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Abstrakt  

 

Práca sa zaoberá témou vymedzenia slovensko-maďarského pohraničia, ktoré vymedzujeme 

na základe socio-kultúrnych aspektov a zhodnotenia cezhraničnej spolupráce vo vybraných 

záujmových územiach za pomoci riadených rozhovorov s predstaviteľmi samosprávy. 

Samotná práca sa skladá zo štyroch častí. Náplňou prvej časti je diskusia použitých pojmov 

hranica, socio-kultúrne aspekty, pohraničie, cezhraničná spolupráca a teoreticko-

metodologické zarámovanie problematiky. Druhá časť sa zameriava na vysvetlenie 

historického vývoja slovensko-maďarského pohraničia. Podstatné je pochopenie historických 

súvislosti, ktoré ovplyvňovali toto pohraničie a  jeho obyvateľov. Tretia časť práce sa venuje 

problematike vymedzenia pohraničia na základe socio-kultúrnych aspektov a to národnosti, 

náboženstva, rodáctva v priebehu 20. storočia. Venuje sa i vymedzeniu troch záujmových 

oblastí vybraného pohraničia, v ktorých následne zhodnocujeme socio-kultúrne aspekty. 

Štvrtá časť práce sa sústreďuje na cezhraničnú spoluprácu v záujmových územiach. Na 

hodnotenie tejto spolupráce využívame metódu riadeného rozhovoru, ktorý sme uskutočnili 

s najvyššími predstaviteľmi samosprávy. Toto subjektívne hodnotenie nám poskytuje reálny 

obraz o intenzite a kvalite cezhraničnej spolupráce vo vybraných typovo odlišných častiach 

slovensko-maďarského pohraničia. 

 

Kľúčové slová: hranica, etnická hranica, socio-kultúrne aspekty, pohraničie, cezhraničná 

spolupráca, Slovensko, Maďarsko, národnosť, náboženstvo, rodáctvo 
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Abstract 

 

The master thesis deals with a theme of a definition of the Slovak-Hungarian borderland, 

which we specify on the basis of socio-cultural aspects and evaluation of cross-border 

cooperation in selected areas of interest by controlled interview with the heads of the local 

self-government. The thesis consists of four parts. A content of the first part is a discussion of 

the used expressions border, socio-cultural aspects, borderland, cross-border cooperation, and 

theoretical and methodological framing of issues. The second part aims to explain a historical 

development of the Slovak-Hungarian borderland. It is essential to understand the historical 

context that influenced the borderland and its population. The third part of the thesis focuses 

on an issue of the borderland definition on the basis of socio-cultural aspects, particularly 

nationality, religion, natives during the 20th century. Moreover, the thesis deals with  

a definition of three selected borderland areas of interest, which assesses the socio-cultural 

aspects afterwards. The fourth part of the thesis focuses on a cross-border cooperation in the 

areas of interest. To evaluate the cross border cooperation, a method of controlled interview 

was used, made with the heads of the local self-government. This subjective evaluation gives 

us a real image of an intensity and a quality of the cross-border cooperation in the selected 

areas of interest of the Slovak-Hungarian borderland. 

 

Keywords: borders, ethnic boundary, socio-cultural aspects, borderland, cross-border 

cooperation, Slovakia, Hungary, nationality, religion, natives 
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Úvod 

 

Diplomová práca sa venuje vymedzeniu slovensko-maďarského pohraničia na základe 

socio-kultúrnych aspektov (národnosť, náboženstvo, rodáctvo), venuje sa i hodnoteniu 

súčasnej slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce. 

Územie Slovenska bolo takmer jedno tisícročie integrálnou súčasťou Uhorska. 

Obyvatelia Uhorska, bez výnimky národnosti, sa podieľali na kultúrnom a ekonomickom 

rozvoji tohto multikultúrneho štátneho útvaru. Po I. svetovej vojne, keď na základe 

Wilsonovej doktríny dochádza k sebaurčeniu národov, vzniká v Európe a obzvlášť v strednej 

Európe po rozpade mnohonárodnostného štátneho útvaru Rakúsko-Uhorska niekoľko nových 

nástupníckych politických celkov. Tieto útvary už vznikali ako národné štáty. 

Československo (ďalej len ČSR) bolo však tiež štátom, s početnými národnostnými 

menšinami. Zatiaľ čo napr. v českých krajinách bola početná skupina obyvateľov nemeckej 

národnosti, na území Slovenska to boli obyvatelia s maďarskou národnosťou. Slovensko ako 

časť novovzniknutej ČSR však nikdy ako samostatné územie v rámci Uhorska nejestvovalo. 

Tu sa naskytala otázka ako takéto územie vymedziť aby spĺňalo potrebné podmienky pre 

fungovanie štátu (strategické, dopravné, ekonomické, obranné). Rozhodnutím víťazných 

mocností vzniká južná hranica Slovenka. Na základe mnohých dohôd, ktoré boli nakoniec 

potvrdené podpisom Trianonskej zmluvy 4. 6. 1920 sa ohraničilo územie Slovenska, resp. 

ČSR. Územie Slovenska bolo národnostne zmiešané, v priebehu vývoja dochádza k postupnej 

asimilácii.  Národnostnú rozdielnosť v slovensko-maďarskom pohraničí možno považovať za 

žiaducu. Prínosom takejto spoločnosti je jedinečná kultúra, folklór, v inom dôsledku 

umožňuje práve takéto národnostné zloženie obyvateľstva rozvíjať cezhraničnú spoluprácu. 

Zmenu prináša najväčší vojenský konflikt ľudstva, II. svetová vojna.  Dôsledky sa 

prejavujú v celej Európe, dochádza k odsunu obyvateľov nemeckej národnosti, obyvatelia 

maďarskej národnosti v juhoslovenskom pohraničí však zostávajú na rovnakom teritóriu. 

