, ktoré súviseli 
s integráciou ľudí s udelenou medzinárodnou ochranou do slovenskej spoločnosti, 
lebo takýchto aktivít je v radoch organizácií či cirkevných inštitúcií viacero. Napr. 
Slovenský Červený kríž pomáhal Rakúskemu Červenému krížu zabezpečovať dob-
rovoľníkov v  tábore na maďarsko-rakúskej hranici v Nickelsdorfe v októbri 2015 
(Červený kríž, 2015). Za zmienku stoja aj projekty Rafael I., II. a III. Slovenskej kato-
líckej charity (SKCH) realizované postupne od roku 2014 do roku 2016 financované 
Európskou úniou (v  prvom období Európskym fondom pre utečencov, od  roku 
2015 novovzniknutým Fondom pre azyl, migráciu a  integráciu). V  spolupráci 
s  Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky SKCH realizovala aktivity spojené 
s integráciou osôb s udelenou medzinárodnou formou ochrany na území Slovenska 
do ekonomického, spoločenského, politického a kultúrneho života krajiny. Projekt 
bol realizovaný na  národnej úrovni v  troch krajských mestách: Bratislave, Žiline 
a Košiciach (s výnimkou Projektu Rafael I., ktorý bol realizovaný iba na území zá-
padného Slovenska). Detailnejšie informácie o jednotlivých projektoch sú spraco-
vané vo výročných správach SKCH za roky 2014, 2015, 2016. (Výročné, 2020)

Zároveň nie je cieľom predstaviť iniciatívy a aktivity iných cirkví alebo nábo-
ženských zoskupení či hnutí ako reakcie na predmetnú migračnú krízu. Za všet-
ky je spomenutá aktivita Evanjelickej diakonie Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania (ECAV), ktorá v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety poskytovala dobrovoľnícku humanitárnu pomoc ľuďom v uteče-
neckom tábore Röszke v Maďarsku. (Evanjelici, 2015) 
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6. 3  POSTOJ RÍMSKOKATOLÍCKEJ 
CIRKVI K „MIGRAČNEJ KRÍZE“ A JEJ 
PARTICIPÁCIA NA JEJ RIEŠENÍ

Migračná problematika sa preniesla aj do cirkevného prostredia, a ako ilustrujeme 
v nasledujúcej časti, stala sa témou komplexného cirkevno-politického prístupu 
a nielen charitatívnym postojom. Keďže vo všetkých krajinách V4 je štatisticky 
najpočetnejšou rímskokatolícka cirkev, jej postoj sa stal dôležitým príspevkom 
k  celospoločenskej debate. Svojou štruktúrou je rímskokatolícka cirkev značne 
hierarchická organizácia, jej postoje výrazne kreovali normatívy a stanoviská vy-
dané pápežom a pápežskou kúriou v súvislosti s vrcholiacou „migračnou krízou“ 
v Európe v rokoch 2015 – 2016.

Vzhľadom na dynamiku udalostí týkajúcich sa „migračnej krízy“ sa zameriame 
na tie informácie, stanoviská a odporúčania, ktoré zarezonovali aj v slovenskom 
spoločenskom prostredí a výrazne ovplyvnili postoje a aktivity rímskokatolíckej 
cirkvi, cirkevných združení, spoločností či spolkov na Slovensku. 

Aj napriek tomu, že stanoviská pápeža nie sú právne alebo dogmaticky záväz-
né, majú váhu „hlasu najvyššej morálnej autority cirkvi,“ a preto je relevantné ana-
lyzovať, ako na jeho postoje k otázkam migrácie a utečeneckej situácii v Európe 
reagovala hierarchia a členovia katolíckej cirkvi v krajinách V4. (Kečka, 2019, s. 
6) Postoje pápeža Františka od začiatku jeho pontifikátu v roku 2013 je možné 
všeobecne označiť ako „pro-imigrantské“, čím však nadväzoval na  fakt, že rím-
skokatolícka cirkev vnímala problematiku utečencov a migrantov dlhšie obdobie 
pred „migračnou krízou“. 

Za zmienku stojí napríklad Inštrukcia Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov 
a cestujúcich s názvom Erga migrantes caritas Christi (Kristova láska voči migran-
tom) z 3. 5. 2004, ktorá pod pojem migrant zahŕňala všetkých tých, ktorí migrujú 
zo sociálnych, politických, ekonomických či náboženských dôvodov a tiež stano-
vuje odporúčania, ako má rímskokatolícka cirkev odpovedať na ich náboženské 
potreby; zvýrazňuje potrebu medzináboženského dialógu; zhodnocuje príležitosti 
i riziká súvisiace s migráciou v tom najširšom zmysle slova; vyzýva na dodržiava-
nie medzinárodných dohôd, zaisťujúcich práva utečencov a migrantov a mnoho i. 
(Inštrukcia, 2004) Na Inštrukciu z roku 2004 nadviazalo aj Posolstvo Svätého Otca 
Benedikta XVI. k Svetovému dňu migrantov a utečencov 2013, napísané pápežom 
Benediktom XVI. vo Vatikáne 12. 10. 2012. (Posolstvo, 2013) 

Podľa analýzy Romana Kečka (2019) postoje cirkví k  migrácii pred uteče-
neckou krízou v  lete 2015 boli primárne „pro-migrantské“. Pápež František II. 
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pravidelne hovoril o dramatických situáciách, v ktorých sa utečenci a migranti 
ocitali v rôznych častiach sveta, apeloval reagovať na výzvy a dôsledky migračnej 
krízy formou solidarity s ľuďmi, ktorí boli z akéhokoľvek dôvodu donútení opustiť 
svoje domovy a zároveň vyzýval medzinárodné spoločenstvo na využitie všetkých 
dostupných prostriedkov a nástrojov (primárne dialógu a diplomacie) na riešenie 
situácie spojenej s migračnou krízou. Významnými počinmi v rámci jeho agendy 
boli konkrétne aktivity, ktoré mali nábožensko-symbolickú hodnotu a  zároveň 
vplyv na celosvetové spoločenstvo: návšteva talianskeho ostrova Lampedusa, kto-
rý sa pápež rozhodol navštíviť hneď po svojom zvolení10; a obrad umytia nôh 12 
osobám v utečeneckom tábore Castelnuovo di Porto neďaleko Ríma počas obra-
dov Zeleného štvrtka 24. 3. 2016.11 (TASR, 2016)

Slovensko sledovalo líniu pápeža Františka II. pred vypuknutím výraznej mig-
račnej krízy v lete 2015, Kečka (2019: 48) vo svojej analýze uvádza, že slovenská 
rímskokatolícka cirkev sa k  pápežovým vyjadreniam o  solidarite k  utečencom 
a migrantom pripájala najmä v deklaratívnej podobe z toho dôvodu, že v súvis-
losti s  príchodom utečencov a  migrantov na  Slovensko nešlo o  výrazné počty 
a Slovensko nepociťovalo výrazný nápor.

Konferencia biskupov Slovenska vydala 17. 3. 2015 prvé oficiálne Vyhlásenie 
k prenasledovaniu kresťanov. (Vyhlásenie, 2015) Vyzvala v ňom vládu, „aby sta-
rostlivosť o  prenasledovaných zaradila medzi svoje zahraničnopolitické priority“. 
Zároveň upozornila, že „nedostatočné úsilie aj európskych národov a  inštitúcií 
prehlbuje humanitárnu katastrofu a núti kresťanov k odchodu z oblastí, kde žili dve 
tisícročia“. Ocenila a povzbudila tiež všetkých verejných činiteľov a občianskych 
aktivistov, ktorí upozorňujú na  nespravodlivosť a  porušovanie základných ľud-
ských práv. 

Následne začiatkom augusta 2015 Slovenská katolícka charita v  spolupráci 
s  Konferenciou biskupov Slovenska (KBS) pripravila informačný leták so zák-
ladnými informáciami o migrácii, migrantoch, utečencoch, azylantoch, osobách 
s doplnkovou ochranou a i. (leták, 2015) a rozposlala ho do slovenských katolíc-
kych farností s cieľom, aby „ľudia chápali kľúčové pojmy, mali jasno v číslach a ro-
zumeli súvislostiam“. Informačnú kampaň prepojili zároveň so snahou eliminovať 
dezinformácie a hoaxy, ktoré sa v súvislosti s vypuknutím migračnej krízy šírili 
mediálnym  priestorom. (KCH, 2015) 

10 Po  svojom zvolení si pápeži za  prvé miesto svojich ciest mimo Ríma vyberajú symbolické 
miesta – 8. 7. 2013 navštívil ostrov Lampedusa, ktorý mnohí označujú za „ostrov imigrantov“, 
keďže tvorí hlavné miesto vstupu z Afriky do Talianska. Viac informácií pozri TASR, 2013.

11 Komplexnejšie spracované informácie o postojoch a jednotlivých aktivitách pápeža Františka II. 
k otázkam migrácie a utečeneckej krízy pozri Kečka, 2019, s. 6-14.
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Po  vypuknutí krízy v  lete 2015 slovenská rímskokatolícka cirkev reagova-
la na  pápežské výzvy súhlasne, avšak pre Slovensko bola v  tom čase migračná 
kríza skôr na  úrovni teoretického problému. Začiatkom septembra 2015 pápež 
František II. vyzval katolícke farnosti, aby každá prijala po  jednej utečenec-
kej rodine –  jediný slovenský biskup, ktorý na výzvu zareagoval, bol prešovský 
gréckokatolícky arcibiskup Ján Babjak, ktorý štátnej správe ponúkol pomoc pri 
integrovaní utečencov do slovenskej spoločnosti. (Kečka, 2019, s. 18) Následne, 
na konci septembra 2015, sa k danej výzve vyjadrila aj KBS, ktorá sa vo svojom 
vyhlásení dotkla aj utečeneckej krízy: 

„KBS sa zaoberala aj utečeneckou krízou. Vypočula si svedectvo o situácii v Sýrii 
a rokovala o spôsoboch reagovania na výzvu Svätého otca Františka. Biskupi na zá-
klade skúseností svojich kňazov hovorili o  zvýšenej potrebe komunikácie na  túto 
tému. Pri zisťovaní kapacít veriaci prejavili ochotu podať pomoc ľuďom na úteku 
pred vojnou a hladom, predostreli však aj množstvo otázok, na ktoré je potrebné 
hľadať adekvátne odpovede“. 

Na koordináciu aktivít súvisiacich s riešením utečeneckej krízy KBS vytvorila 
pracovnú skupinu. Poverenie na jej sformovanie a koordináciu dostal Jozef Haľko, 
ktorý získal kompetencie na rokovanie s relevantnými inštitúciami v rámci štátu, 
ale aj v rámci cirkevného spoločenstva. (Plenárne, 2015) Následne svoj jasný po-
stoj oznámil aj predseda Konferencie biskupov Slovenska a bratislavský arcibiskup 
Stanislav Zvolenský na tlačovej konferencii 22. 9. 2015. Uviedol, že ak Slovensko 
príjme utečencov, katolícka cirkev je pripravená pomôcť hlavne poskytnutím 
ubytovacích kapacít v budovách, ktoré má v správe, ale i v celkovej integrácii ľudí 
s udeleným azylom do lokálnych spoločností. (Bratislava-TASR, 2015) Na svojom 
webovom sídle zároveň KBS vytvorila aj informačnú podstránku utecenci.kbs.sk, 
ktorej cieľom bolo a  je ponúkať aktuálne informácie k  problematike utečencov 
a migrantov, pričom z veľkej časti vychádza z letáku o utečeneckej kríze, ktorý bol 
v auguste 2015 distribuovaný do farností. (Pomoc, 2020)

Okrem uvedených, primárne deklaratívnych vyjadrení predstaviteľov rím-
skokatolíckej cirkvi, sa už po  vypuknutí „migračnej krízy“ na  úrovni inštitú-
cií či individuálnych rovinách začali objavovať prípady aktívnej participácie, 
najmä v  súvislosti s  presunom ľudí na  úteku z  Maďarska do  Rakúska. Napr. 
Slovenská katolícka charita spustila v  septembri 2015 zbierku humanitárneho  
materiálu pre ľudí na  úteku, ktorí sa z  dôvodu uzatvorenia hraníc medzi 
Maďarskom a  Rakúskom zhromaždili na  vlakovej stanici Keleti v  Budapešti. 
Okrem toho, že dobrovoľníci odovzdali materiálnu humanitárnu pomoc 
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miestnym koordinátorom, spolupracovali s  ďalšími dobrovoľníkmi a  pomáhali 
aj ľuďom v núdzi priamo na mieste. (Výročná, 2015, s. 10-11) Ďalšou reakciou  
na prebiehajúcu krízu bola výzva Hnutia kresťanských spoločenstiev detí (eRko), 
prostredníctvom ktorej sa snažili osloviť primárne mladých ľudí na  vytvorenie 
špeciálnych balíčkov solidarity pre utečencov. (eRko, 2015)

Na  základe dohody medzi štátom a  Katolíckou cirkvou na  Slovensku bolo 
v decembri 2015 na Slovensko presídlených 25 kresťanských rodín z Iraku – spolu 
149 ľudí, ktorým bol udelený politický azyl. Zo severného Iraku prileteli na ko-
šické letisko 10. 12. 2015. Ich prijatie bolo súčasťou tzv. dobrovoľného príspevku 
Slovenskej republiky k riešeniu „migračnej krízy“. V tlačovej správe Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky z 11. 12. 2015 je uvedené, že iniciátormi projektu boli 
vtedajší podpredseda a minister vnútra Kaliňák, nitriansky sídelný biskup Viliam 
Judák, riaditeľ Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
Bernard Priecel a zástupca občianskeho združenia Pokoj a dobro, rímskokatolícky 
farár z farnosti vo Výčapoch-Opatovciach Peter Brenkus. (Na Slovensko, 2015) 

Nitrianska diecéza a občianske združenie Pokoj a dobro „sa zaviazali postarať 
sa o nich“ a zabezpečiť úspešnú integráciu do slovenskej spoločnosti s predpokla-
dom, že kresťanskí utečenci z Iraku sa na Slovensku usídlia natrvalo. Z počtu 149 
ľudí v roku 2020 zostalo na Slovensku žiť približne 54 až 57 ľudí, spolu 11 rodín. 
Informáciami o presných počtoch nedisponujú ani súčasní zamestnanci občian-
skeho združenia Pokoj a dobro, keďže už počas realizácie projektu s niektorými 
rodinami prerušili kontakt, hlavne v záverečných fázach integračného programu. 
Zároveň sa v rámci tejto komunity už na území Slovenska narodili 3 deti a jedna 
osoba na  Slovensku zomrela. Počas integračného projektu, ktorý trval od  roku 
2016 a skončil v januári 2019, zo Slovenska postupne, vo viacerých etapách, odišlo 
približne 95 ľudí, čiže viac ako polovica, väčšina do svojej krajiny pôvodu. Tí, čo 
odišli počas integračného projektu v rokoch 2016 – 2018, neboli nahradení inými. 
(SITA, 2016)

Ešte v marci 2016 sa na zasadnutí KBS dotkli aj otázok o „migračnej kríze“. 
Táto diskusia však bola redukovaná výlučne na zhodnotenie iniciatívy prijatia 149 
irackých štátnych príslušníkov a na výsledky podporných projektov realizovaných 
zo zbierky pre prenasledovaných kresťanov, ktorá sa uskutočnila na Kvetnú nede-
ľu v roku 2015 a vďaka nej sa podarilo podporiť napr. vybavenie trauma-centra 
v irackom Erbile. (Správa, 2016)

Od jesene 2016 sa rétorika hlavnej reprezentácie Katolíckej cirkvi na Slovensku 
uberala primárne v  kontexte podpory utečencov priamo v  ich rodnej krajine. 
Katolícka cirkev na  Slovensku prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity 
poskytovala humanitárnu pomoc utečencom v  severnom Iraku (Kurdistane), 
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Jordánsku a  Libanone. Projekty pomoci boli financované najmä z  verejných 
zbierok KBS pre prenasledovaných kresťanov a  tiež z  vlastnej verejnej zbierky 
Slovenskej katolíckej charity. (Správa, 2016) 

Vo februári 2017, čiže necelé 2 roky od  vypuknutia tzv. „migračnej krízy“ 
v Európe, KBS, Česká biskupská konferencia a Rímskokatolícka cyrilometodská 
bohoslovecká fakulta UK v Bratislave zorganizovali medzinárodnú konferenciu 
s názvom Náboženstvo a migrácia. S príhovorom na nej vystúpil aj bratislavský 
arcibiskup a  predseda KBS Stanislav Zvolenský. Z  predmetného príhovoru je 
možné dedukovať, že prioritou aktivít a  snáh KBS nebolo podporovať prítom-
nosť utečencov na našom území, hoci by to boli aj kresťania, ale dosiahnuť, aby 
zostali vo svojej krajine, a že je potrebné „pomáhať chudobným a obetiam vojno-
vých konfliktov, najmä v krajinách, kde tieto problémy vznikajú“. (Predseda, 2017) 
Vo zvyšujúcom sa množstve migrantov a utečencov prichádzajúcich do Európy, 
medzi ktorými väčšina sú moslimovia, arcibiskup vidí veľké bezpečnostné riziká 
(násilné a teroristické činy): 

„Rovnako treba konštatovať, že v posledných rokoch sme boli v Európe svedkami 
viacerých brutálnych teroristických útokov, ktorých aktéri sa hlásili k islamu. Tieto 
fakty logicky môžu ústiť do záveru, že čím väčšia moslimská komunita, tým viac sa 
zvyšuje pravdepodobnosť takýchto násilných činov. V  takejto situácii je legitímne 
pýtať sa na povahu náboženstva, ku ktorému sa títo ľudia hlásia a skúmať, v akej 
miere je prínosom pre našu spoločnosť“. (Predseda, 2017) 

Arcibiskup zároveň vo svojom príhovore vyjadril obavu z  islamu ako de-
mografického konkurenta kresťanstva. Rímskokatolícka cirkev Slovenska počas 
rokov 2015 – 2016 poskytovala humanitárnu pomoc utečencom hlavne na úze-
mí ich domovských krajín, pričom prioritou bola pomoc určená kresťanom. 
Predstavitelia KBS videli najväčšiu hrozbu v  tom, že ak kresťanské komunity 
v Sýrii alebo Iraku opustia dané krajiny a nebudú uvažovať nad návratom, môže 
to mať pre kresťanstvo na Blízkom východe fatálne následky. (Kečka, 2019, s. 22) 
Z  tohto postoja predstaviteľov KBS je možné dedukovať aj podporu asistova-
ných dobrovoľných návratov a reintegrácie časti irackých kresťanov, ktorým bol 
na Slovensku v roku 2016 udelený azyl a ktorí sa v priebehu nasledujúcich 2 rokov 
vrátili naspäť do Iraku.
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6. 4  ĎALŠIE OBČIANSKE AKTIVITY 
NA POMOC UTEČENCOM 

Ako bolo naznačené v predchádzajúcich kapitolách, vláda Slovenskej republiky 
sa k prijímaniu utečencov a poskytovaniu pomoci postavila prevažne negatívne 
a odmietavo, no tento negatívny postoj nebol zdieľaný naprieč celou slovenskou 
spoločnosťou. Vzniklo viacero občianskych aktivít či iniciatív, ktorých cieľom bolo 
nielen symbolické vyjadrenie podpory takým spoločenským a najmä politickým 
riešeniam, ktoré mali podporiť aktívne prijímanie ľudí na úteku aj do slovenskej 
spoločnosti, ale išlo aj o aktivity s cieľom realizácie konkrétnej pomoci.

V nasledujúcej časti budú predstavené vybrané iniciatívy slovenských nezisko-
vých organizácií v rámci tretieho sektora, ktoré najviac zarezonovali v slovenskej 
spoločnosti a ktoré boli zároveň aj reakciou na „migračnú krízu“. Tieto aktivity je 
možné kontextualizovať v kontraste „sekuritizácie migrantov a utečencov“ spo-
jenej s „antimigrantskou“ rétorikou politických reprezentácií vlády v roku 2015, 
a ktorá výrazne zasiahla aj predvolebnú kampaň spojenú s voľbami do Národnej 
rady Slovenskej republiky v marci 2016, keď sa príchod utečencov primárne pre-
zentoval ako bezpečnostné riziko. 

Vzniknuté slovenské občianske iniciatívy ako reakcie na negatívne postoje voči 
utečencom je možné podľa analýzy Ivany Rapošovej a Tiny Gažovičovej (2016) 
rozdeliť na 3 základné tipy:

1. Aktivity s  cieľom podpory prijímania utečencov do  Slovenskej republi-
ky a dohľad nad dodržiavaním ich základných ľudských práv na území 
Slovenska, s  výraznými prvkami advokácie smerujúcej predovšetkým 
k politickej reprezentácii a vládnym predstaviteľom („Iniciatíva Kto po-
môže?“ a „Iniciatíva Výzva k ľudskosti“).

2. Aktivity zamerané na poskytovanie humanitárnej pomoci utečencom v kraji-
nách, v ktorých sú situovaní, čiže mimo hraníc Slovenskej republiky a prevaž-
ne v európskych krajinách. V rámci tejto kategórie išlo o početnejšie výrazný 
nárast občianskej angažovanosti presahujúcej dovtedy štandardné inštitucio-
nalizované formy humanitárnej pomoci (napr. finančné príspevky formou 
zasielania sms-správ humanitárnym organizáciám, zbierky šatstva, hygienic-
kých potrieb, a pod.,). Išlo aj o viac aktívne formy angažovanosti (napr. priame 
výjazdy dobrovoľníkov do utečeneckých táborov mimo Slovenskej republiky) 
alebo inovatívne formy podpory, ako bola napr. Iniciatíva Domov na mame, 
ktorá šila ergonomické detské nosiče a tiež zbierala nosiče od darcov a násled-
ne ich preposielala do utečeneckých táborov. (Domov na mame, 2020) 
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3. Tzv. reaktívne občianske aktivity, ktorých cieľom bolo predovšetkým rea-
govať na iniciatívy presadzujúce myšlienky extrémneho, resp. pejoratívne-
ho nacionalizmu, rasizmu a xenofóbie vo verejnom diskurze („Iniciatíva 
Výzva k ľudskosti“). 

Uvedené delenie má analytický rozmer, pričom vôbec nie je vylúčené, že nie-
ktorá zo spomenutých iniciatív, aktivít či projektov plynule neprechádza z jednej 
kategórie do druhej a naopak. Všetky z nasledujúcich popísaných vybraných ini-
ciatív a  aktivít dokazujú, že hoci Slovensko nebolo migračnými tokmi výrazne 
zasiahnuté, situácia v  susedných krajinách nenechala slovenskú verejnosť, resp. 
občiansku spoločnosť a mimovládne organizácie, ľahostajnými a podnietila vznik 
mnohých iniciatív a projektov na pomoc migrantov a utečencov v zahraničí a rov-
nako aj mnoho aktivít realizovaných v rámci Slovenska. 

V súvislosti s migračnou situáciou v roku 2015 boli pre potreby humanitárnych 
a rozvojových organizácií uvoľnené aj finančné zdroje mimo obvyklých schém. 
Mnohé mimovládne organizácie dokázali veľmi efektívne zareagovať na potreby 
ľudí v krízových situáciách a svoje portfólio aktivít rozšírili aj na oblasť migrácie. 
V  tomto kontexte je teda možné mimovládne organizácie zapájajúce sa do po-
moci riešenia dôsledkov spôsobených migračnou krízou, rozdeliť do  2 skupín. 
Prvú skupinu tvoria mimovládne organizácie s predchádzajúcimi skúsenosťami 
s  pomocou migrantom a  utečencom, poprípade mali skúsenosti v  rámci rieše-
nia humanitárnych kríz. Druhú skupinu tvoria mimovládne organizácie, ktoré 
sa v  tejto oblasti angažovali po  prvýkrát. (Bolečeková, 2016, s. 49-50) V  rámci 
tretieho sektora vzniklo v tomto kontexte viacero významných iniciatív.

Iniciatíva „Kto pomôže?“
V apríli 2015 sa vo verejnom priestore objavila občianska iniciatíva „Kto pomô-
že?“, ktorá následne v  máji 2015 spustila kampaň s  heslom „Kto pomôže? Kto, 
keď nie my?“. Jej cieľom bolo vyzvať vládu, aby prijala 100 rodín zo Sýrie a Iraku. 
Súčasťou tejto kampane bolo zároveň predstaviť uskutočniteľnú víziu integrácie 
presídlených rodín do slovenskej spoločnosti, ktorú by tvoril verejný prísľub 1 000 
dobrovoľníkov (jednotlivcov, rodín organizácií, cirkví, firiem). Dobrovoľníci sa 
mali zaviazať ku konkrétnej pomoci pri integrácii týchto osôb – pomoci s hľa-
daním ubytovania alebo ho priamo poskytnúť, pomoci a  asistencii pri hľadaní 
práce, začlenení utečencov do lokálneho spoločenstva alebo komunity, predstaviť 
utečencov ľuďom, tráviť s nimi voľný čas. 

Organizátorom iniciatívy a kampane bolo občianske združenie Spoločenstvo 
Ladislava Hanusa, ktoré sa prezentuje ako katolícke akademické spoločenstvo, 
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otvorené všetkým kresťanom s víziou prispievať k poznávaniu a aktívnemu rozví-
janiu kresťanskej viery a kultúry na Slovensku. (SLH, 2020)

Aj napriek tomu, že išlo o  iniciatívu kresťanského občianskeho združenia, 
podarilo sa jej spojiť občiansku spoločnosť naprieč širokým spektrom nábožen-
skej príslušnosti. Okrem toho bola kampaň podporená viacerými osobnosťami12 
a organizáciami13 bez náboženskej profilácie. Iniciatíva sa šírila najmä v kampani 
na sociálnej sieti Facebook.com. 

Prostredníctvom registračného formulára na webovej stránke ktopomoze.sk sa 
záujemcovia o zapojenie do projektu registrovali a následne vypĺňali dotazník s uve-
deným konkrétnejších relevantných informácií. Okrem základných údajov, ako 
meno, e-mailová adresa či telefónne číslo, boli potenciálni dobrovoľníci dopytovaní 
na konkrétne možnosti a mieru ich zapojenia (napr. kapacity a možnosti zabezpe-
čovania ubytovania pre utečencov, záujem o doučovanie slovenského jazyka, pomoc 
so zamestnaním utečencov (mali možnosť prácu utečencom priamo poskytnúť ale-
bo poskytnúť pomoc pri písaní životopisu, mapovaní pracovných ponúk, príprave 
na pohovory atď.; pomoc s integráciou do komunity (pod komunitou bola myslená 
vlastná rodina, spoločenstvo priateľov, záujmová komunita, farské spoločenstvo, 
občianske združenie, záujmové krúžky atď.); pomoc v iných oblastiach (s vybavova-
ním na úradoch, byrokraciou, so starostlivosťou o deti, s nájdením školy a i.).

Kampaň bola spustená v máji 2015 a už 8. 11. bolo na webovej stránke ini-
ciatívy prihlásených 2 003 dobrovoľníkov. Pre predstavu o tom, aká a v čom bola 
najvýraznejšia angažovanosť v spoločnosti, uvádzame citáciu z e-mailu rozposie-
laného registrovaným záujemcom zo strany iniciatívy Kto pomôže?: 

„Na základe informácií z dotazníku vieme už dnes povedať, že napríklad mi-
nimálne 160 z Vás vie poskytnúť ubytovanie a vyše 380 z Vás vie na ubytovanie fi-
nančne prispieť. 847 dobrovoľníkov je ochotných pomôcť s učením slovenčiny a vyše 
850 s hľadaním či poskytnutím práce. Veľmi sa týmto číslam tešíme a sme vďační 
za každú Vašu pomoc a ochotu angažovať sa pre ľudí v núdzi. Informácie z ďalších 
oblastí dotazníka zverejníme čoskoro.“

12 Projekt podporili napr. nasledovné osobnosti: Jana Dubovcová, vtedajšia verejná ochrankyňa 
práv; Oľga Gyafrášová, sociologička z Inštitútu pre verejné otázky; Štefan Hríb, žurnalista; Dušan 
Ondrušek, senior tréner z organizácie PDCS; Zuzana Števulová, právnička z Ligy za ľudské práva; 
Zuzana Wienk, občianska aktivistka z Aliancie Fair-play a mnohé ďalšie. 

13 Napr. vedeckovýskumná organizácia Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK), Slovenská 
katolícka charita, Inštitút pre verejné otázky, Liga za  ľudské práva, Inštitút pre ľudské práva 
a rodinnú politiku a i. (Hricová, 2015) 
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V marci 2017 bol celkový počet registrovaných dobrovoľníkov 2 098 a z toho 
1 148 vyplnilo aj spomínaný, veľmi podrobný dotazník o konkrétnych aktivitách 
na zapojenie sa. Vekový priemer dobrovoľníkov bol 38 rokov a čo sa týka regio-
nálneho zastúpenia registrovaných záujemcov, najviac ich bolo z Bratislavského 
kraja (617), na  druhom mieste bol Nitriansky kraj (62), Trnavský, Žilinský, 
Banskobystrický, Trenčiansky a Košický kraj mali priemerne 50 záujemcov a naj-
menej ich bolo z Prešovského kraja (23). (Pobudová, 2017) 

Už začiatkom januára 2016 iniciatíva rozposlala registrovaným potenciál-
nym dobrovoľníkom informáciu o  ďalšom postupe, v  ktorej okrem apelovania 
za prijatie rodín na úteku vyslovili ambíciu využiť potenciál vytvorenej databázy, 
realizovať víziu pomoci ľuďom na úteku systematicky a primárne ju poskytovať 
tým, ktorí sa na území Slovenska už nachádzali. Na základe osobných stretnutí, 
ktoré mali pravdepodobne slúžiť aj ako vstupné pohovory, chcela iniciatíva vybrať 
prvých dobrovoľníkov, ktorí mali adresne pomôcť konkrétnemu človeku alebo 
skupine ľudí.

Cieľom iniciatívy bolo tiež svojich dobrovoľníkov vzdelávať a  prostredníc-
tvom tréningu ich pripraviť na  špecifiká dobrovoľníckych aktivít. Dobrovoľníci 
boli oslovení v 4 slovenských mestách: Bratislava, Žilina, Košice a Nitra. V súvis-
losti s Nitrou išlo o poskytovanie doplnkových integračných služieb presídlenej  
149-člennej skupine irackých obyvateľov.

V roku 2016 sa iniciatíve „Kto pomôže?“ podarilo rozbehnúť spoluprácu so 
Slovenskou katolíckou charitou, Ligou za ľudské práva aj organizáciami ako o. z. 
Pokoj a dobro, ADRA a Marginal. V spolupráci s týmito organizáciami sa začala 
zapájať aj do rôznych komunitných aktivít pre utečencov, pomáhať so zabezpečo-
vaním ubytovania (Život.sk, 2015), získavaním práce alebo učením slovenčiny.

V  marci 2017 sa iniciatíva zmenila na  registrované občianske združenie 
s názvom „Mareena“. Jej cieľom bolo realizovať aktivity aj naďalej a asistovať tak  
migrantom, ako aj utečencom v rôznych oblastiach integračného procesu. V tom-
to období Mareena fungovala hlavne v 3 slovenských mestách: Bratislava, Košice 
a Nitra. V Nitre a okolí sa v súvislosti s integráciou utečencov z Iraku novovznik-
nuté občianske združenie začalo viac angažovať od apríla 2017, keď spustilo nábor 
dobrovoľníkov. Dobrovoľnícke aktivity zahŕňali napríklad doučovanie školských 
predmetov v  prípade detí na  základných alebo stredných školách, doučovanie 
slovenského jazyka pre mamičky na materskej dovolenke, doučovanie anglického 
jazyka a prípravu na rekvalifikačné kurzy. Od septembra 2017 do augusta 2020 sa 
v rámci aktivít združenia v Nitre a okolí aktivizovalo viac ako 30 dobrovoľníkov. 
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Iniciatíva „Výzva k ľudskosti“
Reakciou mimovládneho sektora na migračnú krízu, ktorá u slovenskej verejnosti 
rezonovala najvýraznejšie a v danom kontexte sa stala najrozsiahlejšou iniciatívou, 
bola organizácia petičnej akcie s názvom „Výzva k  ľudskosti“. Iniciatíva vznikla 
v auguste 2015. (Facebook.sk, 2020) Signatári petície vyzývali vládu k podpore 
aktivít na sanáciu dôsledkov krízy a pomoc utečencom. Vďaka tejto výzve schváli-
la vláda v októbri 2015 finančnú pomoc na humanitárne projekty pre mimovlád-
ne organizácie, poskytujúce pomoc pri riešení utečeneckej krízy. Iniciatíva „Výzva 
k ľudskosti“ prerozdelila financie vo výške 500 000 EUR, ktoré boli vyčlenené zo 
zdrojov národnej lotériovej spoločnosti. (Bolečeková, 2016, s. 45) 

Výzvu svojím podpisom podporilo takmer 12 000 ľudí, medzi inými aj nie-
koľko známych osobností. Z verejných činiteľov ju podporil aj vtedajší prezident 
Andrej Kiska či ombudsmanka Jana Dubovcová, ktorá iniciátorom Výzvy odo-
vzdala aj ocenenie za prínos v oblasti ochrany základných ľudských práv za rok 
2015. Výzva vznikla ako reakcia na tragickú smrť 71 utečencov zo Sýrie, ktorí sa 
koncom augusta udusili v zamknutej dodávke v Rakúsku neďaleko slovenských 
hraníc. Píše sa v nej: 

„Vyzývame vládu SR, aby ihneď podnikla kroky, ktoré pomôžu zmierniť bremeno 
krajín, ktoré sú najviac vystavené utečeneckej vlne a zmiernila utrpenie utečencov. 
Stovky jednotlivcov a komunít dobrovoľne ponúklo pomoc. Práve títo ľudia môžu 
byť kostrou našej pomoci. Preto by vláda s nimi mala ihneď nadviazať komunikáciu 
a ponúknuť čo najväčšiu možnú podporu.“ 

Výzva sa tak vo svojej podstate priamo opiera o infraštruktúru, ktorú vytvorili 
samotní občania, a žiada vládu o jej podporu. (Rapošová – Gažovičová, 2016) 

Hlavnou formou mobilizácie sa stal Facebook a webové stránky iniciatívy, kde 
boli zhromaždené informácie o možnostiach humanitárnej pomoci – prevažne 
o materiálnych a finančných zbierkach, ako aj kritické komentáre k vyjadreniam 
vo verejnom priestore. V septembri 2015 sa taktiež konal koncert „Výzva k ľud-
skosti“, ktorý priviedol do ulíc Bratislavy približne 1 000 jednotlivcov. Koncert re-
agoval na súbežne prebiehajúci pochod proti islamizácii. Podobne ako „Iniciatíva 
Kto pomôže?“, „Výzva k ľudskosti“ prepojila organizácie, inštitúcie i jednotlivcov 
z rôznych sfér a predložila vláde Slovenskej republiky jasne formované požiadav-
ky. (Rapošová – Gažovičová, 2016) 
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Iniciatíva „Stredozemné more je aj ´naše more´“
Iniciatívu spustila Liga za ľudské práva pri príležitosti Svetového dňa utečencov 
v roku 2015. V rámci iniciatívy vznikol otvorený list (Otvorený, 2015) adresovaný 
vtedajšiemu predsedovi vlády Slovenskej republiky Ficovi, v  ktorom 38 mimo-
vládnych organizácií spolu s viacerými osobnosťami verejného života žiada vládu, 
aby sa prihlásila k Európskej agende o migrácii, vrátane prijatia najzraniteľnejších 
utečencov, a aktívnejšie pristúpila k riešeniu humanitárnej krízy spojenej s naras-
tajúcim počtom utečencov.