Nedochádza tak k veľkým zmenám v sledovanom pohraničí, kontinuita vývoja a špecifické 

problémy pretrvávajú. Zatiaľ čo v českých krajinách dochádza k vysídleniu obyvateľov 

nemeckej národnosti, české krajiny sa homogenizujú v otázke národnosti a tak vyvstávajú 

nové problémy českého pohraničia, ktoré už priamo nesúvisia s česko-nemeckou interakciou. 

Časom dochádza k ďalším zmenám, ktoré súvisia s rozpadom bipolárne rozdeleného sveta. 

Zmena funkcií hraníc ako bariéry sa vytráca, hranice sa menia na kontaktné zóny. K výraznej 

zmene pri vnímaní slovensko-maďarských vzťahov  dochádza, po rozpade spoločného štátu 
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Čechov a Slovákov, po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Veríme však, že aj napriek 

tak výrazným zmenám sa postupom času slovenská spoločnosť preorientuje na posilňovanie 

cezhraničných väzieb, ktoré vyplývajú aj z integračných snáh v rámci Európskej Únie. 

Slovenská republika sa členstvom v tejto štruktúre zaviazala napĺňať tieto snahy.  

Práca sa zameriava na cezhraničnú spoluprácu, ktorá vyplýva z európskych doktrín 

oslabovať úlohu národných štátov a posilňovať tak myšlienku  Európy regiónov a do popredia 

záujmu sa tak môžu dostať formujúce sa nové cezhraničné regióny (euroregióny). 

V práci sa venujeme hraniciam (dôraz na etnické hranice a na funkcie hraníc), 

prihraničnému regiónu a ich zmenám v priebehu 20. storočia v rámci ČSR. Snažíme sa podať 

ucelený obraz o tom, akým spôsobom môžu ovplyvňovať hranice kontakt a spoluprácu. 

Snahou je tiež na základe národnosti vymedziť konkrétne slovensko-maďarské pohraničie 

a štúdiom štatistík v priebehu rokov poukázať na zmenu takto vymedzeného prihraničného 

regiónu v čase. Odvolávame sa pritom na iné zaujímavé výskumy (napr. Kuldová 2005), kedy 

sa pri výskume socio-kultúrnych aspektov využívajú aj tzv. „tvrdé dáta“. Skúmaním 

získavame i poznatky o diferenciácii funkcií hraníc, vývoji socio-kultúrnych diferenciácií 

pohraničia a podmienok pre formovanie cezhraničnej spolupráce a ich intenzite, ktoré sa 

môžu líšiť na základe národnostnej príslušnosti obyvateľov pohraničia. Zisťujeme ako sa 

mení efektivita cezhraničnej spolupráce a aké sú možné bariéry rozvoja tejto spolupráce. 

V práci sa snažíme využiť poznatky nových prístupov, ktoré boli aplikované v českých 

podmienkach pri skúmaní pohraničia a cezhraničnej spolupráce (Jeřábek ed. 1999; Jeřábek, 

Dokoupil, Havlíček a kol. 2004; Novotná ed. 2005), vývoja územných identít (Heřmanová, 

Chromý a kol. 2009; Kuldová 2005). Taktiež využívame nové prístupy skúmania pohraničia 

a priestorovej polarizácie v slovenskej literatúre (Džupinová a kol. 2008; Halás 2005; Halás 

2008; Halás, Řehák 2008; Falťan 2005; Korec 2005). Musíme však podotknúť, že 

vymedzenie pohraničia a zisťovanie cezhraničnej spolupráce na základe socio-kultúrnych 

aspektov nie je cieľom súčasných slovenských výskumov.  

Práca má vyplniť priestor výskumu socio-kultúrnych aspektov, ktorým sa v súčasnej 

dobe v slovenských podmienkach venuje okrajová pozornosť. Výskumným objektom je teda 

slovensko-maďarské pohraničie, resp. jeho slovenská časť. Predmetom výskumu je problém 

vymedzenia slovensko-maďarského pohraničia na základe socio-kultúrnych aspektov. Ďalej 

sa v práci zameriavame na reálnu cezhraničnú spoluprácu, ku ktorej dochádza vo vybraných 

záujmových územiach. Hodnotíme ju pomocou kvalitatívnej metódy, riadeného rozhovoru. 

Zohľadnenie socio-kultúrnych aspektov môže mať vplyv na cezhraničnú spoluprácu, preto je 

veľmi zaujímavé sledovať a porozumieť vzťahom, ktoré prebiehajú v záujmových územiach.  
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1. Metodika práce, ciele, výskumné otázky a predpoklady  

 

V prvej časti práce sa venujeme teoretickému vymedzeniu pojmov hranica 

a pohraničie, zisteniu rozdielov a ich definícii. Snahou je  priblíženie literatúry a oboznámenie 

čitateľa s terminológiou, ktorú používame ďalej v práci. Hranice môžeme definovať 

v rôznych rovinách pre prácu je však podstatná štátna hranica a funkcie hraníc. Veľmi 

podstatné je vysvetlenie socio-kultúrnych aspektov výskumu hraníc, kde sa venujeme 

jednotlivým aspektom národnosti, náboženstvu a rodáctvu. Dôležité  je zistenie že pohraničie 

(prihraničný región) sa môže definovať rôznymi spôsobmi. Podstatou našej práce je však 

vymedzenie pohraničia na základe socio-kultúrnych aspektov. Ďalej sa venujeme samotnému 

problému cezhraničnej spolupráce. Prechádzame teda k diskusii literatúry, kde sa 

predovšetkým zameriavame na socio-kultúrne aspekty, vykonávame rešerše a rozbory 

literatúry, ktorá objasňuje ďalšie časti práce čitateľovi.  