Konkrétne požiadavky boli smerované hlavne k  vyjadreniu solidarity s  ute-
čencami, k aktívnejšej pomoci Slovenska v tranzitných krajinách, ako aj k presa-
dzovaniu takých politických riešení, ktoré uľahčia príchod utečencov do Európy 
legálnou cestou. (Otvorený, 2015; Rapošová – Gažovičová, 2016) 

Materiálne a finančné zbierky na pomoc utečencom v Európe
Občianska spoločnosť a cirkevné združenia od leta kontinuálne organizovali ma-
teriálne a finančné zbierky na pomoc utečencom v Európe. Napríklad organizácia 
Človek v ohrození spustila finančnú zbierku na konci augusta 2015 a v priebehu 
troch mesiacov vyzbierala vyše 46 000 EUR. (Človek, 2015)

Slovenskej katolíckej charite sa ku koncu septembra 2015 podarilo vyzbierať 
viac ako 12 500 EUR pre utečencov v zahraničí a 5 800 EUR na integráciu utečen-
cov na Slovensku. Zároveň sa pravidelne konali aj materiálne zbierky. Len v rám-
ci jednej z  nich dobrovoľníci koncom novembra odovzdali 1  300 kg oblečenia 
a  inej pomoci pre rakúsku organizáciu Samariter Hilfe a utečenecké zariadenia 
v Rakúsku. (Rapošová – Gažovičová, 2016)

Významnú úlohu v občianskej mobilizácii počas „migračnej krízy“ zohrali soci-
álne siete. Cez stránky na Facebooku sa koordinovali stovky ľudí s cieľom vyzbierať 
materiálnu pomoc a  distribuovať ju dobrovoľníkom, ktorí pomáhali utečencom 
v teréne v rôznych krajinách Európy. Napríklad v uzavretej facebookovej skupine 
Refugee Crisis Bratislava Volunteers sa v rokoch 2015 – 2016 združilo a koordino-
valo viac ako 1 000 ľudí. Sociálne média počas „krízy“ zohrali aj významnú symbo-
lickú úlohu. Prostredníctvom vizuálnych symbolov kampaní na pomoc utečencom 
(napr. Iniciatíva „Výzva k ľudskosti“ či facebookova skupina Refugee Crisis Bratislava 
Volunteers) umožnili vyjadriť solidaritu a aj určitý symbolický morálny apel, a to aj 
napriek tomu, že v súvislosti s týmito prejavmi nie je možné hovoriť o občianskom 
aktivizme v pravom zmysle slova. V dobe, keď verejnej debate dominovala výrazná 
„protiutečenecká“ a „protimigrantská“ rétorika, vytvárali tieto vyjadrenia solidarity 
protipól k diskurzu vylúčenia a otvárali priestor pre verejnú diskusiu. 
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6. 5 ZHODNOTENIE 
Celkový postoj v rámci politicko-spoločenského diskurzu k prijímaniu utečencov 
na Slovensko sa prejavil vo väčšinovej verejnej mienke, ktorá bola ladená veľmi 
negatívne. Zároveň však vytvorila v slovenských kontextoch podmienky a priestor 
na  silnú odozvu občianskej spoločnosti, ktorá apelovala a  aj apeluje na  pomoc 
a prijímanie utečencov. 

Poskytovanie pomoci pri humanitárnych krízach bez účasti cirkevných or-
ganizácií či združení a mimovládnych organizácií sa aj v súvislosti s udalosťami 
spojenými s „migračnou krízou“ javí ako nepredstaviteľné. Ich úloha je nenahra-
diteľná. Prispievajú k tomu viaceré aspekty samotného fungovania mimovládnych 
organizácií, vďaka ktorým dokážu veľmi efektívne reagovať na aktuálne spoločen-
ské dianie a  potreby. Jedným z  najvýznamnejších je osobné zanietenie zamest-
nancov, spolupracovníkov, dobrovoľníkov – angažovaných jednotlivcov, ktorí sa 
do aktivít mimovládnych organizácií zapájajú. 

Hoci Slovenská republika nebola migračnými tokmi intenzívne zasiahnutá, 
situácia v  susedných krajinách nenechala slovenskú verejnosť a  mimovládne 
organizácie ľahostajné. Podnietila vznik mnohých iniciatív, projektov a  aktivít 
na pomoc utečencom a migrantom v zahraničí, ale aj v rámci Slovenska. Veľmi 
podstatné a dôležité pritom je, aby projekty, ktoré v tejto súvislosti vznikli (súvisí 
to aj so zdrojmi na financovanie projektov mimovládnych organizácií pôsobiacich 
v tejto oblasti), neostali len jednorazovou záležitosťou, ale dlhodobou stratégiou.

Pre potreby praxe spojenej s integráciou osôb s udeleným azylom na Slovensku 
si preto dovoľujeme formulovať niekoľko nasledovných odporúčaní: 

1.  Spolupráca viacerých aktérov integračného procesu na národnej a lokál-
nej úrovni. Komplexnosť a zložitosť migračného a integračného procesu 
v jeho najširšej rovine. Prejavuje sa to aj v množstve aktérov, ktorí do tých-
to procesov vstupujú na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni. Rôzni 
aktéri majú aj formálne stanovené rôzne kompetencie, ktoré nie sú však 
vždy jasné, alebo sa často a v mnohom prelínajú v rámci činnosti iných 
relevantných aktérov. Z takýchto situácií vznikajú rôzne nedorozumenia 
a problémy aj medzi jednotlivými inštitúciami a organizáciami. Je potreb-
né, aby mal štát prehľad aj nad lokálnymi politikami a projektmi. Mal by 
zbierať dáta, vyhodnocovať ich a následne efektívne využívať a zapracová-
vať do národnej integračnej politiky. 

2.  Chýbajúca jednotná vízia integračného procesu a  nedostatočná ko-
munikácia a  koordinácia. Keďže kompetencie sú rozdrobené medzi 
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viaceré ministerstvá alebo útvary v rámci jedného ministerstva, chýba 
jasné a zreteľné nastavenie priorít a vízia Slovenska v oblasti migrácie 
a integrácie.

3. Komplikovanosť všetkých postupov a  procesov  –  legislatívna a  admi-
nistratívna záťaž. Orgány štátnej správy nedisponujú jednou databázou, 
byrokratické postupy a  administratívne procesy sú komplikované a  ne-
prepojené, ich výklady a vysvetlenia sú často nejasné alebo viaczmyselné. 

4. Potreba jedného hlavného, kľúčového a  spoľahlivého zdroja informácií 
na národnej úrovni. Slovensku chýba spoľahlivý a  jednotný zdroj infor-
mácií. Absencia komplexného a  prehľadného zdroja informácií pre cu-
dzincov o ich právach a povinnostiach, pobytovom statuse a pod. vo via-
cerých jazykových verziách na úrovni štátu spôsobuje v praktickej rovine 
všetkým zainteresovaným komplikácie. Takýto zdroj by nebol využívaný 
len zo strany cudzincov všeobecne, ale aj zo strany zamestnávateľov a tiež 
všetkých relevantných inštitúcií spolupracujúcich v migračnom a  integ-
račnom procese v rámci celého Slovenska. 

5. Význam integrácie na lokálnej a regionálnej úrovni. Jednotlivé samosprávy 
prichádzajú do kontaktu s cudzincami najčastejšie a okrem záležitostí týka-
júcich sa ich pobytového statusu či zamestnania s nimi riešia ich každoden-
né životné situácie a problémy. Väčšina respondentov uvádzala, že mesto/
miestna samospráva/región je kľúčovým aktérom v procese integrácie cu-
dzincov a nad integráciou je potrebné premýšľať na lokálnej úrovni.
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Obrázok 5, 6 a 7: Komunitné podujatie „Iracká pop-up večera“, Mareena, Nitra 
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Foto: Roman Zima, Adela Zámočníková, júl 2019 

Obrázok 8: Komunitné podujatie „(rod)INÉ soboty s Mareenou: Spoznaj svojho suseda!“, Mareena, Nitra 

Foto: Miriama Bošelová, august 2018 
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7.  POSTOJE SLOVÁKOV 
K MIGRANTOM  
A „MIGRAČNEJ KRÍZE“  
(PRÍKLAD VYSOKOŠKOLSKÝCH 
ŠTUDENTOV) 

Mobilita obyvateľstva je súčasťou aktuálnych globalizačných procesov a v po-
sledných desaťročiach a  rokoch sa podstatne zintenzívňuje. Skúmanie 

migrácií, ich foriem, príčin a dopadov na vysielajúce aj hostiteľské krajiny, ako 
aj percepcie samotných migrantov, sa dnes stalo v  rámci spoločenskovedného 
výskumu zásadným. 

Predmetom záujmu nasledovnej časti je vnímanie migrácií a migrantov slo-
venským obyvateľstvom. Sústreďuje sa najmä na špecifickú skupinu obyvateľstva, 
užšie vymedzenú vekovo aj na  základe vzdelania  – vysokoškolákov. Z  hľadiska 
témy sa zameriava predovšetkým na ich postoje k novodobým migračným tokom. 
Jej hlavným cieľom bude zistiť, ako vnímajú vysokoškolskí študenti novodobé 
migrácie, aké sú ich poznatky o  migrantoch a  ich užšej podskupine  –  utečen-
coch, do  akej miery sa o  tému zaujímajú, z  akých zdrojov čerpajú poznatky o   
migráciách, aké postoje, obrazy a emócie voči migrantom prechovávajú a akým 
spôsobom ich v tejto súvislosti ovplyvnilo dianie v rokoch 2015 a 2016, keď tzv. 
„migračná kríza“ vrcholila. 
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Tieto ciele sú overované prostredníctvom dotazníkového výskumu v  radoch 
vysokoškolských študentov, ako aj komparáciou s odbornou literatúrou, ktorá sa 
venuje vnímaniu migrantov slovenským obyvateľstvom. Samozrejme, text si nená-
rokuje, aby boli jeho závery vnímané ako jednoznačná odpoveď na to, aké sú postoje 
mladých k migrantom, vníma ich len ako príspevok do diskusie o tejto téme. 

7. 1  PERCEPCIA MIGRÁCIÍ V KONTEXTE 
NÁRODNÝCH A NADNÁRODNÝCH 
PRIESKUMOV 

Problematike reflexie migrantov, cudzincov alebo konkrétnych skupín oby-
vateľov, ktorých je možné k  migrantom zaradiť (nie absolútne), napríklad 
utečencov či moslimov, sa venuje viacero domácich a  zahraničných výsku-
mov. Percepciu migrantov sledujú na  lokálnej, národnej alebo medzinárod-
nej úrovni. Plošne najrozsiahlejšie informácie k  téme prinášajú prieskumy 
verejnej mienky štátov Európskej únie – Eurobarometer. Jedna z otázok, ktoré 
prieskum Európanom predkladá pravidelne, sa týka problémov, ktoré si uve-
domujú ako závažne, a  to ako jednotlivci, občania konkrétnych štátov alebo 
ako občania Európskej únie. 

V  rokoch 2006  –  2009 považovalo imigráciu za  jeden z  dvoch najvážnejších 
problémov, ktorému čelí Slovensko, len 1 – 3 % opýtaných Slovákov. V porovna-
ní s  celoeurópskym priemerom (13 %) to bolo pomerne nízke číslo. Ako prob-
lém vnímali obyvatelia migráciu najmä v  súvislosti s  možným vstupom Turecka 
do  Európskej únie. Až 74 % slovenských respondentov sa obávalo, že vstup tejto 
krajiny by mohol zvýšiť riziko imigrácie do rozvinutejších krajín Európskej únie. 
Obavy Slovákov z imigrácie sa však postupne zvyšovali a svoje maximum dosiahli 
v roku 2015 – v čase „migračnej krízy“, keď imigráciu označilo za jeden z dvoch 
najdôležitejších problémov, ktorému Slovensko aktuálne čelí, 19 % slovenských res-
pondentov. Za problém Európskej únie ho považovalo až 72 % opýtaných. V roku 
2019 považovalo imigráciu za  problém Slovenska 7 % respondentov (najväčším 
deklarovaným problémom krajiny bolo vtedy zvyšovanie cien, inflácia, zdravotné 
a sociálne zabezpečenie a ekonomická situácia). Ako problém celej Európskej únie 
ju uviedlo 35 % opýtaných Slovákov. (Eurobarometer, 2006 – 2019) Z tabuľky 15 je 
zjavné, že Slováci považovali imigráciu za problém najmä v čase „krízy“ a skôr ju 
definovali ako problém Európskej únie, nie ako problém, ktorý sa týka Slovenska. 
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Tabuľka 15: Imigrácia ako jeden z dvoch najdôležitejších problémov podľa prieskumu Eurobarometra (údaje 
sú uvedené v %) 

Imigrácia ako problém, ktorému 
čelí vlastná krajina 

Imigrácia ako problém, ktorému čelí 
EÚ

Rok SK respondenti EÚ respondenti SK respondenti EÚ respondenti

2014 9 21 21 9 
2015 19 36 58 72 
2016 10 26 51 45
2017 11 22 43 39
2018 9 21 48 40
2019 7 17 35 34

 
Zdroj: Eurobarometer, 2015 – 2019 

Je zrejmé, že postoje slovenského obyvateľstva k migrantom vyhrotila „mig-
račná kríza“. Slováci vtedy síce vnímali migráciu ako problém približne v  rov-
nakej miere, ako aj obyvatelia viacerých ďalších krajín, prejavovali však veľmi 
nízku podporu pre celoeurópske riešenia témy a najvyššiu uzavretosť pred prí-
chodom migrantov a utečencov. V podpore prijímania celoeurópskych rozhod-
nutí o migráciách, vyčlenenia financií na pomoc hraničným štátom na zvládnu-
tie príchodu migrantov, zjednotenia právnych procedúr prijímania migrantov 
a rovnomerného rozmiestňovania migrantov v rámci všetkých štátov Európskej 
únie sa Slovensko ocitlo na posledných priečkach. (Mesežnikov, 2016) Príchodu 
utečencov do Európy sa v tomto roku veľmi alebo dosť obávalo až 70 % občanov 
a len 3 % respondentov uviedli, že sa ich príchodu neobáva vôbec. Najväčšie oba-
vy z utečencov pritom prejavovali respondenti nad 65 rokov, naopak, najmenej 
osoby do 24 rokov. Utečenci boli vo výpovediach opýtaných spájaní predovšet-
kým s útokmi islamistických extrémistov, s neprispôsobivosťou, ekonomickými 
nákladmi, chorobami a náboženskou neznášanlivosťou. (Slovenská, 2015) 

Čo sa týka emocionálneho postoja, v roku 2015 vyvolávala imigrácia pozitív-
ne pocity u 45 % Slovákov, naopak, negatívne pocity u 49 % z nich. Tieto počty 
nás spolu s obyvateľmi Českej republiky zaradili na posledné miesta v rámci celej 
Európskej únie. Väčšiu averziu pritom Slováci pociťovali k občanom krajín mimo 
Európskej únie (11% respondentov k nim prejavilo pozitívne a až 89% responden-
tov negatívne pocity). (Eurobarometer, 2015) 

Dôvodom týchto  názorov a  pocitov je predovšetkým neinformovanosť 
o  migrantoch a  migračnej situácii a  nepriame skúsenosti s  migrantmi. Slováci 
nevedia, aký je reálny počet migrantov v krajine. Väčšina z nich tieto počty nie-
koľkonásobne nadhodnocuje. Podľa prieskumu Eurobarometra v roku 2017 ich 
nadhodnotila v priemere až 14-krát, čo nás zaradilo na posledné miesto v rámci 
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krajín Európskej únie. Pre porovnanie, Bulhari, Rumuni a Poliaci nadhodnotili 
počet migrantov na svojom území v priemere 8-krát a priemer všetkých krajín 
Európskej únie je nadhodnotenie 2, 3-krát. (Eurobarometer, 2015, 2017, 2018; 
Special Eurobarometer, 2018) 

Priamy, osobný kontakt Slovákov s migrantmi je veľmi obmedzený. Viac ako 
77 % slovenských respondentov v roku 2017 uviedlo, že sa s nimi stretli menej 
ako raz za rok alebo vôbec. Znamená to, že sú formovaní predovšetkým nepria-
mou, sprostredkovanou skúsenosťou s migračnou témou. Spoliehajú sa najmä 
na mediálne správy o migráciách. Čo sa týka médií, až 81 % Slovákov považuje 
médiá za dôležitý faktor integrácie imigrantov. Až 47 % respondentov si myslí, 
že médiá zobrazujú imigrantov objektívne, 23 % veľmi pozitívne a 18 % veľmi 
negatívne. V tejto oblasti patrí Slovensku v rámci krajín Európskej únie posled-
né miesto. Na porovnanie uvádzame údaj z Veľkej Británie, kde s výrokom, že 
médiá prezentujú migrantov veľmi negatívne, súhlasilo 54 % opýtaných. Dobrú 
informovanosť o migráciách vyjadrilo len 22 % slovenských respondentov, na-
opak, nie celkom dobre informovaných sa cíti byť až 76 % opýtaných. Z celo-
európskeho pohľadu majú pocit informovanosti hlavne mladí vo veku od  16 
rokov, nad 20 rokov a aktuálne študujúci respondenti. Kultúrnu dištanciu voči 
migrantom sledovali ďalšie otázky tohto medzinárodného prieskumu. Z  jeho 
zistení vyplýva, že Slováci vpúšťajú do  svojej blízkosti migrantov len neradi. 
S  migrantom ako susedom sa necítilo komfortne 34 % Slovákov a  s  migran-
tom ako rodinným príbuzným alebo partnerom až 54 % opýtaných. (Special 
Eurobarometer, 2018) 

V  roku 2009 realizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 
na Slovensku rozsiahly výskum na národnej úrovni pod názvom „Postoje verej-
nosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v SR“. Tieto zistenia spracoval vo svo-
jej publikácii Michal Vašečka (2009). Jedným zo záverov bol fakt, že Slováci si 
asociujú cudzincov a stotožňujú ich najmä s konkrétnymi skupinami osôb. Ich 
hodnotenia sú ovplyvnené silnou etnizáciou, sebapercepciou a vymedzovaním 
tzv. jadrovej skupiny etnických Slovákov voči ostatným občanom Slovenskej 
republiky a cudzincom. Postoje slovenského obyvateľstva k cudzincom sú po-
značené negatívnymi predstavami a stereotypmi. Slováci nazerajú na cudzincov 
skrz ekonomické ukazovatele, považujú ich za záťaž, za osoby, o ktoré je potreb-
né sa starať a ktoré prinášajú nákazlivé choroby. O cudzincoch sú Slováci infor-
movaní len veľmi málo a aktívne o nich informácie nevyhľadávajú. Nerozlišujú 
medzi konkrétnymi skupinami migrantov a často ich stotožňujú s utečencami. 

Publikácia poukazuje tiež na to, že rozdielnosť výpovedí respondentov je zá-
vislá od  ich veku, pohlavia, vzdelania a  ďalších kritérií. Všeobecne otvorenejší 
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voči cudzincom boli najmä ženy a mladší respondenti (predovšetkým osoby vo 
veku 18 – 34, na rozdiel od skupiny vo veku 55 rokov a viac). Otvorenosť bola 
podmienená tiež vzdelaním. Stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaní a študujú-
ci uvádzali cudzincov častejšie ako blízkych priateľov, cudzinci im neprekážali 
a miera ich akceptácie bola vysoká. Vo všeobecnosti boli v týchto otázkach op-
timistickejší. Osoby so základným vzdelaním videli v cudzincoch riziká nárastu 
kriminality a zaťaženia štátneho rozpočtu, obávali sa konkurencie na pracovnom 
trhu. Pozitívnejšie naladení voči cudzincom boli aj hlboko veriaci a respondenti 
s osobným skúsenosťami, ktoré získali hlavne počas dlhších pobytov v zahraničí. 
(Vašečka, 2009) 

V nasledovnom texte sa pozrieme na výskumy, ktoré sa špecificky zameriavali 
na postoj mladých (žiakov, študentov) k migrantom a cudzincom. Viaceré z nich 
sú priamo prepojené s  témou multikulturalizmu a  potrebou multikultúrneho 
vzdelávania na základných, stredných alebo vysokých školách. 

Postoje mladých ľudí k medzinárodnej migrácii vo svojej publikácii prezentuje 
dvojica autorov Radoslav Štefančík a Jozef Lenč (2012). Ich výskum sa uskutoč-
nil na prelome rokov 2011 a 2012 v prostredí 84 stredoškolských (odborných aj 
gymnaziálnych) a vysokoškolských študentov vo veku 16 až 23 rokov. Prebiehal 
formou rozhovorov v 8 fókusových skupinách (po 7 až 14 účastníkov) v Trnave, 
Košiciach, Senci, Poprade, Nitre, Bratislave a dvakrát v Handlovej. Zadávatelia sa 
respondentov pýtali najmä na ich znalosti o migrácii, vzťah k migrantom a imig-
račnej a integračnej politike, osobitne sa zaujímali o postoj k islamu a moslimom. 
Výskum poukázal na určité rozdiely medzi stredoškolskými a vysokoškolskými 
študentmi, nie však v  rovine prístupu k  migrantom, ale v  rovine vyjadrovania 
a záujmu o diskutovanú tému. Pre študentov stredných odborných škôl (spravidla 
bez maturity) bola téma migrácií nezaujímavá, ich postoj k migrantom bol najne-
gatívnejší. V ich vyjadreniach bola prítomná vysoká miera stereotypného uvažo-
vania. Vo všetkých skupinách boli migranti bezprostredne spájaní s moslimami. 
Výnimkou boli skupina košických vysokoškolákov, ktorá vykazovala najvyššiu 
mieru tolerancie a ústretovosti a najnižšiu mieru stereotypyzácie. Všetky skupi-
ny sa vyjadrovali negatívne (aj keď v rôznej intenzite) k pracovným migrantom. 
Drvivá väčšina mladých respondentov očakáva od  migrantov aktívny prístup 
k integrácii, predovšetkým formou osvojenia slovenského jazyka. Dôvody týchto 
postojov vidia autori v samotných asociáciách, ktoré sa u respondentov spájajú 
s migrantmi. Predstavujú si ich ako osoby s odlišnými črtami, kultúrou a nábo-
ženstvom. Ďalším faktorom sú absentujúce osobné skúsenosti s migrantmi a vplyv 
negatívnych mediálnych prezentácií o migrácii a migrantoch. (Štefančík – Lenč, 
2012, s. 196-198) 
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Na národných úrovniach prebehla vo viacerých štátoch Európskej únie kam-
paň pre potreby Rady Európy pod názvom All different – All equal. V rámci nej 
zorganizovala bratislavská Iuventa výskum, ktorého cieľom bolo sformulovať 
základné odporúčania pre verejnú politiku zameranú na mládež. Kvalitatívny 
výskum realizovala so vzorkou 1 187 mladých ľudí vo veku 14 – 26 rokov. Jeho 
úlohou bolo zistiť postoje a  názory mladých vo všetkých krajoch v  závislosti 
od ich veku, pohlavia, vzdelania, sociálneho statusu, národnosti a vierovyznania. 
Čiastkovým cieľom bolo zistiť postoje mladých ľudí k utečencom a moslimom. 

Výsledky výskumu zosumarizovala a  analyzovala Elena Galová Kriglerová 
(2006). Jedným z najpodstatnejších zistení je skutočnosť, že mladí ľudia vníma-
jú diskrimináciu a znevýhodnenie veľmi citlivo. Ako najvnímavejší sa ukázali 
respondenti s najvyšším vzdelaním. Až 70 % respondentov deklarovalo, že by 
sme mali utečencom pomáhať, aby našli na Slovensku dôstojný život. Na druhej 
strane, tretina opýtaných uviedla, že utečenci sú pre našu krajinu hrozbou, 
a  preto by sme im nemali vytvárať podmienky na  to, aby sa tu mohli usadiť. 
Najmenej tolerantní boli študenti stredných učilíšť bez maturity, tolerantnejší 
študenti gymnázií a vysokých škôl. Mierne pozitívnejšie postoje mali v rámci 
vzorky ženy. Vyhranenejšie postoje mali mladí ľudia k moslimom. S výrokom, 
že je dobré, ak u nás žijú ľudia s odlišným vierovyznaním, napríklad moslimo-
via, súhlasilo 58,1 % respondentov. Naopak, s výrokom, že islam je v  rozpore 
s hodnotami, ktoré vyznáva naša spoločnosť, súhlasilo 40,1 %. 

V prvej polovici roku 2008 realizoval výskum vnímania kultúrnej rozmanitosti 
žiakmi základných škôl na Slovensku kolektív autorov na čele s Gallovou Kriglerovou 
a Kadlečíkovou z Centra pre výskum etnicity a kultúry. (Kriglerová – Kadlečíková 
a kol,, 2009) Na ich otázky odpovedalo 955 žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl. 
Výsledky výskumu boli publikované v  rámci sociologicko-pedagogického textu, 
ktorého úlohu bolo prezentovať získané údaje, zasadiť ich do širšieho spoločenského 
kontextu, uviesť čitateľa do užšieho rámca pedagogickej praxe, priniesť odporúčania 
pre vzdelávaciu prax a v konečnom dôsledku, čo najefektívnejšie zaviesť tému multi-
kultúrnej výchovy do škôl. V rámci záverov autori (Gallová Kriglerová – Kadlečíková, 
2009, s. 98-101) konštatujú nasledovné zistenia, ktoré vyplynuli z analýzy dát kva-
litatívneho výskumu: Mladí ľudia preberajú postoje k  diverzite a  inakosti, ako aj 
informácie o kultúrne odlišných skupinách najmä od svojich rodičov, uvedomujú 
si potrebu poznať a stretávať sa s ľuďmi odlišných kultúr, Slovensko však vnímajú 
najmä ako „krajinu Slovákov“. Vnímanie kultúrnej rozmanitosti ovplyvňuje nielen 
osobná skúsenosť žiakov, ale aj to, do akej miery sa s ňou stretávajú v rámci vzdelá-
vacieho procesu. Samotné znalosti však vnímanie kultúrnej rozmanitosti neovplyv-
ňuje. Žiaci sú vo svojich postojoch zaťažení predsudkami, tie sú silnejšie vo vzťahu 
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k tzv. autochtónnym menšinám (najmä voči Rómom a Maďarom) ako voči novo-
vznikajúcim komunitám. Tvorbu postojov voči tradičným menšinám ovplyvňujú 
politické prezentácie tejto témy. O nových komunitách (napríklad o Vietnamcoch 
alebo moslimoch) majú málo informácií. Žiaci vnímajú cudzincov najmä ako nízko 
kvalifikovanú pracovnú silu. Potvrdzuje to fakt, že viac ako polovica z nich úplne 
súhlasí s  výrokom, že cudzinci dobre vykonávajú prácu, o  ktorú nemajú záujem 
Slováci. Na druhej strane, približne rovnaký počet žiakov sa obáva, že cudzinci nám 
zoberú prácu, ak budú na Slovensko prichádzať vo veľkých počtoch. Autori sa snažili 
zaznamenať aj postoje ku konkrétnym skupinám, ktoré sú z hľadiska nami sledovanej 
témy podstatné. Išlo napríklad o vzťah k cudzincom, moslimom, utečencom alebo 
Vietnamcom. Postoje k moslimskej kultúre a utečencom zisťovali prostredníctvom 
bloku výrokov. Takmer 35 % respondentov úplne alebo viac súhlasilo s tvrdením, že 
moslimovia žijú podľa pravidiel, ktoré sú v rozpore so zvykmi a tradíciami v našej 
krajine, a preto by nemali na Slovensku žiť. S týmto výrokom úplne alebo viac ne-
súhlasí takmer 50 % žiakov. S tým, že islamský svet v minulosti veľmi obohatil vedu 
a kultúru, súhlasí (úplne alebo viac) 34,1 % a nesúhlasí (úplne alebo viac) 16,3 % 
žiakov. Ostatní sa k tejto téme nevedeli vyjadriť. S výrokom, že utečenci sú ľudia, 
ktorí museli zo svojej krajiny utiecť, pretože sa obávali o svoj život, a preto by sme 
im mali pomôcť, vyjadrilo súhlasné stanovisko 76,6 % detí a nesúhlasné stanovisko 
16,1 %. O tom, že utečenci k nám prinášajú rôzne choroby, bolo presvedčených 45 % 
žiakov, naopak, nestotožnilo sa s tým 29,7 %. z nich. 

7. 2  METODOLÓGIA ZÍSKAVANIA 
A SPRACOVANIA DÁT 

Výber respondentov 
Výskum v prostredí vysokoškolských študentov je zvolený zámerne, a to z niekoľ-
kých dôvodov. Mladí a vzdelaní ľudia sú považovaní v určitom ohľade za osobitú 
skupinu. Väčšina respondentov, ktorí sú objektom výskumu, spadajú do  vekovej 
kategórie 17 – 25 rokov. Z hľadiska vývinovej psychológie (Macek, 2003) je možné 
túto skupinu ľudí zaradiť do obdobia tzv. neskorej adolescencie (osoby vo veku 17 
až 22 rokov), ranej dospelosti (20 až 25 rokov) alebo mladšieho dospelého veku (20 
až 35 rokov). 
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Najmä adolescentnosť je možné vnímať ako prechodnú životnú fázu na roz-
hraní medzi dospievaním a  dospelosťou. Táto etapa vývoja človeka je typická 
fyzickou, psychickou a  sociálnou transformáciou človeka. Podľa Petra Maceka 
(2003) vtedy dochádza k nevyhnutným dramatickým stretom protikladných ten-
dencií, k procesom pozvoľných zmien pocitov, názorov a hodnôt, ktoré je možné 
označiť ako hľadanie a prehodnocovanie. Mladí ľudia si v tomto období nachá-
dzajú miesto v spoločnosti, skúšajú nové veci. Viac si uvedomujú samých seba, 
dosahujú osobnú autonómiu, osamostatňujú sa, sú menej závislí na  rodičoch. 
Uvažujú o morálnych princípoch, stanovujú si hodnoty a normy, zaujímajú vlast-
né stanoviská, sú otvorenejší voči odlišnosti. Sú tiež impulzívnejší, radikalizujú sa, 
sú nadmieru kritickí a morálne citliví. 

V mladšom dospelom veku postupne prechádzajú od egocentrizmu k altru-
izmu, preberajú na seba zodpovednosť, harmonizujú svoje potreby s potrebami 
iných. Na pomenovanie týchto skupín obyvateľstva sa zvykne používať aj termín 
„mládež“ (Průcha – Walterová – Mareš, 1995), ktorý označuje mladých vo veku 15 
až 25 rokov s charakteristickými črtami a vlastnosťami, osobitými požiadavkami 
a záujmami, hodnotovými orientáciami. Tieto osoby už neplnia v spoločnosti rolu 
detí, zároveň im nie je priznaná rola dospelých. Spomenuté vlastnosti sú dôleži-
té aj v kontexte hodnotenia seba samých, ako aj formovania postojov k cudzím, 
v našom prípade aj migrantom. 

Ďalšou charakteristikou, ktorá robí z vybranej vzorky respondentov špeci-
fickú skupinu, je vzdelanie. Vzdelanie, a zvlášť vysokoškolské, prináša možnosti 
rozšíriť si oblasť poznania aj v migračných témach. Dá sa predpokladať, že téma 
migrácií a  globalizačných procesov je súčasťou vysokoškolského vzdeláva-
nia, rovnako je tomu aj v rámci programov, ktoré zastrešujú humanitné odbory. 
Okrem možnosti nadobudnúť informácie o téme v rámci vzdelávacieho proce-
su (minimálne okrajovo), sa predpokladá, že vysokoškolské prostredie prináša 
mladým množstvo príležitostí k priamym, osobným formálnym a neformálnym 
kontaktom s osobami a skupinami z inokultúrneho prostredia (zahraniční štu-
denti, štúdium v zahraničí...), tiež možnosti diskusie o diverzite. Očakáva sa, že 
mladí vysokoškolsky vzdelaní ľudia budú mať o téme viac znalostí a budú voči 
migrantom tolerantnejší a  otvorenejší. Budú citlivejšie a  pozornejšie vnímať 
tému migrácií, ako aj všeobecne spoločensko-politické dianie v posledných ro-
koch, budú odolnejší voči predsudkom ako ostatné skupiny obyvateľstva, budú 
si vytvárať k téme vlastný názor, nezávisle od mediálne predkladaných obrazov 
a  politickej rétoriky. Mnohé z  týchto tendencií u  mladých a  vzdelaných ľudí 
potvrdzujú aj spomínané výskumy. 
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Okrem toho, vysokoškolákov je možné považovať za budúcich mienkotvor-
cov, lebo viacerí z  nich môžu po  ukončení štúdia pôsobiť v  oblasti kultúrneho 
manažmentu, vzdelávania, pracovať v  kultúrnych inštitúciách, ktoré sa témou 
inakosti a diverzity zaoberajú. Zo psychologického a spoločenského hľadiska sú 
najpripravenejší budovať pozitívne vzťahy a v budúcnosti na ich základe ovplyv-
ňovať svojich rovesníkov, potomkov, ale aj staršiu generáciu. 

Objektom výskumu sú študenti Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre. Prostredie mesta Nitry takisto ponúka zvýšenú možnosť pria-
mej konfrontácie s  kultúrnou diverzitou (skrz kontakt so zahraničnými štu-
dentmi, pracovnými migrantmi, turistami a  inými). Nitriansky kraj patrí spolu 
s Bratislavským, Trnavským a Košickým ku krajom s najvyšším počtom cudzin-
cov. (PPZ ÚHaCP, 2020) 

Pre účely výskumu boli vybratí študenti denného, externého a doktorandské-
ho štúdia Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Výskumu 
sa zúčastnilo celkovo 301 študentov. Z tohto počtu 228 (75,7 %) študentov patrilo 
k študijnému programu riadenie kultúry a  turizmu. Z ďalších odborov vyplnili 
dotazník študenti nasledovných programov: žurnalistika (13), učiteľstvo (12), po-
litológia (9), anglický jazyk (8), kulturológia (6), ale i marketingová komunikácia 
a reklama, mediálne a komunikačné štúdiá, digitálny marketing a komunikácia, 
sociológia, archeológia, história, ruský jazyk, lingvodidaktika a  prekladateľstvo 
a tlmočníctvo. 

Podľa pohlavia participovalo na výskume 247 žien (82,1 %) a 54 mužov (17,9 
%). Tento pomer približne zodpovedá celkovému zastúpeniu študentov podľa po-
hlavia na FF UKF (cca 75 % žien a 25 % mužov). Respondenti boli najčastejšie vo 
veku od 20 do 25 rokov (71,4 %). Vekový priemer všetkých, ktorí dotazník vyplnili, 
je 24,7 roka, a keďže výber sa vzťahoval aj na externých študentov, najmladší z res-
pondentov mal 17 rokov a najstarší 48 rokov. Slovenské občianstvo uviedlo 96,3 % 
študentov, 3,7 % respondentov (11 osôb) pochádzalo z  krajín mimo Európskej 
únie (zahraniční študenti). Ohľadne svojej religiozity uviedlo 242 osôb (80,4 %) 
kresťanské náboženstvo, 41 študentov sa označilo za ateistov, 3 za budhistov a 15 
označili v rámci vierovyznania kategóriu „iné“. 

Štruktúra dotazníka a jeho analýza 
Výskum bol uskutočnený dotazníkovou technikou. Dotazník pod názvom 
Novodobé migrácie a ich reflexia sa pôvodne plánoval zadávať študentom osobne 
na vyučovacích hodinách, realizácia prieskumu sa však odohrala v čase vrcho-
liacej 1. vlny koronakrízy, keď študenti fyzicky školu už nenavštevovali. Z tohto 
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dôvodu bol presunutý do online priestoru a otázky boli študentom zadané pros-
tredníctvom webového portálu Survio. Dotazník vyplnilo celkovo 301 študentov. 
Formulár obsahoval 64 otázok. Predkladaný text sa však sústreďuje len na vybra-
ný okruh otázok, ktoré sa koncentrujú na tému reflexie migrantov a migrácií a jej 
zmeny v kontexte „migračnej krízy“. 

Dotazník bol vypĺňaný po dobu 80 dní v dňoch od 2. 5. do 20. 7. 2020. 
Okrem zatvorených a  polootvorených otázok (výber jednej alebo viacero 
odpovedí, otázky typu škály) sa sústredil najmä na  otvorené otázky, kto-
ré dovolili získať hĺbkové výpovede o postojoch, hodnoteniach a názoroch 
mladých ľudí na novodobé migrácie. 

Otázky v dotazníku boli rozdelené do niekoľkých obsahových blokov – ba-
térií otázok. Jeho úlohou bolo zistiť znalosti vysokoškolských študentov o téme 
migrácií a migrantov na Slovensku vo všeobecnosti, ako aj v súvislosti s „európ-
skou migračnou krízou“, aké sú ich zdroje informácií o migráciách. Podstatné 
bolo aj to, ako vnímali zvládnutie tejto krízy slovenskými a európskymi inštitú-
ciami a napokon, aké emócie a predstavy v nich migranti vyvolávajú. Dôležité 
bolo tiež zistiť, či ich vedomosti, postoje a  predstavy ovplyvňujú aj mediálne 
a politické obrazy. 

V  súvislosti s  meraním postojov ku kultúrnej rozmanitosti hovoria Elena 
Gallová Kriglerová a Jana Kadlečíková (2009) o troch aspektoch alebo dimenzi-
ách – kognitívnej, emocionálnej a konatívnej. V našom výskume sme sa zamerali 
najmä na kognitívnu, čiastočne aj emocionálnu a konatívnu zložku. 

1. Kognitívny aspekt postoja tvoria  poznatky a  vedomosti o  migrantoch 
a migráciách. Do tejto kategórie boli v rámci dotazníka zaradené otázky, 
ktorých cieľom je zistiť, ako študenti definujú samotný pojem „migrant“ 
a „utečenec“, aké sú ich odhady počtov migrantov a utečencov a z ktorých 
krajín k nám podľa nich prichádzajú. Podstatné bolo tiež to, z akých krajín 
prichádzali migranti do Európy v rokoch 2015 a 2016 a akým spôsobom sa 
v dôsledku týchto udalostí zmenili počty žiadateľov o azyl na Slovensku. 
Patria sem aj otázky týkajúce sa aktívneho alebo pasívneho záujmu o tému 
migrácií a potenciálna zmena záujmu po „migračnej kríze“, a nakoniec 
hodnotenie objektívnosti zdrojov informácií. 