Druhá časť práce má historicko-geografický charakter. V tejto časti sa zameriavame 

na priblíženie vytýčenia slovensko-maďarskej hranice a na stručný exkurz historickým 

vývojom, ktorý považujeme za dôležitý pre pochopenie socio-kultúrneho vývoja 

vymedzeného územia. Hodnotíme zmeny slovensko-maďarského pohraničia v priebehu 

histórie.  Jedine citlivé vysvetlenie historických udalostí umožní pochopiť súčasný stav 

v slovensko-maďarskom pohraničí. 

Tretia časť práce sa venuje vymedzeniu slovensko-maďarského pohraničia, keď dôraz 

prikladáme hlavne etnickej hranici a zameriavame sa na bázu socio-kultúrnych charakteristík. 

Na hodnotenie využívame administratívne jednotky bývalých okresov, snažíme sa však 

postúpiť do úrovne obcí. Pracujeme s „tvrdými dátami“ zo sčítaní ľudu za roky 1930, 1950, 

1991 a 2001, kde hodnotíme príslušnosť k národnosti a náboženstvu. Sčítanie 2001 nám 

poskytuje informáciu i o rodáctve obyvateľstva. Na základe týchto dát vytyčujeme etnickú 

hranicu a vymedzujeme tak juhoslovenské pohraničie, resp. slovensko-maďarské pohraničie. 

Dáta hodnotíme na niekoľkých rádovostných úrovniach, kde najnižšiu predstavuje obec, ďalej 

okres a štát. Identifikujeme rôzne typy pohraničia (slovenské etnické územie, územie etnickej 

hranice, maďarské etnické územie), kde predpokladáme rozdielny potenciál pri formovaní 

a rozvoji cezhraničnej spolupráce. Venujeme sa vymedzeným trom identifikovaným typom 

slovensko-maďarského pohraničia (záujmovým územiam). Prierezom dát zisťujeme vývoj 

počas 20. storočia za obce, kde sú sledovanými javmi národnosť, náboženská príslušnosť 



  

13 

 

obyvateľstva a rodáctvo. Tieto socio-kultúrne aspekty považujeme za dôležité pre ďalšie 

skúmanie cezhraničnej spolupráce.  

Štvrtá časť práce sa venuje použitiu kvalitatívnej metódy riadeného rozhovoru 

v našom výskume cezhraničnej spolupráce. Riadené rozhovory uskutočňujeme s najvyššími 

predstaviteľmi samosprávy vybraných záujmových území. Samotné rozhovory prebiehali 

v termíne 1. a 2. 8. 2011. Našou snahou je podať subjektívne zhodnotenie predstaviteľov 

samospráv na cezhraničnú spoluprácu. V rozhovore sa zameriavame na efektivitu, bariéry,  

a kvalitu vzťahov cezhraničnej spolupráce. Snahou je odhaliť a zhodnotiť, resp. potvrdiť 

dôležitosť, socio-kultúrnych aspektov pri vytváraní cezhraničnej spolupráce vo vybraných 

záujmových územiach pohraničia. 

 

Práca sa snaží sledovať tieto ciele: 

1. Teoretické zarámovanie a definícia fenoménu hranica, socio-kultúrne aspekty,  pohraničie 

a cezhraničná spolupráca. 

2. Uvedenie do problematiky historického vývoja sledovaného územia s dôrazom na 

posttotalitné obdobie. 

3. Vymedzenie slovensko-maďarského pohraničia a sledovanie vývoja zmien socio-

kultúrnych aspektov v priebehu 20. storočia; analýza troch záujmových území na základe 

zmien socio-kultúrnych aspektov v 20. storočí. 

4. Zhodnotenie vplyvu socio-kultúrnych aspektov na cezhraničnú spoluprácu predstaviteľmi 

samospráv záujmových území, s dôrazom na posttotalitné obdobie. 

 

Hlavným cieľom predkladanej práce je zhodnotenie vplyvu socio-kultúrnych aspektov 

na slovensko-maďarskú cezhraničnú spoluprácu. Práca poskytuje subjektívne hodnotenie 

skutočnej cezhraničnej spolupráce predstaviteľmi miestnej samosprávy. Zisťujeme ktorý 

socio-kultúrny aspekt najviac súvisí s intenzitou cezhraničnej spolupráce. Pre zisťovanie 

intenzity cezhraničnej spolupráce je podstatná znalosť skúmaného prostredia, preto 

oslovujeme najvyšších predstaviteľov samospráv troch záujmových území. Vychádzame 

z predpokladu, že títo predstavitelia sú dostatočne oboznámení s problematikou cezhraničnej 

spolupráce. Závery vychádzajú z výsledkov riadených rozhovorov, ktoré nám pomohli 

zodpovedať vyslovené otázky (príloha 1.) 
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Výskumné predpoklady: 

 

Možno predpokladať rozdielnu intenzitu a kvalitu cezhraničnej spolupráce 

v záujmových územiach, ktoré vyplývajú z rozdielnych hodnôt socio-kultúrnych aspektov. 

V záujmovom území, ktoré charakterizujeme ako slovenské etnické územie, 

predpokladáme najnižšiu intenzitu cezhraničnej spolupráce s Maďarskom. 

Možno predpokladať, že záujmové územie s najvyšším podielom rodákov má 

najlepšiu kvalitu cezhraničnej spolupráce.  
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2. Teoretické východiská práce 

 

2.1. Hranice 

 

 Hranice v politickej geografií sú významným fenoménom, ktorý treba pre správne 

pochopenie tematiky práce rozobrať vo viacerých úrovniach. Na hranicu ako takú sa môžeme 

pozerať z hľadiska rôznych aspektov, politického, právneho, ekonomického, hospodárskeho, 

geografického, sociálneho, kultúrneho a mnohých ďalších. Pri hodnotení hraníc z hľadiska 

časových zmien je nutné poznamenať, že hranice sa vyvíjajú v čase a priestore, nadobúdajú 

rôzne funkcie. Teória hraníc, ich stanovovania či ich klasifikácia nie je stála. V minulosti 

hranice boli vnímané ako prekážky a bariéry prírodného charakteru, postupom času sa takéto 

vnímanie mení a tým aj jednotlivé definície pojmu hranica.  