2. Konatívnu zložku tvoria výroky, ktoré mapujú konkrétne príklady kon-
taktu a  konfrontácie s  migrantmi. V  prípade prezentovaného výskumu 
spadajú do  tejto sféry dve otázky. Jedna z  nich sa pýta na  hodnotenie  
prístupu Slovenska a európskych krajín vo všeobecnosti k „migračnej kríze“. 
Druhá sa zaujíma o to, či študentov ovplyvnila politická diskusia o migrácii 
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vo volebných preferenciách pri voľbách do parlamentu v roku 2016. 
3. Emocionálnu zložku tvoria pocity a obrazy, ktoré v ľuďoch migrácia vy-

voláva. Túto stránku postoja v rámci výskumu zastupujú otázky, zisťujúce, 
s akými predstavami sa u respondentov spájajú pojmy „migranti“ a „ute-
čenci“ a aký je celkový postoj študentov k sledovaným skupinám. 

 
Odpovede študentov boli v prvej fáze podrobené kvantitatívnej analýze, v rám-

ci ktorej bola skúmaná existencia a  frekvencia výskytu konkrétnych odpovedí. 
Následne bola vykonaná kvalitatívna (interpretatívna) analýza zistených údajov. 
Na  základe podobnosti boli vytvorené kategórie odpovedí so zhodným význa-
mom alebo konotáciou, ktoré boli analyzované. Výskumná vzorka je pomerne 
homogénna, preto bolo možné sa sústrediť najmä na samotný obsah výpovedí. 
V rámci niektorých otázok sa nachádza aj zhodnotenie ich korelácií so základný-
mi premennými, za ktoré boli považované vek a pohlavie respondentov. Priame 
odpovede respondentov sú v texte označené kurzívou. 

7. 3  POZNATKY O MIGRÁCIÁCH 
A MIGRANTOCH 

Kognitívna stránka postoja respondentov k  migráciám bola skúmaná v  rámci 
prvej série otázok. V úvode bolo potrebné zistiť, ako študenti definujú základné 
pojmy: „migranti“ a „utečenci“. V otvorenej otázke, ktorá sa pýtala na to, kto sú 
migranti, bola zaznamenaná celá škála názorov. Z hľadiska rozsahu tvorili výpo-
vede jedno slovo až po niekoľko viet. Podľa obsahu a frekvencie je možné ich roz-
deliť do niekoľkých celkov. Najpočetnejšími boli odpovede, ktoré pri formulovaní 
pojmu kládli dôraz na odlišnú štátnu príslušnosť migranta a fenomén prekračo-
vania štátnych hraníc. Ich podiel predstavoval až 69,7 %. Za migranta respondenti 
v týchto prípadoch považovali najmä človeka, ktorý: 

odchádza zo svojej krajiny do druhej; 
je cudzincom; 
pochádza z iného štátu. 

Ďalšia najčastejšia skupina odpovedí (14,3 %) sa odvolávala len na  samotný 
proces mobility a migrantov vnímala jednoducho ako osoby, ktoré: 
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sa presúvajú z miesta na miesto; 
menia svoje bydlisko; 
menia trvalý pobyt, migrujú. 

Menšia časť študentov (4,3 %) nazvala migrantov slovom utečenec, iná, rov-
nako početná skupina opýtaných zdôraznila len jednosmerný proces pohybu 
migrantov a označila ich za prisťahovalcov. Niekoľkokrát (2,3 %) sa respondenti 
v  tejto súvislosti vyjadrili, že migrantom sú osoby pochádzajúce z krajín mimo 
Európskej únie. Ostatné výpovede boli ojedinelé a štatisticky menej významné, 
avšak z hľadiska obsahu zaujímavé. Respondenti označili v týchto prípadoch mig-
rantov napríklad za osoby, ktoré sú ľuďmi ako každý iný; inej národnosti; pochá-
dzajú zo Sýrie, z Afriky; nemajú domov; zneužívajú sociálny systém rozvojových 
krajín; prišli sa sem niečo naučiť. 

Vo svojich definíciách „migranta“ sa študenti odvolávali nielen k typu alebo 
smeru pohybu, ale aj ich dôvodom alebo dĺžke trvania mobility. Najčastejšie spo-
menuli nasledovné dôvody mobility: 

rôzne (11 %),
hľadanie lepšieho života alebo lepších životných podmienok (8 %),
prácu a ekonomické dôvody (6,3 %), 
vojnu, ohrozenie života alebo politické problémy (5 %). 

Zhodne, po 2,3 % respondentov, sa vo svojich výpovediach vyjadrilo, že mig-
rantom je osoba, ktorá odchádza dobrovoľne alebo, osoba, ktorá je k  odchodu 
nútená a odchádza nedobrovoľne. Len malá časť opýtaných deklarovala, že v prí-
pade migrantov ide o trvalú zmenu bydliska (5 odpovedí), odchod na minimálne 
3 mesiace (3 odpovede) alebo dočasnú zmenu bydliska (3 odpovede). 

Nasledovná časť sa pokúša zistiť, koho študenti definujú ako utečencov. Viac 
ako 2/3 z nich sa zhodlo v názore, že utečenci sú osobami, ktoré opustili svoju 
krajinu z určitého dôvodu. Tieto dôvody pomenovávajú všeobecnejšie, iní presne 
konkretizujú a vymenovávajú jeden alebo viacero dôvodov odchodu utečencov 
zo svojho domova: 

 
1.  vojna (30,2 %), 
2.  politické dôvody; politický režim alebo nestabilita (15,6 %), 
3.  ekonomická situácia (9,3 %), 
4.  zlé pomery; negatívne príčiny; nepriaznivá situácia v krajine (8 %), 
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5.  náboženské pomery (7,6 %), 
6.  nebezpečenstvo (7 %), 
7.  rôzne príčiny (7 %). 
8.  K  ďalším častejšie zmieňovaným dôvodom odchodu utečencov zo svojej 

krajiny patrili: klimatické alebo prírodné katastrofy; rasová odlišnosť; hľada-
nie lepšieho života; ohrozenie života; nepokoje; etnická situácia; bližšie nešpe-
cifikované prenasledovanie; príslušnosť k určitej sociálnej skupine; hlad a iné. 

Ostatní študenti (necelá 1/3) sa pri definovaní „utečenca“ sústredila na  iné 
kritériá ako dôvody odchodu z krajiny pôvodu. Takmer 10 % z nich označila ute-
čencov jednoducho za osoby, ktoré utekajú, 6 % hovorilo ako o základnom atri-
búte utečencov o nedobrovoľnosti a nutnosti odísť z krajiny pôvodu, 5 % postavilo 
svoju definíciu na nelegálnom odchode alebo príchode do krajiny. Jediným slovom 
migrant označili utečencov 4 respondenti, 6 respondentov sa opieralo pri ich 
vymedzení takmer presne o definíciu pojmu „utečenec“ podľa medzinárodného 
dohovoru o utečencoch. Výnimočnými boli nasledovné odpovede: 

Ľudia z Afriky a podobných krajín. 
Utekajú pred svojimi problémami, trestným stíhaním a vlastnými zločinmi. 
Neprispôsobiví občania. 
Zločinecky organizovaná skupina s cieľom obsadiť Európu.

Cieľom tejto dvojice otázok bolo zistiť, ako sa študenti orientujú v problema-
tike a či správne definujú základné pojmy: „migrant“ a „utečenec“, či tieto slová 
považujú za  synonymá alebo vnímajú významový rozdiel medzi nimi. Zistenia 
ukázali, že väčšina študentov má prehľad v základnej terminológii. Až 84 % res-
pondentov indikovala migranta všeobecne ako osobu, ktorá pochádza z  iného 
štátu (je cudzincom), alebo odchádza zo svojej krajiny do druhej, alebo sa pre-
súva z jedného miesta na druhé. Tento pojem nespájajú len s jednou konkrétnou 
skupinou migrantov alebo osobitným typom migrácie. 

Časť respondentov opisuje migrantov aj na  základe dôvodov ich pohybu. 
O dôvodoch pritom hovoria všeobecne (označujú ich ako rôzne) alebo ich pome-
novávajú konkrétne. Správne hovoria napríklad o hľadaní lepšieho života, ekono-
mických dôvodoch alebo vojne a politických problémoch. 

Utečencov definujú študenti takisto adekvátne ako osoby, ktoré opustili svo-
ju krajinu z určitých konkrétnych dôvodov alebo jednoducho utekajú. Dôvody 
pomenovávajú poväčšine správne (aj keď často opisne) a  v  súlade s  oficiálnou 
definíciou utečenca. Zaraďujú k nim vojnu, politické prenasledovanie, náboženské 
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pomery alebo všeobecne zlé pomery, nepriaznivú situáciu a nebezpečenstvo v kraji-
ne pôvodu. Menšia časť hovorí aj o rasovej odlišnosti a etnickej situácii. Viac ako 
9 % respondentov vníma utečencov nesprávne ako osoby, ktoré odchádzajú pre 
ekonomickú situáciu. Ekonomické dôvody stoja takmer vždy na pozadí prena-
sledovania a diskriminácie iných typov, avšak nie sú oficiálnym dôvodom na pri-
znanie štatútu utečenca (azylanta). Podstatné je, že študenti si uvedomujú aj to, že 
odchod utečencov z krajiny je často nútený, nedobrovoľný. 

Časť študentov vníma migrantov alebo utečencov ako konkrétne skupiny ale-
bo čiastkové procesy. Migrantov definujú skrz jednosmerný priebeh pohybu alebo 
konkrétnu krajinu pôvodu – prisťahovalci, osoby z tretích krajín, Afričania. Niekoľko 
študentov chápe pojmy „migrant“ a „utečenec“ ako významovo identické slová. 

K odhadom počtu cudzincov s platným pobytom na Slovensku sa študenti 
vyjadrovali v rámci otvorenej otázky. Najčastejšie sa vyskytujúcimi odpoveďami 
boli nasledovné: neviem (16,6 %), 100 000 (8,3 %), veľa (6,3 %), 10 000 (6,3 %), 
50 000 (6,3 %), 1 000 (4,7 %), málo alebo veľmi málo (3,3 %) a napokon, nie veľa (3 
%). Celkovo je možné tieto odhady rozdeliť do nasledovných kategórií: 

Tabuľka 16: Odhad počtu cudzincov s platným pobytom na Slovensku 

Počet Percentuálny 
podiel odpovedí

Počet Percentuálny 
podiel odpovedí 

Do 100 2,7 120 001 – 140 000 1,0 
101 – 1 000 10,3 140 001 – 160 000 1,7 

1 001 – 10 000 21,6 160 001 – 200 000 3,3
10 001 – 50 000 11,6 200 001 – 500 000 4,7 

50 001 – 100 000 10,6 Nad 500 000 3,3 
100 001 – 120 000 0,3 Ostatné odpovede 26,2
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Širokospektrálnosť odhadov od niekoľkých desiatok osôb po niekoľko milió-
nov znamená, že mnohí študenti nemajú predstavu o reálnych počtoch cudzincov 
u nás. Ak pri súčasnom stave cudzincov s povolením na pobyt približne 140 000 
(2,6 % v  roku 2019) počítame s  približne 15 % odchýlkou, čiže ± 20  000 osôb, 
približný počet odhadlo len 2,7 % študentov. Ak nepočítame neurčité vyjadrenia 
študentov typu neviem, málo, veľa..., väčšina tento počet podhodnotila (59,8 %) 
a menšia časť nadhodnotila (11,3 %). 

Čo sa týka počtu azylantov na Slovensku, čiže osôb, ktoré azyl u nás už zís-
kali, študenti sa často vyjadrujú, že ich počet nevedia odhadnúť (20,4 %). Takmer 
štvrtina respondentov sa domnieva, že ich počet sa pohybuje v rozmedzí niekoľ-
ko jednotlivcov až 100 osôb. Odhady študentov sme zaradili do  nasledovných 
kategórií: 

Tabuľka 17: Odhad počtu azylantov na Slovensku 

Počet Percentuálny 
podiel odpovedí

Počet Percentuálny 
podiel odpovedí 

Do – 100 20,4 1 021 – 5 000 5,1 
101 – 500 14,7 Nad 5 000 14,0 
501 – 719 6,7 Ostatné odpovede 28,1

720 – 1 020 11,0 

Na Slovensku bolo od roku 1993 doteraz udelených spolu 867 azylov. Ak opäť 
počítame s odchýlkou 15 %, správny počet (v rozmedzí 720 až 1 020) azylantov 
odhadlo 11 % študentov. Ak nepočítame neurčité odpovede a odpovede študen-
tov, ktorí nevedeli počet odhadnúť vôbec, väčšina študentov počet azylantov pod-
hodnotila (41,8 %) a menšia časť ich nadhodnotila (19,1 %). 

Na rozdiel od už spomenutých štatistík Eurobarometra, ktoré hovoria o tom, 
že Slováci výrazne nadhodnocujú počty migrantov (až 14-krát), naše zistenia 
v radoch študentov hovoria práve o častejšom podhodnocovaní počtov migran-
tov aj utečencov. 

Trochu iná situácia nastala v prípade, že sme sa študentov pýtali na konkrétny 
odhad počtu osôb, ktoré požiadali o azyl v roku 2019. Ukázalo sa, že tu si študenti 
reálnu situáciu nevedia predstaviť. K počtu sa nevedelo vyjadriť 14,4 % a najviac, 
až 33,8 % študentov predpokladalo, že o azyl požiadalo viac ako 500 osôb. Odhady 
vyjadrujú nasledovné kategórie: 
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Tabuľka 18: Odhad počtu žiadateľov o azyl v roku 2019 na Slovensku 

Počet Percentuálny 
podiel odpovedí

Počet Percentuálny 
podiel odpovedí 

Do 50 16,0 271 – 300 7,0
51 – 100 7,4 301 – 500 6,4

101 – 199 7,7 Nad 500 33,8
200 – 270 4,7 Ostatné odpovede 17,0

 
V danom roku požiadalo Slovenskú republiku o azyl celkovo 232 osôb a 9 

osobám bol azyl udelený. Znamená to, že k reálnemu počtu (s odchýlkou 15 %, 
približne 200 – 270 žiadostí) sa priblížilo 14 študentov (4,7 %). Takmer polovi-
ca opýtaných tento stav nadhodnotila (47,2 %) a takmer tretina podhodnotila 
(31,1 %). 

V nasledovných otvorených otázkach sme zisťovali, z akých krajín k nám podľa 
študentov prichádzajú cudzinci a žiadatelia o azyl najčastejšie. Respondenti mohli 
v rámci tejto otázky zapísať jednu alebo viacero krajín podľa vlastného uváženia. 

Najpočetnejšie skupiny cudzincov podľa krajín pôvodu študenti uvádzajú 
správne, vhodne medzi nich zaradili najmä susedné krajiny – Ukrajina, Maďarsko, 
Českú republiku a Poľsko, tiež krajiny, ktoré sa umiestňujú na popredných prieč-
kach vďaka pracovným migrantom – Srbsko, Rumunsko, Čína a Vietnam. Tieto 
krajiny študenti doplnili o Turecko a Rusko. 

Spomedzi krajín pôvodu žiadateľov o azyl u študentov dominujú tie, ktoré sku-
točne niekoľko rokov a desaťročí produkujú veľké počty utečencov, a ktorých žia-
dosti zaznamenávame aj u nás. Patria k nim Sýria, Irán, Irak, Afganistan a Pakistan. 
Okrem toho sa na popredných priečkach umiestnili aj krajiny, ktoré spájame naj-
mä s pracovnou migráciou a nie utečeneckou problematikou – Ukrajina, Srbsko, 
Rumunsko a Vietnam. Z tohto pohľadu je viditeľné, že niektorí študenti si stále 
zamieňajú a  stotožňujú pojmy „migrant“  –  „utečenec“ („žiadateľ o  azyl, „azy-
lant“ – „pracovný migrant“. 
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Tabuľka 19: Najčastejšie uvádzané krajiny pôvodu cudzincov a krajiny pôvodu žiadateľov  
o azyl na Slovensku, TOP 10 

PoradiePoradie Krajina pôvodu Krajina pôvodu 
cudzincovcudzincov

Percentuálny Percentuálny 
podiel odpovedípodiel odpovedí

Krajina pôvodu Krajina pôvodu 
žiadateľov o azylžiadateľov o azyl

Percentuálny Percentuálny 
podiel odpovedípodiel odpovedí

1.1. UkrajinaUkrajina 68,668,6 SýriaSýria 28,928,9
2.2. MaďarskoMaďarsko 48,848,8 IránIrán 25,925,9
3.3. SrbskoSrbsko 42,142,1 IrakIrak 24,924,9
4.4. Česká republikaČeská republika 38,538,5 UkrajinaUkrajina 23,623,6
5.5. RumunskoRumunsko 20,120,1 AfganistanAfganistan 21,921,9
6.6. PoľskoPoľsko 15,115,1 SrbskoSrbsko 13,613,6
7.7. ČínaČína 12,012,0 RumunskoRumunsko 9,99,9
8.8. VietnamVietnam 11,411,4 TureckoTurecko 8,38,3
9.9. TureckoTurecko 4,04,0 PakistanPakistan 7,07,0

10.10. RuskoRusko 3,73,7 VietnamVietnam 4,04,0

Ďalší skúmaný okruh sa týkal udalostí rokov 2015 a 2016. Študenti vo svojich 
výpovediach správne pomenovali krajiny najviac postihnuté krízou, z  ktorých 
prúdili do  Európy najväčšie počty migrantov. Na  prvej priečke sa umiestnila 
Sýria, ktorú zaznamenalo 157 odpovedajúcich (52,2 %). Ďalšími najčastejšie 
označenými krajinami boli: Irak (34,2 %), Afganistan (28,2 %) a  Irán (25,9 %). 
Respondenti sa okrem toho odvolávali nielen na krajiny pôvodu migrantov, ale 
i krajiny, do ktorých migranti smerovali, tiež krajiny z ktorých k nám prichádzali 
ekonomickí migranti – Turecko (13,6 %), Ukrajina (11,6 %), Pakistan (10,6 %), 
Líbya (7,6 %), Srbsko (6,6 %) a Rumunsko (5,3 %). Ďalšími najčastejšie zapísanými 
krajinami boli: Nigéria, Grécko, Egypt alebo Bulharsko. Pomerne frekventované 
boli aj odpovede, v ktorých študenti označili za východiskové krajiny migrantov 
súborne africké štáty (9,3 %) alebo krajiny Blízkeho východu (3,3 %). V rámci od-
povedí sa objavilo aj niekoľko, v ktorých označili študenti za krajiny pôvodu mig-
rantov počas krízy Česko, Poľsko alebo Maďarsko. Na otázku nevedelo odpovedať 
7,3 % respondentov. 

Ako dôvody príchodu migrantov v rokoch 2015 a 2016 uvádzali študenti naj-
mä vojnu a vojnovú situáciu v krajine pôvodu. Túto príčinu napísalo (38 %) opý-
taných. Frekventovanou bola tiež práca (16,3 %) a ekonomické dôvody a financie 
(17,7 %). Po nich nasledovali odpovede, ktoré študenti označovali predovšetkým 
ako lepší život (14,7 %), politická situácia v krajine alebo politické prenasledova-
nie (12,3 %), nebezpečie v pôvodnej krajine alebo hľadanie bezpečia v novej (7,3 
%), chudoba a  hlad (7 %) a  všeobecne zlá situácia (3,7 %). Menej početné od-
povede (cca 2,3 %) sa odvolávali na  strach o  život, majetok a  zdravie; nepokoje; 
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medzinárodnú ochranu; náboženské prenasledovanie; sociálny systém alebo jeho 
využívanie. V  rámci odpovedí na  túto otázku sa vyskytlo aj niekoľko výrokov, 
ktoré spájali migrantov so snahou podmaniť si Európu; mať peniaze; nič nerobiť 
a znásilňovať ženy; vyvolať vojnu a rozbiť európsku kultúru a podobne. 

Študenti vnímali migrantov prichádzajúcich do Európy v rokoch 2015 a 2016 
najmä ako osoby, ktoré: 

1.  utekajú pred vojnou, prenasledovaním, zachraňujú si životy, hľadajú me-
dzinárodnú ochranu;

2.  sú ekonomickými migrantmi, ktorí hľadajú lepší život, časť z nich využíva 
sociálny systém európskych krajín; 

3.  sa pohybujú z rôznych dôvodov, prichádzajú za rodinou, štúdiom alebo 
z iných osobných dôvodov. 

Dopady udalostí na slovenský azylový systém mapuje nasledovná otázka. Jej 
cieľom bolo zistiť, či študenti registrujú zmeny počtov žiadateľov o azyl po týchto 
udalostiach. Výsledky preukázali, že 31,9 % študentov je presvedčených, že počet 
žiadateľov o azyl sa v dôsledku „krízy“ zmenil veľmi výrazne alebo výrazne. Ďalšia 
tretina si myslí, že sa zvýšil zanedbateľne, 16 % sa domnieva, že sa nezmenil alebo 
dokonca znížil. Veľmi výrazne a  výrazné zvýšenie počtov migrantov registrujú 
častejšie ženy a osoby do 25 rokov. Polovica mužov a 40 % respondentov nad 26 
rokov vidí jeho zvýšenie najmä ako zanedbateľné. 

Tabuľka 20: Odpovede na otázku: „Zvýšil sa v dôsledku „migračnej krízy“ v rokoch 2015 a 2016 počet 
žiadateľov o azyl na Slovensku?“ (údaje sú uvedené v %) 

Odpoveď Všetky 
odpovede

Ženy Muži Respondenti 
do 25 rokov

Respondenti 
nad 26 rokov

Áno, veľmi výrazne 3,7 2,8 7,4 3,7 3,7
Áno, výrazne 28,4 30,8 16,7 30,0 24,4
Áno, zanedbateľne 36,5 34,0 50,0 35,0 40,2
Počet sa nezmenil 9,0 8,9 9,3 8,3 11,0
Počet sa znížil 7,0 16,2 11,1 16,1 13,4
Neviem 15,4 7,3 5,5 6,9 7,3

Nasledovný blok otázok sa venuje záujmu študentov o migrácie. Na základe 
zistení je možné konštatovať, že pozornosť, ktorú venujú migráciám, je skôr sla-
bá. Pasívne sa o tému zaujíma 64,5 % opýtaných a vôbec 22,3 %. Aktívny záujem 
prejavilo len 13,3 % študentov. Väčšiu aktivitu pritom vykazovali respondenti 
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mužského pohlavia, z  ktorých štvrtina sa skôr alebo veľmi aktívne zaujímala 
o migráciu a viac ako polovica sa zaujímala pasívne. Spomedzi žien sa aktívne 
(veľmi alebo skôr) o migráciu zaujímalo 10 % a pasívne 68 %. V dôsledku „krízy“ 
sa celkový záujem o migrácie zvýšil výrazne a čiastočne takmer u polovice študen-
tov, nezmenil sa u 40,9 % respondentov, znížil u 0,7 % respondentov. Zmenu pri-
tom zaznamenávame viac u žien, u ktorých sa výrazne a čiastočne zmenil záujem 
o migrácie v takmer 65 %. V prípade mužov to bolo v 45 %. 

O  „migračnej kríze“ sa študenti dozvedali najčastejšie z  internetu, za  ktorým 
nasledovala televízia, tlač, rádio, literatúra, osobná skúsenosť a skúsenosti známych. 
Znamená to, že s informáciami o „kríze“ sa stretávali najmä cez nepriame neosobné 
skúsenosti, z nich najvýraznejší bol online svet, televízia a tlač. 

Spôsob a frekvenciu, akými médiá informovali o „migračnej kríze“, považovali 
študenti za skôr alebo určite neprimerané – v 40,9 % prípadoch. Pomerne početná 
je však aj skupina, ktorá ich považuje za skôr alebo určite primerané (32,3 %). Ako 
sa sami vyjadrili, takmer polovicu z nich mediálne správy o udalostiach v rokoch 
2015 a 2015 skôr alebo určite neovplyvnila (45,8 %). Určite áno a skôr ovplyvnili 
32,1 % študentov. Tieto zistenia sú zaujímavé najmä v porovnaní s názormi slo-
venského obyvateľstva na celonárodnej úrovni. Podľa Eurobarometra z roku 2018 
považovalo až 47 % Slovákov mediálne informácie o migrantoch za objektívne. 
Výskum naznačuje tendenciu väčšej kritickosti a odstupu mladých a vzdelaných 
respondentov k mediálnym prezentáciám o tejto téme. 

7. 4 KONATÍVNA STRÁNKA POSTOJA 
Konatívna zložka tvorby postoja bola skúmaná na príklade dvoch otázok. Prvá 
z nich sa zaoberala hodnotením prístupu Slovenska a európskych krajín všeobec-
ne k „migračnej kríze“ v rokoch 2015 a 2016. Analýzu zistení prináša Tabuľka 21.  

Tabuľka 21: Odpovede na otázku: „Ako hodnotíte prístup európskych krajín a Slovenska k „migračnej kríze“
v rokoch 2015 a 2016?“ (údaje sú uvedené v %) 

Veľmi 
pozitívne

Skôr 
pozitívne

Neutrálne Skôr 
negatívne

Veľmi 
negatívne

Prístup 
európskych 
krajín

1,0 20,7 49,2 23,4 5,7

Prístup 
Slovenska

3,3 26,1 46,2 20,1 4,3
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Z  údajov je zrejmé, že prístup Slovenska aj európskych krajín k  „migračnej 
kríze“ hodnotí takmer polovica opýtaných neutrálne. Ostatní sa viac stotožnili 
s  prístupom Slovenska, ktorí vnímajú mierne pozitívnejšie ako v  prípade po-
stupov európskych krajín všeobecne. Prístup Slovenska zhodnotilo veľmi alebo 
skôr pozitívne 29,4 %. Zhodný postoj vo vzťahu k európskym krajinám vyjadrilo 
21,7 %. Naopak, veľmi negatívne alebo skôr negatívne sa k postupom Slovenska 
postavilo 24,4 % a  k  postupom európskych krajín 29,1 % opýtaných. Viac ako 
polovica žien a  približne tretina mužov hodnotila prístup európskych krajín aj 
Slovenska neutrálne. Muži sa viac prikláňali k skôr negatívnemu a veľmi negatív-
nemu hodnoteniu prístupu európskych krajín (54,8 %) a skôr pozitívnemu a veľ-
mi pozitívnemu hodnoteniu prístupu Slovenska (41,5 %). Hodnotenia žien boli 
v tejto oblasti štatisticky vyrovnanejšie. 

Verejná mienka a  názor Slovákov na  migrantov bol v  rokoch 2015 a  2016 
ovplyvňovaný obrazmi, ktoré produkovala politická scéna v rámci predvolebnej 
kampane. Nasledovná otázka sa preto venovala vplyvu politickej diskusie o mig-
rantoch na volebné preferencie študentov v parlamentných voľbách v roku 2016. 
Zistenia preukázali, že väčšinu študentov diskusia pri voľbách skôr alebo vôbec 
neovplyvnila (59,2 %) a  len 14,3 % z nich ovplyvnila (skôr alebo výrazne). Viac 
ako štvrtina opýtaných sa nevedela k otázke vyjadriť. Čo sa týka veku responden-
tov, takmer 30 % študentov do 25 rokov sa nevedela k otázke vyjadriť. Viac ako 
polovica študentov z tejto vekovej kategórie sa zmienila, že ich politická diskusia 
vôbec alebo skôr neovplyvnila. Respondenti nad 26 rokov zaujali aktívnejší po-
stoj, takmer 70 % z nich diskusia vôbec alebo skôr neovplyvnila. 

7. 5  EMÓCIE A PREDSTAVY 
O MIGRANTOCH

Pocitovú emocionálnu stránku postoja k migrantom skúmali nasledovné otázky. 
Ich úlohou bolo zistiť, aké predstavy sa v súvislosti s migrantmi a utečencami 
študentom zobrazujú ako prvé a čo v nich tieto pojmy vzbudzujú. Svoju pred-
stavu migranta popísalo celkovo 300 študentov. Respondenti sa k téme vyjad-
rovali v rámci otvorenej otázky. Ich odpovede zahŕňali jednoslovné výroky až 
po podrobný opis konkrétnej osoby alebo situácie. Podľa základnej myšlienky, 
ktorú vyjadrovali, sme odpovede kategorizovali do  niekoľkých významových 
okruhov. 
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Prvý obraz, ktorý si študenti pri pojme „migrant“ vybavili, mal najčastejšie 
podobu človeka, ktorý: 

Mení svoje bydlisko. 
Migruje z krajiny do krajiny. 
Opustil svoju krajinu. 
Chce sa usadiť v inom štáte. 

Zmenu bydliska študenti neviazali na  konkrétny dôvod alebo sa, naopak, 
vyjadrovali, že ho k tomu nútia vážne dôvody (27,3 %). Celých 11 % opýtaných 
opisuje svoju predstavu „migranta“ slovom: utečenec, ďalších 10 % slovom: cudzi-
nec a  5,7 % slovom: prisťahovalec. Pomerne časté boli predstavy o  konkrétnych 
skupinách ľudí, a  to na  základe ich pôvodu, etnicity, náboženstva či rodových 
alebo vekových kategórií. Frekventovanými boli v tejto súvislosti aj obrazy: čer-
nochov alebo ľudí tmavej pleti (4,6 %), Afričanov, moslimov, Srbov, Rumunov, osôb 
z Blízkeho východu, Arabov alebo mladých mužov. U 5,3 % opýtaných evokoval 
pojem „migrant“ predstavu negatívnych dopadov na hostiteľskú krajinu. Študenti 
v nich vykreslili obrazy spojené s: 

 
nerešpektovaním pravidiel, 
zlyhaním Európskej únie,
narušením našej kultúry, 
bordelom, 
znásilnením žien, 
žiadateľmi o dávky, 
neprispôsobením sa,
falošnými manželstvami,
terorizmom. 

Ďalší okruh prvých predstáv o  migrantovi bol spojený s  prácou, financiami 
a ekonomikou (5 %). Len 4,7 % študentov si migranta prestavilo jednoducho ako 
človeka alebo milého človeka. V  odpovediach sa vyskytli aj predstavy spájajúce 
migranta priamo s migračnou krízou; masou ľudí; odchodom za lepšími podmien-
kami; bojom o prežitie; trápením; ťažkosťami alebo pocitom strachu. 

Najčastejšie sa vyskytujúci obraz „utečenca“ súvisel s útekom alebo konkrétnej-
šie útekom z vlastnej krajiny. V niektorých prípadoch bol ich útek zdôvodňovaný 
a opisovaný vážnymi príčinami, konkretizovanými najmä ako: ekonomické, politické 
a náboženské pohnútky (24,4 %). Ďalšou frekventovanou predstavou bola vojna (15,4 
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%). Niektorí zo študentov (6 %) si s obrazom utečenca spojili konkrétny pocit, naj-
častejšie sa zmieňovali o strachu, utrpení, ľútosti, súcite alebo zle. Iní si ho asociovali 
s predstavou osoby, ktorá potrebuje pomoc alebo hľadá bezpečie; je prenasledovaná; 
ohrozená na živote alebo bojuje o prežitie (5,4 %). Niektorí študenti pomenovávali 
prvú predstavu, ktorá sa im vybavila so slovom “utečenec“ priamo výrokom migrant 
(4,4 %) alebo cudzinec. Nazvali ju tiež výrazom chudák, úbožiak alebo zúfalec (2,7 
%), spojili s chudobou, slabším sociálnym prostredím a hladom (2,3 %). 

Menej početné, ale významné boli aj predstavy o fyzickom výzore utečenca ale-
bo o jeho pôvode. Najčastejšie boli v tomto kontexte opisované podoby černochov 
alebo osôb s tmavšou pleťou (3 %), mladých mužov, moslimov, rodín alebo matiek 
s deťmi či moslimských rodín s deťmi. Ako príklady uvádzame nasledovné výroky: 

Chlap, černoch, moslim dobre oblečený so značkovým telefónom „zachránený“  
      mimovládnou organizáciou. 

Černosi. 
Osoba tmavšej pleti, chudobnejší s početnou batožinou a rodinou. 
Vychudnutý černoch. 
Mladý chlap do 30 rokov tmavšej pleti. 
Moslimské rodiny s deťmi v táboroch. 

Ak sa respondenti priamo zmieňovali o krajinách pôvodu utečencov, odvo-
lávali sa predovšetkým na Sýriu a Sýrčanov, Afričanov, Arabov alebo Afgancov. 
(Afričania utekajúci do Európy.)

Ďalším zmieňovaným bol obraz konkrétneho prostredia alebo špecifickej situ-
ácie, ktorá sa im v spojitosti s utečencami vybavovala ako prvá. Prislúchali k nim 
obrazy lodí, mora, topenia sa, mŕtvych na  mori, výjavy utečeneckých táborov 
(ťažké podmienky, ostnatý drôt), tiež predstavy spojené s masami ľudí (plné sta-
nice, preplnené lode). Ich predstavy sa odohrávali v duchu nasledovných výrokov: 

Tábory, vysoké ploty, dlhé rady, hranice, Blízky východ, problém, vojna. 
Čln v mori. 
Veľké množstvá ľudí. 
Ženy s deťmi utekajúce cez ostnaté drôty. 

Napokon, posledný okruh obrazov sa spájal s osobami s nelegálnym statusom, 
nelegálne utekajúcich alebo prichádzajúcich do  hostiteľskej krajiny, predstavou 
polície, odmietaním vpustiť migrantov do krajiny, väznením a potrebou prevero-
vania týchto osôb (4 %). Tieto tendencie ilustrujú nasledovné výpovede: 
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Osoba neprávom žijúca na Slovensku. 
Človek na úteku, ktorý by mal byť autoritami preverený. 
Človek, ktorý nelegálne cestuje do krajiny, v ktorej nie je občanom. 

Nasledovné dve otázky sa týkali celkového postoja študentov k migrantom 
a  utečencom. Študenti mali svoj názor vyjadriť prostredníctvom číselnej škály, 
kde bod 10 znamenal veľmi pozitívny postoj a bod 1 veľmi negatívny postoj. 

Tabuľka 22: Odpoveď na otázku: Aký je Váš celkový postoj k migrantom a utečencom? (hodnotenie 1 – veľmi 
negatívny, 10 – veľmi pozitívny postoj) (údaje sú vyjadrené v %) 

Bodové 
hodnotenie
na škále

Postoj 
k migrantom

Postoj 
k utečencom

1 3,7 7,0
2 2,0 5,0
3 7,7 11,0
4 7,7 10,4
5 29,4 28,1
6 9,7 12,0
7 13,4 8,0
8 11,7 6,7
9 6,0 5,7

10 8,7 6,0

Čo sa týka postoja k  migrantom, takmer 30 % respondentov ho ohodno-
tila prostredníctvom čísla 5. Ak počítame bod 5 a 6 za  stred škály, vyjadrujúci 
neutrálny postoj, stotožnilo sa s nimi 39,1 % študentov. Smerom k negatívnemu 
hodnoteniu (body 1 – 4) sa priklonilo 21,1 % opýtaných a smerom k pozitívnemu 
hodnoteniu (body 7 – 10) takmer dvakrát viac študentov (39,8 %). 

V prípade postoja k utečencom zaznamenávame opäť najvyšší počet študentov 
označujúcich bod 5 (28,1 %), spolu s bodom 6 tvoria 40,1 % skupinu, označujúcu 
neutrálny postoj. Negatívnejšie hodnotenia vyjadrilo 33,4 % a pozitívnejšie 26,4 % 
študentov. Zistenia poukazujú na mierne pozitívnejší postoj študentov k migran-
tom ako k utečencom, a to u mužov aj u žien, študentov do 25 rokov i starších ako 
25 rokov. 

Viac ako polovica všetkých respondentov (54,5 %) uviedla, že ich postoj k mig-
rantom a utečencom sa dôsledku „migračnej krízy“ v roku 2015 a 2016 nezmenil. 
V  prípade 16, 1 % študentov sa ich postoj zmenil. Vyjadriť sa nevedelo 29,4 % 
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respondentov. V nasledovnej otázke sme sa pýtali, akým spôsobom sa ich postoj 
zmenil a z akého dôvodu. Odpovede tých, ktorí podrobnejšie opísali dôvody tejto 
zmeny, je možné rozdeliť do troch skupín. 

1.  Zmena postoja k horšiemu a negatívnejšiemu. Táto skupina respondentov 
bola najpočetnejšia. Vo svojich výpovediach spomínajú najmä hrozbu ale-
bo strach z migrantov a utečencov, islam, potrebu opatrnosti, búranie na-
šej kultúry. Viacerí sa pri ich opise opierali o mediálne obrazy. Príkladom 
takýchto výrokov sú nasledovné: 

 
Vadia mi moslimskí „utečenci“, bojím sa ich vplyvu, presadzujú si len svoje 
náboženstvo, vytvárajú getá, nikto tam nesmie vstúpiť.

 Áno zmenil, v  médiách to ukazovali denne, veľké masy utečencov 
a migrantov.