Môžeme rozlíšiť dokonca ponímanie hranice v anglickej literatúre, ktorá spomína 

výrazy ako boundary a frontier. Frontier je všeobecnejšie pomenovanie, ktoré sa môže týkať 

širšieho regiónu v tomto prípade ide o hraničné pásmo, širšie územie. V  období 18. storočia 

hranice ešte nenadobúdajú formu jednoznačne vymedzených línií ale sú význačné širokým 

územím, hraničným pásmom, ktoré zväčša zamedzovalo stykom s inými subjektmi (šľachtici, 

panovníci, župy, štáty). Hraničné pásmo v súčasnosti už prakticky nejestvuje, postupným 

nárastom tlaku na takéto územia, z dôvodu zvýšenia hustoty zaľudnenia, resp. ekonomických 

aktivít, je nutnosťou vymedzenia hraničných území, líniovou formou hraníc. Boundary 

v anglickej literatúre sa teda spájajú s presným miestom a nadobúdajú formu línie. 

S hranicami vo forme línií sa stretávame prvýkrát v najhustejšie osídlených územiach, medzi 

takéto územia patrí plocha európskeho svetadielu.  

Pri vnímaní hranice z pohľadu rádovostnej, resp. merítkovej úrovne sa musíme 

pozastaviť nad skutočnosťou, že hranice ako fenomén oddeľujú rôzne celky, môžeme hovoriť 

že počínajúc od mikroúrovne až po makroúroveň. V bežnom živote tieto línie delia od seba 

najmenej dva celky, ktoré môžu byť podobné no aj rozdielne. 

Hranica v geografickom ponímaní Bezáka (1995) je líniou, ktorá člení geografický 

priestor na dvojrozmerné ohraničené územia. Väčšina autorov však vníma hranicu spoločne 

s územím, ktoré táto hranica predeľuje. Veľmi podrobnú definíciu ak sa zameriame na 

funkčnosť hraníc ponúka Heigl (1978, cit. in Halás 2005) keď pod pojmom hranica rozumie 

právne fixovanú a v prírode stanovenú líniu, ktorá spája homogénne či heterogénne regióny, 

tvoriace administratívnu, hospodársku alebo politickú jednotu. Hraničnou líniou sa prenesene 
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utvára prihraničný priestor. Môže byť charakterizovaný po obidvoch stranách hraničnej línie 

rovnako vyzerajúcimi alebo diametrálne odlišnými znakmi. 

Štátna hranica ako jedna z mnohých foriem hranice je podľa Ivaničku (1999) 

definovaná ako teritórium, v ktorom sa uplatňuje štátna suverenita. Štátna hranica je zmluvne 

stanovená línia na mape i v teréne, ktorá oddeľuje územie jedného suverénneho štátu od 

územia druhého suverénneho štátu alebo oblasti nepodliehajúcej suverénnej moci žiadneho 

štátu (voľné more). (Baar, Rumpel, Šindler 1996) Podľa Ištoka (2004) štátne hranice 

podliehajú neustálym zmenám, akejsi evolúcii, preto hranice ako také sú dynamickým 

fenoménom v rámci ľudskej organizácie a priestoru. Z geopolitického hľadiska sú v podstate 

premietnutím meniacej sa a reálnej sily jednotlivých politických subjektov, ktoré operujú na 

danom území. Hranice preto vonkoncom nie sú trvalé ale sú odrazom meniacej sa politickej 

sily ich tvorcov.  

Kategorizácia a typológia tohto pojmu vychádza z konkrétnych oblastí, resp. okruhov 

z ktorých vychádzame. Už skôr sme spomenuli, že na hranice môžeme nazerať z rôznych 

pohľadov. Ak sa konkrétnejšie zameriame na politickogeografické vymedzenie, rozlišujeme 

hranice prírodné a umelé. Prírodné hranice sú definované v krajinnej sfére prírodnými 

prvkami ako vodné toky, reliéf- rozvodnice, chrbáty. Umelé hranice sú definované nezávisle 

od takýchto krajinných prvkov, sú predovšetkým výsledkom ľudského pôsobenia, často sa 

môžeme stretnúť s pojmom antropogénne hranice. Toto vymedzovanie sa deje na základe 

istých kultúrnych prvkov a takto vznikajú. Delia sa na: etnické, historické, geometrické, 

astronomické. (Baar, Rumpel, Šindler 1996) 

Podľa genetických faktorov môžeme identifikovať štyri základné typy hraníc, ktoré 

môžeme vyhľadať aj v našom skúmanom priestore (De Blij-Muller 1988, cit. in Halás 2005): 

a) Antecedentné hranice sú definované pred rozvojom daného územia (USA, Kanada) 

b) Subsekventné hranice boli stanovené až po predchádzajúcom rozvoji územia a často 

rešpektujú priestorové rozmiestnenie obyvateľstva (Benelux) 

c) Prekrývajúce hranice vznikajú politickými opatreniami, kde dochádza k prekrytiu 

pôvodných teritórií. Sú výsledkom intervencie štátu, resp. aliancie štátov, ktorých 

vplyv je dominantnejší ako vplyv krajín dovtedy definovaných (hranica po rozpade 

Uhorska, príklad Slovenska a Maďarska) 

d) Reliktné hranice sú nejestvujúce hranice, naďalej sú však identifikovateľné v priestore 

a faktory bývalého ohraničenia zostávajú zachované (etnické hranice nemeckého 

osídlenia v Česku) 
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Pre potreby našej práce využívame viacero definícií hranice preto podávame stručný 

prierez hranicami a ich formami, resp. funkciami. Veríme, že pre správne pochopenie 

problému hraníc a pohraničia je potrebné vymedziť základné delenie a terminológiu. 

Slovensko-maďarská hranica mení svoju podstatu, keď v súčasnom svete národných štátov 

podstupujeme integračné snahy do nadnárodných štruktúr je dôležité pochopiť novú podstatu 

hraníc. Toto hraničné územie v súčasnosti môže zaznamenať nový rast, ktorý je pri budovaní 

Európy regiónov, či integrácii podstatný. Prekonanie súčasného ponímania hraníc môže 

„naštartovať“ nový rozvoj slovensko-maďarského pohraničia i na základe socio-kultúrnych 

aspektov, ktoré sú podstatné pre našu prácu. 

 

2.1.1. Funkcie hranice 

 

V práci sa venujeme funkciám hraníc a ich zmene v čase a práve preto je dôležité 

vysvetliť tento pojem pre lepšie pochopenie zamerania našej práce. 

 Podľa Chromého (2000) čas vystupuje ako jeden z prvotných diferenciačných znakov 

územia. Umožňuje rozlišovať mieru vývojovej stability územia, frekvenciu jeho funkčných 

a sociálnych zmien a teda praktický dopad na rozvoj daného územia. Rozlišuje premenlivosť 

hraníc z časopriestorového hľadiska a stredoeurópsky priestor charakterizuje dvoma 

obdobiami. Do polovice 19. storočia hranice sú vnímané ako územie kde panovník uplatňuje 

svoje mocenské nástroje a jasne sú vymedzené feudálne vzťahy medzi svojimi lénnikmi. Od 

druhej polovice 19. storočia vnímame prechod od predchádzajúceho modelu tradičnej 

spoločnosti k procesu formovania sa moderných národov a to vyústilo vo formovanie 

národných štátov. Dochádza k posilneniu významu kultúrnych a spoločenských hraníc. 

Územia sa stratifikujú a diverzifikujú na základe jazyka, národnosti, náboženstva. Dochádza 

ku konštantnému vymedzovaniu (MY-ONI). 

Prvé dve dekády 20. storočia znamenali krízu mnohonárodnostných monarchií. 

Osmanská ríša bola prvou ríšou ktorá už koncom 19. storočia predznamenala ďalší vývoj 

v strednej Európe. Neskôr dochádza i k rozpadu, v minulosti silnej Habsburskej monarchii. 

Neskôr spoločenskými a národnostnými problémami zmietanej ríše Rakúsko-Uhorska, ktorá 

po I. svetovej vojne už nedokázala udržať odstredivé tendencie národov, ktoré sa v ríši po 

stáročia formovali a tak v stredoeurópskom priestore vznikajú nové národné štáty. Tieto štáty 

vo svojich počiatkoch silno chránia svoje nové hranice a tak v priestore, ktorý umožňoval 

styky a kontakty po stáročia dochádza k významným zmenám a obmedzeniam, ktoré 

vyvstávajú po politických zmenách a po vytvorení hraníc ako bariér. Obdobie medzi dvoma 
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svetovými vojnami teda môžeme charakterizovať ako „obranné“ kedy sa mladé národné štáty 

snažia vymedziť voči svojim mnohokrát revizionistickým susedom, preto v tomto období 

môžeme hovoriť o hraniciach ako o významných bariérach, ktoré výrazným spôsobom 

obmedzujú akékoľvek styky. Druhá polovica 20. storočia je charakterizovaná zmenou funkcií 

hraníc, kedy sa oslabuje ich vplyv na základe ekonomickej integrácie a rozvoja obchodu, 

ďalším krokom oslabovania vplyvu hraníc je primeraná politická integrácia. (Halás 2005) 

Po zhodnotení európskeho vývoja je potreba priblížiť československo-maďarské, resp. 

slovensko-maďarské vzťahy. Po rozpade Uhorska a zložitom procese vytvárania južnej 

hranice Slovenska dochádza k výraznému pretrhaniu ekonomických, dopravných, politických 

väzieb, ktoré najviac zasiahli obyvateľstvo maďarskej národnosti. Znižuje sa intenzita 

kontaktov a hranica pôsobí ako bariéra. V práci sa snažíme odosobniť od vývoja tesne pred 

II. svetovou vojnou a vývoja počas nej. Po obnovení Československa už bez územia 

Podkarpadskej Rusi sa počet občanov maďarskej národnosti znižuje. Československo sa po 

geopolitických dohodách ocitá vo „východnom bloku štátov“, kde sa prejaví súbor satelitných 

totalitných režimov. V takto vytvorenom zoskupení dochádza k potláčaniu hranice ako 

bariéry hlavne z politických a ekonomických dôvodov. No vytvára sa nová bariérová hranica, 

ktorá vymedzuje priestor vplyvu totalitných režimov navonok. Vzniká tak ešte výraznejšia 

bariéra, ktorá sa prejavila aj na území Československa, je to tzv. „železná opona“. Procesom 

zmien „železnej opony“, tomuto fenoménu je venovaná celá časť výskumov českých autorov 

(Jeřábek, Dokoupil, Havlíček a kol. 2004, Dokoupil 2001). K ďalšej zmene v ponímaní 

funkcie hraníc v prípade Československa a neskôr Česka a Slovenska (1989, 1993) dochádza 

po rozpade východného bloku. Hranice smerom k západoeurópskym ideám nadobúdajú 

kvalitatívne iný charakter a otvárajú nové možnosti spolupráce. Funkcia bariéry ktorá na 

jednej strane obmedzuje pohyb obyvateľstva, tovaru, financií a tlmí kultúrne či ideologické 

vplyvy sa mení. Hranica sa stáva miestom kontaktu, redukuje sa bariérová funkcia hranice 

pod vplyvom globalizácie a rozvoja komunikačnej siete, dochádza dokonca k integračným 

vplyvom.  