 Zmenil sa k horšiemu, cítim ohrozenie z dôvodu správ z médií. 
 Nesúhlasím s narúšaním kultúr inými a miešaním rás.
 Nebezpečenstvo pre obyvateľstvo, kriminalita. 
 Niektorí sú nebezpeční, ak tu chcú žiť, nech sa prispôsobia našej kultúre. 

Malo by ich tu byť menej.

2.  Spozitívnenie postojov. Tendencia bola pozorovaná u druhej najpočetnej-
šej skupiny výrokov.

 
Netreba z nich robiť “strašiakov” pre Slovensko. 

 Slovensko by malo posilniť legislatívu v tomto smere, zvýšiť toleranciu. 
 Bez migrácie neexistuje pokrok.
 Začala som ich vnímať viac ako ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc, pretože, ak 

by sa také niečo, čo sa deje u nich doma, dialo u nás, tiež by sme chceli, aby 
nám iné krajiny pomohli. 

 Sú to tiež ľudia a majú právo na lepší život.

3. Zvýšenie záujmu. Rovnako početní boli tí, ktorých zmenu postoja vidíme 
v tom, že sa o tému začali viac zaujímať, začali ju považovať za dôležitú, 
viac sa o migrantoch dozvedať a odvolávať sa na vlastnú skúsenosť. 

Vlastná skúsenosť, svedectvá iných ľudí. 
Viac sa o túto problematiku zaujímam a súcítim s nimi. 
Viac ich chápem. 
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Predtým som túto tému nevnímala ako dôležitú. 
Asi som ich predtým nevnímala. 

7. 6 ZHODNOTENIE 
Viaceré štúdie skúmajúce postoje ku kultúrnej diverzite hovoria o pomerne ne-
tolerantnom a  uzavretom vzťahu slovenského obyvateľstva k  migrantom a  ina-
kosti vo všeobecnosti. V oblasti aktívneho záujmu, všeobecných poznatkov, ale aj 
postoja k riešeniu migračnej problematiky patrí Slovensko v porovnaní s inými 
európskymi krajinami k  posledným. Otvorenejší a  tolerantnejší voči kultúrnej 
odlišnosti, odolnejší voči existujúcim stereotypom sú najmä mladí a  vzdelaní 
(najmä vysokoškolsky a stredoškolsky) ľudia. 

K tejto diskusii sa pokúsil prispieť aj predkladaný text. Prináša závery z výsku-
mu postojov nitrianskych vysokoškolských študentov k migrantom a utečencom. 
Jeho cieľom bolo zistiť, aké sú ich poznatky o migrantoch, aké emócie voči nim 
prechovávajú a aké obrazy sa v súvislosti s  týmto fenoménom u nich objavujú, 
akým spôsobom na tvorbu postojov vplývali udalosti migračnej krízy v rokoch 
2015 – 2016. 

Výskum, ktorý bol uskutočnený dotazníkovou metódou s  301 študentmi, 
preukázal, že postoje vysokoškolských študentov k  migrantom a  utečencom sú 
vo všeobecnosti pomerne pozitívne a otvorené. Väčšina študentov chápe pojem 
„migrant“ v  širšom kontexte a  správne ho definuje ako osobu opúšťajúcu svoj 
domov, presúvajúcu sa, prekračujúcu štátne hranice, a to z rôznych dôvodov. 

Rovnako aj „utečenca“ vidia predovšetkým ako osobu, ktorá opúšťa krajinu 
z vážnych dôvodov, z ktorých najpodstatnejšie sú vojna, politická nestabilita, ná-
boženské pomery a ďalšie, ktoré opisným spôsobom kopírujú skutočnú definíciu 
pojmu „utečenec“ podľa ženevskej dohody z roku 1951. 

Počty cudzincov s platným pobytom a azylantov na Slovensku študenti väč-
šinou podhodnocujú, alebo ich s  určitou odchýlkou odhadujú správne. Tieto 
zistenia môžu vypovedať o tom, že študenti počty nevnímajú ako vysoké a prav-
depodobne ani ako problematické. Tento fakt môže zohrávať významnú úlohu pri 
formovaní celkových postojov študentov k migrantom. 

Pomerne správne hovoria aj o najčastejších krajinách pôvodu cudzincov a žia-
dateľov o azyl. V prípade žiadateľov o azyl k nim v niektorých prípadoch priraďujú 
aj krajiny pôvodu pracovných migrantov a krajiny susediace so Slovenskom, čo 
opäť napovedá o  prepojení predstavy „utečenca“ s  pracovnou migráciou. Tieto 
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zistenia potvrdzujú predpoklady o  väčšej otvorenosti mladých vzdelaných ľudí 
k inakosti a menšiemu sklonu k stereotypizácii. 

Z odpovedí menšej časti študentov je však zrejmé, že nazerajú na tieto fenomé-
ny len z určitého konkrétneho uhla. Pojmy „migrant“ a „utečenec“ vnímajú ako 
synonymá. Definujú alebo spájajú ich s obrazmi a predstavami parciálnych skupín 
a špecifických situácií. „Migrantov“ a „utečencov“ mylne stotožňujú s nasledov-
nými skupinami: 

migranti =

utečenci
prisťahovalci
osoby z krajín mimo Európskej únie
pracovní migranti
Sýrčania
Afričania
osoby tmavej pleti

utečenci = 

migranti
pracovní migranti 
osoby tmavej pleti
Afričania 
mladí muži
Rumuni
Srbi
Vietnamci
Turci 
moslimovia
rodiny s deťmi
utečenci na lodiach, v mori 
utečenci v utečeneckých táboroch

Tieto názory a  asociácie vypovedajú o  tendencii generalizovať a  stereotypi-
zovať – prisudzovať vlastnosti celej skupiny (migrantov) špecifickým skupinám 
migrantov (najmä utečencom a moslimom). Na druhej strane hovoria o sklone 
kategorizovať (rozdrobovať) migrantov na  dielčie podskupiny a  posudzovať 
a hodnotiť migrantov vo všeobecnosti na základe existujúcich postojov a nega-
tívnych predsudkov vytvorených voči čiastkovým skupinám (utečencom, mosli-
mom, osobám tmavej pleti, pracovným migrantom...). 

Pri tvorbe postojov študentov voči migrantom je zrejmá aj úloha emócií a po-
citov. V rámci kognitívnej – poznávacej, vedomostnej stránky postoja študentov 
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k migrantom pozorujeme pomernú zhodu (u väčšiny študentov) predstáv s re-
álnou situáciou, dokonca s podhodnocovaním počtov migrantov a utečencov. Je 
zrejmé, že študenti majú vedomosti o migrantoch a migráciách. Analýza emo-
cionálnej stránky pocitov však poukazuje na väčší odstup voči migrantom a ich 
častejšie stotožňovanie s  konkrétnymi skupinami. Predstavy a  prvotné obrazy, 
ktoré si študenti s migrantmi evokujú, sú už konkrétnejšie a častejšie sa spájajú 
s určitými situáciami alebo podobou migranta či utečenca, sú negatívnejšie. 

V odpovediach študentov sa v tejto súvislosti častejšie objavuje pocit ohrozenia 
a strachu z migrantov a utečencov. Ohrozenie pociťujú najmä zo strany kultúr, voči 
ktorým vnímajú najväčšiu dištanciu (geografická vzdialenosť, kultúrna a nábožen-
ská odlišnosť, fyzické rozdiely), čiže osobám tmavej pleti, Afričanom, moslimom. 
Obávajú sa ohrozenia svojej ekonomickej úrovne, tlaku na pracovný trh – obavy 
pred príchodom ekonomických migrantov, konkrétne Srbov, Rumunov, ale i mig-
rantov z chudobnejších krajín alebo prostredí všeobecne. Ďalším zo zdrojov nega-
tívnych postojov je strach z ohrozenia kultúrnej integrity – európskej, kresťanskej, 
slovenskej, ktoré formujú postoje k moslimom, Afričanom, migrantom z radov 
mladých mužov a ďalším. 

Tieto postoje sa prejavili aj väčšou inklináciou a stotožnením sa responden-
tov s  prístupom Slovenskej republiky, ktoré bolo v  porovnaní s  ostatnými eu-
rópskymi krajinami v  medzinárodných riešeniach migračnej situácie prísnejšie 
a odmietavejšie. 

Výskum predpokladal, že záujem vysokoškolských študentov o migrácie bude 
vyšší a aktívnejší. Zistenia však preukázali opak. Študenti deklarujú, že o  tému 
sa zaujímajú málo (najmä pasívne alebo vôbec). Väčšiu aktivitu v  tejto oblasti 
prejavili respondenti mužského pohlavia. U žien dochádza k zmenám a zvýšeniu 
záujmu v súvislosti s „migračnou krízou“. O migráciách sa dozvedajú predovšet-
kým z neosobných sprostredkovaných zdrojov (internet, TV). Je však podstatné, 
že väčšina študentov nazerá na mediálne správy s nadhľadom a nepovažuje ich 
informovanie o  migrantoch alebo migračnej téme za  primerané a  objektívne. 
Médiami ani politickou diskusiou sa títo mladí ľudia väčšinou nenechali ovplyv-
niť, a to konkrétne ani pri rozhodovaní o volebných preferenciách. 

Reflexiu migrácií a migrantov považujeme v  súčasnosti za  jednu z význam-
ných úloh spoločenskovedných disciplín. Predpokladáme, že objem migrantov 
a  tým aj kontaktov medzi domácim obyvateľstvom a novoprichádzajúcimi jed-
notlivcami a skupinami z iných krajín sa bude neustále zintenzívňovať. Štúdium 
týchto procesov prispeje k vytváraniu pozitívnych vzťahov a eliminácii konflikt-
ných a  sporných prvkov. Poznanie a  formovanie postojov mladých vzdelaných 
ľudí môže napomôcť k ich skvalitneniu. 
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8. ZÁVER 

Migrácia sprevádza ľudstvo od samého začiatku. Na intenzite a naliehavosti 
nabrala najmä v  posledných desaťročiach a  rokoch, keď sa stala jedným 

z najpálčivejších problémov súčasného globalizovaného sveta. Strety obyvateľstva 
prislúchajúceho k odlišným kultúrnym, jazykovým, náboženským, sociálnym či 
sociopolitickým celkom sú bežnou súčasťou týchto procesov. Reflexia „svojho 
vlastného“ a uvedomovanie si podstaty „ja“ a  „my“ sa v konfrontácii s prísluš-
níkmi odlišných skupín, ktorí zastupujú kategóriu „oni“, „cudzí“, „odlišní“, stala 
podstatou viacerých verejných diskusií. 

Cieľom monografie bola analýza verejnej diskusie vo vzťahu k  novodobým 
migráciám a  osobitne k  „migračnej“ kríze, ktorá zasiahla európsky kontinent 
v rokoch 2015 a 2016. Jej úlohou bolo sledovať, ako je téma migrácií a utečencov 
zobrazovaná a prezentovaná, akým spôsobom a akou intenzitou sa o nej komu-
nikuje a do akej miery rozprávanie o nej ovplyvňuje názory a postoje slovenskej 
verejnosti. Táto rozprava bola analyzovaná v rovine mediálnej a politickej diskusie 
a v rovine reflexie občianskou spoločnosťou a vybranou skupinou z radov domá-
ceho obyvateľstva – vysokoškolskými študentmi. 

Ako sa ukázalo, téma migrácií, migrantov, cudzincov a  utečencov zasiahla 
v posledných rokoch aj spoločenskú diskusiu na Slovensku, a to v celej svojej šírke 
a vážnosti. Odozvy tejto verejnej rozpravy sú zjavné aj dnes. Dialo sa tak aj na-
priek skutočnosti, že „migračná kríza“ a zvyšujúci sa počet migrantov a utečencov 
v Európe po roku 2015 migračnú situáciu Slovenska de facto nezmenil. 
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Príčinou tohto faktu sú viaceré faktory. Jednou z nich je historická podmie-
nenosť vývoja územia Slovenska. Slovensko bolo tradične vysťahovaleckou kraji-
nou, počet vysťahovalcov nad prisťahovanými prevláda aj v súčasnosti. Kontakt 
s cudzincami sa dial najmä prostredníctvom príchodu a prítomnosti etnických 
spoločenstiev, ktoré dnes nazývame tradičnými, autochtónnymi národnostný-
mi menšinami a  etnickými skupinami. Tzv. nové minority, ktoré vznikajú pre-
dovšetkým z  radov migrantov, sa na Slovensku sformovali najmä v poslednom 
období. Nízkemu kontaktu s  inými kultúrami napomohla aj dlhodobá izolácia 
a uzavretosť v čase komunistického režimu. K väčšej priestupnosti štátnych hra-
níc a voľnému pohybu došlo až po roku 1989, ale predovšetkým v súvislosti so 
vstupom Slovenska do Európskej únie a Schengenu. Príchod cudzincov na úze-
mie Slovenska sa od roku 2004 síce výrazne zvýšil, avšak v porovnaní s ostatnými 
európskymi krajinami je ich prepočet na  celkový počet obyvateľov stále jeden 
z najnižších. Slováci majú možnosť stretnúť sa na vlastnom území najmä s občan-
mi susedných krajín, krajín Európskej únie a z hľadiska motivácie ich príchodu 
predovšetkým z pracovnými migrantmi. 

Slováci boli odkázaní predovšetkým na neosobné, sprostredkované skúsenos-
ti. Túto medzeru zaplnili mediálne a politické narácie o „inakosti“, cudzincoch 
a migrantoch. Ich vplyv sa v plnej miere prejavil predovšetkým v súvislosti s „mig-
račnou krízou“, ktorej priebeh sa na Slovensku kryl s predvolebnou kampaňou 
do Národnej rady Slovenskej republiky a samotnými voľbami. 

Ako napovedajú zistenia, téma migrácií sa od  vzniku Slovenskej republiky 
v politickom zápase takmer nevyskytovala. V roku 2002 a v nasledovných voľbách 
bola kľúčovou predovšetkým otázka vstupu a integrácie Slovenska do Európskej 
únie. K zmene situácie došlo v roku 2015. Masové vlny migrantov smerujúcich 
do  Európy vyvolali reakciu európskej politickej scény a  na  Slovensko priniesli 
novú volebnú tému. Výrazným motívom politickej kampane sa stala bezpeč-
nostná hrozba v podobe ľudí, ktorí prichádzajú do Európy. Hlavným prvkom ich 
odlišnosti sa popri vonkajšom vzhľade alebo jazyku stali ich kultúrne špecifiká, 
z ktorých ako najvýraznejšie sa javilo náboženstvo. 

Slovenská vláda sa postavila proti spoločným riešeniam navrhovaných 
Európskou komisiou, ktoré mali zmierniť dopady „migračnej krízy“ a  zodpo-
vednosť za  ich riešenie rovnomerne rozdeliť na  všetky krajiny Európskej únie. 
Príkladom bolo odmietnutie kvót Slovenskou republikou, ktorými sa mali 
prerozdeliť utečenci do  všetkých krajín Únie. Takýto postoj deklarovala strana 
SMER-SD, ale i väčšina parlamentných a mimoparlamentných strán, ktoré tému 
migrácií podrobne zakomponovali do svojho programu. Ich programy sa opie-
rali o  suverénnosť Slovenska, dôsledné uplatňovanie princípov schengenského 
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priestoru, problémy spojené s  multikulturalizmom, imigráciou moslimov, ľudí 
z Afriky alebo Blízkeho východu do Európy, potrebou prispôsobiť sa spoločen-
ským pravidlám na Slovensku. Najostrejšie voči imigrantom vystupovala radikál-
na pravicová strana Ľudová strana – Naše Slovensko, ktorá v programe varovala 
pred obsadením Európy imigrantmi a jej islamizáciou. 

Protiimigračná rétorika sa objavuje aj vo väčšine mediálnych správ. Na ozna-
čenie príchodu imigrantov sa v nich používajú emocionálne zafarbené jazyko-
vé prostriedky, mediálne obrazy narábajú so skupinovou identitou, striktným 
rozlišovaním jednotlivcov a skupín na základe kultúrnej odlišnosti, zdôrazňujú 
a  jasne vymedzujú polaritu: „my“ („náš“, „domáci“) a  „oni“ („cudzí“, „odliš-
ný). Negatívne pocity z príchodu imigrantov podnecujú používaním metafor, 
ktoré evokujú strach, ohrozenie a  „prevalcovanie našej kultúry“. Kvalitatívna 
analýza mediálnych správ prezentovaných v  online médiách, ale i  médiách 
verejnej služby poukázala na  politizáciu témy migrácií, jej spájanie s  vnútro- 
a  zahraničnopolitickými problémami, až na  výnimky často bez adekvátneho 
zhodnotenia odborníkmi alebo predloženia opozičných názorov, na  absenciu 
analytického myslenia pri tvorbe komentárov, zjednodušovanie problema-
tiky a na  jednostranný, len negatívny alebo pozitívny náboj správ, využívanie 
predsudkov a  stereotypov v  komunikácii o  migrantoch, najmä v  súvislosti 
s utečencami, migrantmi z tretích krajín, moslimami, Afričanmi alebo Arabmi. 
Politická a mediálna diskusia bola nastavená proti migrantom prichádzajúcim 
z prostredia mimo Európy a kresťanský svet. 

Takto nastavená rétorika, diskriminujúca migrantov alebo niektoré skupiny 
migrantov vyvolala odozvu aj na strane občianskej spoločnosti, najmä mimo-
vládnych a medzinárodných organizácií či cirkví a náboženských spoločenstiev. 
Ich iniciatíva mala podobu výziev, oficiálnych vyhlásení, materiálnych a finanč-
ných zbierok, projektov zameraných na integráciu migrantov, vzdelávacej čin-
nosti či aktivizácie dobrovoľníctva. Stali sa kontrastom výraznej sekuritizácie 
migrantov a utečencov, ktorá bola spojená s predvolebnou kampaňou a voľbami 
do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016. Jedným z najvýraznejších 
projektov bol integračný projekt, ktorý nasledoval prijatie irackých utečencov 
na Slovensko. 