Podľa Halása (2005) štátna hranica nadobúda tieto dve primárne funkcie: 

a) Bariérou sa stáva ak je deliacou líniou, či množinou deliacich bodov medzi dvoma 

rôznymi krajinami, ktoré sú funkčne, politicky, ekonomicky, kultúrne, spoločensky, 

etnicky, národnostne alebo religiózne rozdielne. Môže sa stať miestom konfliktov 

vyúsťujúcich do občianskych ba až vojnových nepokojov. 

b) Kontaktnou líniou či množinou kontaktných bodov medzi krajinami, ktoré môžu mať 

rozdielny charakter, no v rámci tolerantných prístupov pri dodržiavaní 
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demokratických princípov sa stávajú zdrojmi obohacovania sa o vedomosti a znalosti 

obyvateľstva z opačnej strany hranice. Podporuje sa občianska spolupatričnosť, 

znášanlivosť. Vytvára sa priestor pre vznik zmiešanej identity a vznikajú predpoklady 

pre vzájomne prospešnú spoluprácu medzi oboma stranami. 

 

2.1.2. Hrani čné efekty 

 

Hraničné efekty vznikajú na miestach, ktoré sú ovplyvnené hranicou, resp. susednými 

regiónmi, veľmi záleží i na funkcii hranice. Hraničné efekty môžeme deliť podľa Dokoupila 

(2004) na základe ekonomickej vyspelosti susedných regiónov. Podľa toho môžeme hovoriť 

o hranici symetrickej, ak je vyspelosť prihraničných regiónov porovnateľná. V tomto prípade 

môžeme hovoriť o obojstranne orientovaných cezhraničných vzťahoch, dochádza 

k prospešnej susedskej konkurencii s cieľom spolupráce a regionálneho rozvoja. Naopak 

o hranici asymetrickej hovoríme ak je vyspelosť takýchto regiónov rozdielna. Cezhraničné 

vzťahy majú rozdielny charakter i keď miera a smer vzťahov môžu byť porovnateľné ako 

v prvom prípade, intenzita môže byť dokonca vyššia. Dochádza k cezhraničným vzťahom, 

kde základom je využitie ekonomickej nerovnováhy. Nastolenie spolupráce a regionálneho 

rozvoja sťažuje problém ekonomickej nerovnováhy. 

Pri hraniciach je dôležité zaoberať sa aj ich priepustnosťou. Tá je veľmi významná pri 

ovplyvňovaní prihraničných regiónov z hľadiska rozvoja kultúrneho, sociálneho či 

hospodárskeho. Priepustnosť hraníc opisuje napr. Strassoldo-Graffenberg (1974, cit. in 

Dokoupil 2000), kde zmieňuje štyri typické hraničné situácie:  

a) otvorený prihraničný región - je orientovaný navonok,  možné expanzívne snahy 

o rozšírenie vlastného územia (otvorená hranica); 

b) uzavretý prihraničný región - je to snaha o zhlukovanie zdrojov do centier na úkor 

hraničných území (uzavretá hranica); 

c) systém mostu - hranica je čiastočne otvorená, na miestach hraničných prechodov 

vznikajú tzv. mosty dochádza k výmene pričom zostáva zachovaná istá izolácia 

regiónov (čiastočne otvorená hranica); 

d) systém kontaktného územia - dochádza k intenzívnym kontaktom ba dokonca 

k integrácii, nad centralizáciou prevažuje novovzniknutá nadnárodná spoločnosť 

(otvorená hranica). 

Toto delenie však predpokladalo istú symetriu vzťahov v prihraničných regiónoch 

a fakticky nerešpektovalo „železnú oponu“.  
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Takéto problémy riešia nové prístupy prihraničných regiónov ktoré nastoľuje Martinez 

(1994, cit. in Dokoupil 2004). Jeho typy hraničných regiónov môžeme považovať za isté 

rozvojové stupne socio- kultúrnej a ekonomickej integrácie. Konkrétne hovorí o štyroch 

modeloch hraničného efektu a to: odcudzené prihraničné regióny s absenciou cezhraničných 

interakcií (regióny rozdelené železnou oponou), koexistenčné prihraničné regióny 

uskutočňujú obmedzené kontakty a otvárajú hranicu, kooperujúce prihraničné regióny 

nastoľujú ekonomickú a sociálnu spoluprácu medzi regiónmi, integrované prihraničné regióny 

odstránili hranice a považujú sa za vzájomné spoločenstvo. 

Hraničným efektom sa zaoberá tiež Hampl (2000) uvádza ho ako jeden 

z diferencujúcich aspektov.  Na základe týchto aspektov potom môžeme nazerať na hranicu 

a na prihraničný región s vedomím, že tie sú rozdielne, sú miestami zmeny. Dochádza 

k nesúladu susedných systémov, ktoré vychádzajú z diferencujúcich faktorov a podmienok. 

Tiež hranicu a prihraničný región môžeme vnímať ako zónu konfrontácie a porovnávania sa 

regiónov. Hampl (2000) uvádza tieto diferenciačné aspekty: periférna poloha, kombinácia 

miestnych a polohových faktorov, hierarchizácia regiónov a ich polohových pomerov 

(vyplývajúce z dôležitosti rádovostnej merítkovej diferenciácie). 

 

2.2. Socio-kultúrne aspekty výskumu hraníc 

 

V práci sa významne venujeme fenoménu socio-kultúrnych aspektov kde zaraďujeme 

národnosť, náboženstvo a rodáctvo. Etnická hranica súvisí s týmito socio-kultúrnymi 

aspektmi a práve preto považujeme za dôležité tento termín vysvetliť.  

Hranice ako také delia od seba dva celky, tieto celky môžu reprezentovať napr. štáty, 

resp. politické útvary, regióny alebo môžu deliť ľudské, či spoločenské aktivity. Medzi tieto 

spoločnosť vymedzujúce aktivity môžeme započítať napr. národnosť, náboženstvo. Etnické 

hranice preto vymedzujeme na základe týchto aspektov. 

V moderných spoločnostiach v Európe mnohokrát môžeme hovoriť o tendencii 

stotožňovania sa etnických hraníc so štátnymi hranicami. V iných príkladoch však takéto 

„pravidlo“ neplatí. Nitch (1921, cit. in Siwek 1996) upozorňuje, že takéto hranice nemusia 

byť vonkoncom totožné so štátnymi hranicami, dokonca nemusia ani nadväzovať na rôzne 

prírodné zóny diskontinuity (pohorie, púšť, močiar, rieka atď.). V územiach s vysokou 

koncentráciou zaľudnenia a s vedomosťou, že hranice podliehajú časovým zmenám je 

obzvlášť zložité vymedziť etnickú hranicu formou línie, preto ju mnohokrát definujeme ako 
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periférnu prechodnú zónu (dosť širokého pomedzia), kde sa prelínajú etnické znaky 

príslušnosti k susedným regiónom. (Siwek 1996) 

Definíciu etnickej hranice nám ponúka Siwek (1996): Etnická hranica je zóna 

(v ideálnom prípade čiara) medzi susednými oblasťami osídlenými príslušníkmi rôznych 

etník, v ktorých sa vyskytujú súčasne prvky príslušnosti k týmto etnickým skupinám v takej 

miere, že ich podľa nich nemožno celkom jednoznačne priradiť k žiadnej z nich. Pre určenie 

polohy takejto hranice je dôležité i určenie etnickej príslušnosti obyvateľov skúmaného 

územia. (Siwek 1996) 

Uvedomíme si, že vymedzovanie etnicity môže byť aj subjektívnym rozhodnutím 

človeka a že takéto rozhodnutie môže v čase meniť je určenie takejto hranice vo forme línie 

nesmierne zložitý proces a preto sa prikláňame vymedzovaniu takejto hranice vo forme zóny. 

Etnickú hranicu chápeme ako zónu ľudských sídel, ktorú obývajú jedinci sledovaných 

národných, resp. etnických skupín. Pri vymedzení etnickej hranice ako zóny môžeme zistiť aj 

ako sa v priestore a v čase mení. Čo je pre pochopenie štúdia prihraničných regiónov 

a cezhraničnej spolupráce významný fenomén.  

Pri určovaní národnosti sa musíme pristaviť pri samotných pojmoch národ a etnikum. 

Túto problematiku sleduje mnoho vedných disciplín počínajúc sociológiou, cez filozofiu, 

politológiu, lingvistiku, etnológiu, antropológiu a mnoho iných. Presná formulácia a význam 

sa môže veľmi líšiť. Pre našu prácu je podstatný pojem národnosť, ktorý je odvodený od 

pojmu národ.  

Národ je osobité a uvedomelé kultúrne a politické spoločenstvo, na jeho utvorenie má 

najväčší vplyv spoločná história a spoločné územie. (Petrusek a kol. 1996) Dôležité je 

i samotné zistenie, že pre termín národ sa líši terminológia založená na západoeurópskej alebo 

stredoeurópskej škole. Na jednej strane stojí anglická a francúzska škola, ktorá stotožňuje 

termín národ i s politickou dimenziou (takto môžeme hovoriť i o americkom národe), na 

strane druhej je stredoeurópske ponímanie ovplyvnené nemeckou školou. Národ je 

najčastejšie identifikovaný spoločným spisovným jazykom (náboženstvom), politickou 

existenciou, psychologickým rozmerom (subjektívne uvedomenie príslušnosti). Za veľmi 

podstatné identifikovanie sa považujeme psychologický rozmer, kedy intenzitou uvedomenia 

sledujeme ďalšie chovanie, ktorým je vlastenectvo. (Petrusek a kol. 1996) Národ preto 

považuje za akési pokračovanie kmeňa (toto delenie prekonáva), ktorý má objektívne dané 

znaky. Národ ako taký podľa spomenutých poznatkov vzniká ak sa skupina jedincov stotožní 

s formujúcimi znakmi ako jazyk, náboženstvo, kultúra, teritórium a zároveň si uvedomuje 

tieto jedinečné znaky, má politické ciele. 
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Etnicita je na základe behaviorálnych záverov vymedzenie spoločenstva ľudí na 

základe MY a ONI. (Gregory et al. 2009) Etnikum je na rozdiel od národa založené 

spoločenstvo na úrovni kmeňov a nepresahujúce toto vymedzenie. Etnikum je spoločenstvo 

so vzájomne previazanými rasovými, jazykovými a teritoriálnymi faktormi, historickými 

osudmi a predstavami o spoločnom pôvode, čiže súhrn ľudí s rovnakou etnicitou. Etnikum 

nemôžeme sotožniť s národom, či národnosťou. Dôležitými znakmi etnika sú tie, ktoré 

príslušníci daného etnika sami považujú za charakteristické, za niečo čo ich odlišuje od iných 

etník. (Petrusek a kol. 1996) 

V našej práci preto spomíname termín národnosť, pretože slovensko-maďarské 

komunity sa vymedzujú na základe národotvorných prvkov, majú vlastné národné teritórium 

a považujú sa za rovnocenné národy. 