Ako preukázali prieskumy, viaceré mediálne a politické obrazy o migrantoch, 
negatívne nálady a obavy z nich sa pretavili aj do radov samotného obyvateľstva, 
a to na národnej aj lokálnej úrovni. Takmer polovica dospelej populácie Slovenska 
v roku 2015 vnímala príchod utečencov ako problém. (Dubéci, 2015). Približne 
rovnaký podiel obyvateľstva sa utečencov obával dosť alebo veľmi. V  prípade 
Gabčíkova, kde obyvateľstvo hlasovalo o  znovuzriadení utečeneckého tábora, 
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boli hlavným dôvodom strachu z utečencov neprispôsobivosť, iné náboženstvo, 
ktoré spôsobí bezpečnostné problémy, ekonomické obavy, rast nezamestnanosti, 
narušenie bezpečnosti v krajine vo všeobecnosti, ako aj predstava, že najskôr je 
potrebné pomôcť občanom Slovenska. Slováci vnímajú migráciu a migrantov pre-
važne negatívne, vyvoláva v nich negatívne emócie. O migračnej situácii sú slabo 
informovaní a ich predstavy a obraz migrantov často nekorešponduje s reálnou 
situáciou. Pozitívnejšie postoje k  týmto skupinám obyvateľstva je možné badať 
u  špecifických skupín  –  najmä u  žien, mladých a  vzdelaných, hlboko veriacich 
a ľudí s osobnými skúsenosťami s cudzincami, ktoré nadobudli hlavne vďaka dl-
hodobému pobytu v zahraničí. 

Osobitú skupinu tvoria vysokoškolskí študenti. Ich vek, vzdelanie, osobné skú-
senosti a ďalšie možnosti, ktoré im táto pozícia prináša, sú predpokladom k väčšej 
otvorenosti voči inakosti, menšiemu sklonu k  stereotypizácii a  predovšetkým 
odolnosti voči vonkajším vplyvom, akým je tlak mediálneho a politického zobra-
zovania migrácií. Tieto tendencie preukázali aj zistenia nášho výskumu. Ten pou-
kázal na pomernú otvorenosť a pozitívne naladenie väčšiny vysokoškolákov voči 
migrantom, vnímanie fenoménu migrácie, migrantov a utečencov v širšom kon-
texte, správne rozlišovanie týchto pojmov a určitú orientáciu a znalosti migračnej 
situácie na Slovensku. Migranti pre túto skupinu obyvateľstva nepredstavujú takú 
hrozbu, ako to vyplynulo z výskumov celoslovenskej populácie, ich počty dokon-
ca podhodnocujú. Časť z nich pri hodnoteniach alebo opisoch svojich predstáv 
o migrantoch stále narába so stereotypmi. Na emocionálnej úrovni v nich mig-
ranti vzbudzujú pocit ohrozenia materiálneho dostatku a  kultúrnej integrity. 
O migrácie sa však nezaujímajú aktívne, ich záujem sa čiastočne zvýšil v súvislosti 
s „migračnou krízou“. Z hľadiska možností formovania postojov obyvateľstva ku 
kultúrnej diverzite je možné túto skupinu považovať za mienkotvornú. 

Výskum poukázal na potrebu zvýšeného záujmu o tému novodobých migrač-
ných procesov a ich dopadu na celospoločenský vývoj. V kontexte výskumných 
zistení z oblasti mediálnej, politickej, občianskej a verejnej rozpravy k téme migrá-
cií a migrantov predkladá publikácia k diskusii niekoľko praktických odporúčaní, 
ktoré by mohli do určitej miery stimulovať objektívnu komunikáciu o téme, ale 
i realizáciu rozhodnutí a opatrení uskutočňovaných na úrovni národnej, lokálnej 
alebo inštitucionálnej. 

1. Výskum potvrdil význam médií verejnej služby, prípadne inej formy po-
liticky a finančne nezávislých médií pre spoločnosť. Médiá by nemali pre 
závislosť na  financiách z  inzercie, prispôsobovať svoje programy vkusu 
percipientov bulvarizáciou, negativizáciou a dramatizáciou. Pri správnej 
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dramaturgii môžu aj vďaka profesionálnemu prístupu prezentovať spo-
ločenské problémy v celej ich komplexnosti, a v spolupráci s odborníkmi 
ponúkať a hľadať ich riešenia. 

2.  V  rámci potreby riešenia spoločenských problémov je potrebné v  žur-
nalistickej praxi aplikovať metódy tzv. solution journalism – žurnalizmu 
hľadajúceho riešenia, a zdôrazňovať integračnú funkciu médií. 

3.  Je potrebné zabezpečiť spoluprácu viacerých aktérov integračného proce-
su na národnej a lokálnej úrovni. Štát by mal mať prehľad aj o lokálnych 
projektoch, mal by zbierať dáta, vyhodnocovať ich a následne efektívne 
využívať a zapracovávať do národnej integračnej politiky. Integračný pro-
ces by mal byť jednotný, jeho realizácia by nemala byť rozdrobená medzi 
viaceré ministerstvá alebo útvary. Komplikovanosť postupov v  rámci 
integračného procesu by mala zjednodušiť prepojená jednotná databáza 
s  jasne definovanými vysvetleniami a vytvorenie jednotného, kľúčového 
zdroja informácií na národnej úrovni slúžiaceho pre cudzincov, organizá-
cie, zamestnávateľov. 

4.  Je potrebné posilniť význam lokálnej samosprávy v  procese integrácie 
cudzincov. 

5.  Je potrebné zvýšiť interkultúrne kompetencie stredoškolskej a vysokoškol-
skej mládeže, zintenzívniť vzdelávanie v oblasti kultúrnej rôznorodosti 

Téma novodobých migrácií a ich percepcie je nanajvýš aktuálna a deje sa tak-
povediac priamo pred našimi očami. Je veľký predpoklad, že migrácie a príchod 
etnicky, nábožensky aj sociálne odlišného obyvateľstva bude pokračovať, prípadne 
sa zintenzívňovať. Sledovanie reakcií domáceho obyvateľstva bude preto nanajvýš 
aktuálne a potrebné. Naše zistenia môžu prispieť k  tomuto štúdiu, pomôžu vy-
svetliť správanie sa obyvateľstva, ako i samotných migrantov, osvetlia minoritno-
-majoritné vzťahy. Prispejú k osvetleniu niektorých z konzekvencií, vyplývajúcich 
zo súčasnej migračnej situácie. Umožnia nielen orientáciu v situácii, ale i možnú 
predikciu v správaní a postojoch verejnosti k téme. 
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13.  SUMMARY 

MODERN MIGRATIONS IN PUBLIC, MEDIA 
AND POLITICAL DISCOURSE

Population mobility has intensified in recent years. This applies to all types of 
migration, but most notably labour migration or refugee migration. Almost 
a third of all migrants in 2019 were on the European continent. 

In 2015, Europe faced a  serious humanitarian challenge in the form of the 
arrival of more than a million migrants. These migrants most often came from 
countries such as Syria, Afghanistan, Eritrea and Nigeria, and the vast majority 
of them went to Germany, as well as Hungary and Sweden. The urgency, glo-
bal nature and persistence of the situation have meant that the issue of migrants 
has produced a wide range of responses in European countries and has become 
a common and obligatory part of the public discourse.

Slovakia is only slightly affected by the direct arrival of migrants. The total 
number of foreigners in our country is still one of the lowest in Europe (in 2018, 
their share in the total population of Slovakia reached 2.2%). Among the migrant 
workers who predominate in Slovakia, these are mainly foreigners from Serbia, 
Romania, Hungary, the Czech Republic and Ukraine. The number of asylum 
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seekers is also low. Slovakia is characterized by one of the strictest refugee poli-
cies. Since 1993, more than 59,000 asylum applications have been registered in its 
territory, of which 867 have been granted asylum. In 2015 and 2016, the Slovak 
authorities registered even fewer asylum applications than in previous years. This 
means that refugees still perceive Slovakia as a transit country.

Nevertheless, the issue of migration stirred up public discussion in Slovakia 
very significantly. This topic has polarized the society, in the circles of the lay 
and professional public in political and media discourses. The discussion on the 
issue of migration reflects several connections and fundamental principles. One 
of them is the historically based tendency of strong ethnicization of public space 
and the pressure on the monoculture of the country. Another factor is the absent 
or insufficient experience of the Slovak population with migrants on their own 
territory. Finally, the debate on migration was significantly influenced by the de-
velopment of the Slovak political scene in 2015 and 2016 and the use or misuse 
of the topic in the pre-election parliamentary campaign. During this period, the 
topic of migration and refugees flooded the media very quickly especially in terms 
of the space allotted to it.

The result of these pressures has been a general debate based on mediated in-
formation, assumptions, prejudices and stereotypes, oversimplification or proble-
matization of the situation. It influenced the formation of opinions as well as the 
change in models of public thinking and behaviour towards migrants, refugees, 
but also “otherness” as such. The ubiquitous and constantly emphasized topic 
of migration and refugees has more clearly shaped the public’s relationship and 
attitude to other phenomena, situations or groups (for example, foreigners who 
have been in our territory for a long time, Muslims, Arabs, Africans, foreigners, 
economic migrants, national minorities and ethnic groups in general, the Roma 
in particular) and intervened in several other areas of public and private life.

The presented scientific monograph presents the results of the research focu-
sed on modern migrations and their reflection in public opinion. Its authors are 
employees of the Faculty of Arts of the Constantine the Philosopher University in 
Nitra, who have been dealing with the topic of migration, they studied its presen-
tation, consequences and perceptions among the majority community for a long 
time. Doc. Mgr. . Silvia Letavajová, PhD. is an ethnologist and culturologist, who 
deals with refugee issues, modern communities that arise among migrants and 
mixed Slovak-foreign marriages. Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. is the head of 
the Department of Eurasian Studies, he is a political scientist and is professionally 
engaged in the analysis of societal processes and the theory of political parties. 
Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD. works at the Department of Journalism 
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and her research focuses on media communication, media ethics, globalism and 
the influence of the media on political culture. Mgr. Miriama Bošelová, PhD. is an 
ethnologist, who deals with the ethnological aspects of migration, integration and 
ethnic identification; she cooperates with several third sector organizations that 
deal with otherness.

The main goal of the publication is to point out the way in which migration 
is communicated in public discourse, to clarify the importance ascribed to it and 
how this topic is used in Slovakia. It reveals the basic models and principles of 
creating and changing attitudes and behaviour in relation to this topic, it indicates 
their future development and formulates recommendations for practice. When 
designing the content of the monograph, the complexity of the topic and at the 
same time its specificity was taken into account. The work captures the perception 
and presentation of the migration topic from several sides – from the perspective 
of the public, migrants themselves, organizations that work with migrants, and 
finally, the media and the political scene, which realistically or seemingly repre-
sent the official opinion of the society as well as affect the public opinion. The 
monograph focuses on the reflection and depiction of migrations in four types of 
environments, which intersect and determine each other:

1. the media environment, 
2. the environment for political discussions, 
3. the environment of a specific group of the Slovak public, 
4. the environment of civic activities and organizations working with migrants.

The work is formally divided into six parts, which are thematically intercon-
nected. The monograph starts with the chapter: Slovakia and Modern Migration 
Processes. It is understood as a theoretical and contextual framework and basis 
for following the subtopics addressed in the following text. It gives an explana-
tion of these central concepts: migration, migrant, foreigner, refugee, attitudes, 
prejudices and stereotypes. Subsequently, it traces the migration history, in which 
Slovakia profiles itself as a significantly emigrating country. It monitors contact 
with foreigners directly on its territory; it characterizes the current migration 
and specifically the refugee situation. Finally, it focuses on the migration crisis in 
Europe and its real impact on Slovakia.

Another chapter deals with the political science aspects of the reflection of 
migration in Slovakia. In its introductory part, it tries to explain the very creation 
of a simplified polarized dichotomous view of the world, to distinguish between 
biological and cultural racism, to show how it is subconsciously and consciously 
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affected by approaches from the period of traditional colonialism. It addresses the 
approach to problems of increase of mass migration by European structures and 
its reflection in the public opinion of the Slovak Republic. It pays special attention 
to the reflection of this topic among political parties in Slovakia.

As the findings suggest, the topic of migration has hardly appeared in the 
political struggle since the establishment of the Slovak Republic. In 2002 and in 
the subsequent elections, the key issue was Slovakia’s accession and integration 
into the European Union. The situation changed in 2015. Mass waves of migrants 
heading for Europe provoked a reaction from the European political scene and 
brought a new electoral topic to Slovakia. The security threat in the form of peo-
ple coming to Europe has become a strong motive for the political campaign. In 
addition to their external appearance or language, their cultural specifics became 
the main element of their difference, of which religion appeared to be the most 
significant.

The Slovak government opposed the joint solutions proposed by the European 
Commission, which were to mitigate the effects of the “migration crisis” and to 
share the responsibility for resolving them equally among all countries of the 
European Union. An example was the rejection of quotas by the Slovak Republic, 
which was to redistribute refugees to all countries of the Union. Such an attitu-
de was declared by the SMER-SD party as well as by most parliamentary and 
non-parliamentary parties, which incorporated the topic of migration in detail 
into their agenda. Their programs were based on the sovereignty of Slovakia, the 
consistent application of the principles of the Schengen area, problems associa-
ted with multiculturalism, immigration of Muslims, people from Africa or the 
Middle East to Europe, the need to adapt to social rules in Slovakia.

Regarding the structure, the work continues with two parts, which describe the 
depiction of the topic of modern migration in the media. The first focuses on online 
media. It deals with the issue of the approach of journalists themselves in reporting 
on migration, a characteristic feature of negative reports on migrants in general, 
it gives a picture of the research carried out on the “migration crisis” in the me-
dia. Finally, it approaches the qualitative research itself and the presentation of its 
conclusions. The research is based on the analysis of 18 texts published in serious 
online, tabloid as well as conspiracy media using the so-called hate speech.

Anti-immigration rhetoric has been shown to appear in most media reports. 
Emotional language is used to signal the arrival of immigrants, media images 
deal with group identity by strict distinction of individuals and groups on the 
basis of their cultural differences, they emphasize and clearly define polarity: “we” 
(“our”, “domestic”) and “ they ”(“ foreign ”, “different”). Negative feelings about 
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the arrival of immigrants are stimulated by the use of metaphors that evoke fear, 
threats and the “overthrow of our culture”. Qualitative analysis of media reports 
presented in online media as well as public service media pointed to the politi-
cization of migration, its connection with domestic and foreign policy problems 
without adequate expert evaluation or submission of opposition views, the ab-
sence of analytical thinking in commenting, simplification and unilateral, only 
negative or positive news, the use of prejudices and stereotypes in communication 
about migrants, especially in relation to refugees, migrants from third countries, 
Muslims, Africans or Arabs. The political and media debate was directed against 
migrants coming from outside Europe and the Christian world.

The rhetoric set in this way, which discriminates migrants or certain groups 
of migrants, has also provoked a response on the part of society, especially non-
-governmental and international organizations or churches and religious com-
munities. The penultimate part is therefore focused on the analysis of the socio-
-political situation in Slovakia during the so-called refugee crisis in the years 
2015 – 2016 and its impact on civic activities aimed at helping refugees, the attitu-
de of the Roman Catholic Church to the “crisis” and participation in its resolution. 
It also pays attention to selected civic activities aimed at helping refugees in the 
context of the “migration crisis”.

Their initiative took the form of calls, official statements, material and finan-
cial collections, projects aimed at integrating migrants, educational activities or 
activating volunteering. They became a contrast to the significant securitization 
of migrants and refugees associated with the 2016 National Council election cam-
paign, which associated migrants with security risks. One of the most significant 
projects was the integration project, which followed the admission of Iraqi refu-
gees to Slovakia.

Finally, the monograph on migration, migrants and the “migration crisis” 
follows the perspective of the domestic Slovak population. It deals with the per-
ception of migrants in the context of national and international scientific research 
and surveys. It brings findings from an extensive questionnaire survey conducted 
among 301 Nitra university students. It deals with their knowledge about migra-
tion, the conative and emotional aspect of attitude. It focuses on how migration 
is perceived and portrayed by the public. The work analyses the attitude of uni-
versity students towards migrants, it monitors how migration and migrants are 
depicted in their stories and discussions, what means of communication they use 
to talk about the topic, which areas they perceive as dominant or problematic, 
and what influences their opinion. University students were used in our research 
deliberately.
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Their age, education, personal experience and other opportunities offered by 
this position are prerequisites for greater openness to otherness, lower tendency 
for stereotyping and, above all, resistance to external influences such as the pres-
sure of media and political depiction of migration. These tendencies have also 
been demonstrated by the findings of our research. It pointed out the relative 
openness and positive attitude of most university students towards migrants, the 
perception of the phenomenon of migration, migrants and refugees in a broader 
context, the correct distinction between these concepts and a certain orientation 
and knowledge of the migration situation in Slovakia. Migrants do not represent 
such a threat to this population group, as revealed by surveys of the entire Slovak 
population, they even underestimate their numbers. Some of them still deal with 
stereotypes when evaluating or describing their ideas about migrants. At the emo-
tional level, migrants arouse a feeling of threat to material sufficiency and cultural 
integrity. However, they are not actively interested in migration, their interest has 
increased partly in connection with the “migration crisis”. In terms of the possi-
bilities of forming the attitudes of the population towards cultural diversity, this 
group can be considered as opinion-forming.

The research pointed to the need for increased interest in the topic of modern 
migration processes and their impact on society development. In the context of 
research findings in the field of media, political, civic and public debate on migra-
tion and migrants, the publication presents several practical recommendations 
for discussion, which could to some extent stimulate objective communication 
on the topic as well as the implementation of decisions and measures taken at 
national, local or institutional level.

The topic of modern migrations and their perception is extremely up-to-date 
and is happening, so to speak, right before our eyes. It is a great assumption that 
migration and the arrival of ethnically, religiously and socially diverse populations 
will continue or intensify. Monitoring the reactions of the domestic population 
will therefore be extremely important and necessary. All the findings can contri-
bute to this study, they will help to explain the behaviour of the population as well 
as the migrants’ behaviour, they will shed light on minority-majority relations. 
They will clarify some of the consequences of the current migration situation. 
They will enable not only orientation in the situation but also a possible prediction 
of the behaviour and attitudes of the public to the topic.





Novodobé migrácie vo verejnej,  
mediálnej a politickej diskusii 

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Recenzenti: 
doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD.

Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD. 

Jazyková úprava a korektúry: 
PaedDr. Ján Sikienka 

Preklad do anglického jazyka: 
Mgr. Jana Hučková, PhD. 

Grafická úprava: 
PhDr. Roman Zima, PhD.

Foto na titulke: 
Kreatívna zóna na multižánrovom festivale Mareena Fest. Afganská kaligrafia, september 2019,  

KC Mareena, Bratislava
Autor fotografie: Michal Babinčák (www.michalbabincak.com)   

Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Publikácia vychádza v náklade: 200 ks

Monografia vychádza ako vedecký výstup projektu VEGA 1/0139/19 Novodobé migrácie vo 
verejnej mienke, politickej diskusii a mediálnej praxi   

© Silvia Letavajová – Andrea Chlebcová Hečková – Svetozár Krno – Miriama Bošelová   

ISBN 978-80-558-1631-9