Náboženstvo je ďalším významným socio-kultúrnym aspektom, ktorý ovplyvňuje 

životy jedincov a skupín jedincov. V najvšeobecnejšom zmysle môžeme náboženstvo 

charakterizovať ako vzťah človeka k tomu, čo presahuje jeho bytie, zároveň je to predstava 

alebo pocit, že vedľa prirodzeného sveta a zákonitosti jestvuje i svet nadprirodzený, svet sily, 

bytostí a vyšších mocností. (Petrusek a kol. 1996) Náboženstvo a vzťah jedinca k nemu 

vyjadruje religiozita, resp. náboženskosť. Každý jedinec prejavuje istým správaním svoje 

hodnoty a takýmto postojom formuje svoje okolie a spoločnosť, je to sociálna interakcia 

indivídua s jeho sociálnym prostredím. (Heřmanová, Chromý a kol. 2009) V práci sa 

zameriavame hlavne na subjekt a na ideu, že náboženstvo je tak vyjadrením individuálnych 

a sociálnych potrieb konkrétneho jedinca alebo skupiny jedincov. Náboženstvo sa z tohto 

pohľadu týka všetkých psychologických a činnostných stránok ľudskej osobnosti (rozumu, 

pocitu potreby, citov, postojov, jednaní...), k primárnym znakom náboženstva zaraďujeme 

emócie a vedomosť, že medzi znakmi náboženstva prevažuje hodnotiaca zložka nad 

informačnou. K výrazným znakom náboženstva patrí rola sprostredkovateľa, ktorý pomáha 

veriacim nadväzovať kontakt s nadprirodzeným svetom. Pre naše civilizačné prostredie rolu 

sprostredkovateľa poskytuje osoba kňaza. (Petrusek a kol. 1996) 

Náboženstvo tiež v našich podmienkach spájame s istými štruktúrami, ktoré 

predstavuje cirkev. Cirkev predstavuje spoločenstvo veriacich jedincov, spája množstvo 

inštitucionálnych prvkov, dogiem, rituálov. (Petrusek a kol. 1996) Potreby náboženstva 

v našej práci teda suplujú jednotlivé kresťanské cirkevné obce a pojem náboženstvo sa tak 

zužuje a dostáva konkrétnejšie línie. Kresťanstvo je dominantným náboženstvom v strednej 

Európe, čiže v našej záujmovej sfére. Stretávame sa tak s niekoľkými konkrétnymi cirkvami, 

resp. náboženstvami. Práve príslušnosť k istému náboženstvu môže byť mnohokrát 
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rozlišujúcim faktorom spoločenstva jedincov. Takto vznikli aj isté etnické, či národnostné 

skupiny v Európe. 

Významným socio-kultúrnym aspektom, ktorý nám vyjadruje spätosť jedinca 

s konkrétnym miestom, lokalitou je rodáctvo. Tento aspekt sa v Slovenských podmienkach 

začína zisťovať od sčítania 1991, kde rodáctvo vystupuje v otázke „miesto prvého pobytu“. 

Človek v súčasnosti mení svoje bydlisko mnohokrát, no i napriek tejto skutočnosti existuje 

dostatočný počet jedincov, ktorí sú spätí s lokalitou, regiónom natoľko, že svoje potreby 

bývania a iné potreby sa snažia napĺňať v jednej obci. Rodáctvo je teda fenomén, ktorý 

umožňuje definovať silu spojenia človeka s konkrétnou lokalitou. Na rodáctvo ohromne 

pôsobí kultúrne prostredie, keďže človek si vytvára vzťah so svojím okolím počas celej dĺžky 

svojho života. 

Rodáctvo ako socio-kultúrny aspekt je závislé na definovaní pojmu rodák. Kučerová 

(2009) definuje rodáka ako osobu, ktorá trvalo býva v mieste svojho narodenia. Potrebné je 

preto odlíšenie rozdielnych významov rodáctva. Jedným z významov je príslušnosť jedinca 

k miestu narodenia a jeho pozitívny postoj k takémuto miestu počas života bez ohľadu na 

aktuálne miesto jeho pobytu. Dôležitejším v našom prípade je však štatistické podchytenie 

a vyjadrenie rodáctva v sčítaniach ľudu, k dispozícii máme „tvrdé dáta“. Vyjadrenie rodáctva 

pre potreby našej práce je preto stotožnenie sa jedinca s bydliskom matky v čase jeho 

narodenia, resp. prvý trvalý pobyt jedinca. 

Čím dlhšie však jedinec žije na jednom mieste tím sú väčšie predpoklady k zapojeniu 

sa do spoločenských, politických, ekonomických a iných štruktúr regiónu a spoluvytvárať  

takýmto spôsobom dejiny a kultúru. (Kučerová 2009) 

 

2.3. Pohraničie 

 

Správne pochopenie fenoménu hranica posúva naše vnímanie a umožňuje nám 

zadefinovať pojmy cezhraničná spolupráca. Územie však nie je charakterizované len 

hranicou, touto líniou, či pásom územia, preto musíme pracovať na posúvaní tohto vnímania 

a rozšíriť ho o pojem pohraničie.  

Pohraničie je priestor, ktorý len ťažko možno definovať a konkrétne vymedziť, resp. 

oddeliť od vnútrozemia. Priestor možno vymedzuje mnoho vied rôznym spôsobom a preto 

jednoznačné vymedzenie pre jednu vednú disciplínu nevyhovuje druhej. Havlíček (2004) 

tvrdí, že ak je hranica priepustnejšia, tým väčší je priestor ktorý je ovplyvňovaný hraničnými 

difúznymi efektmi, čo hovorí o zväčšení pohraničia. Pri štúdiu českej literatúry sa čitateľ 
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môže stretnúť s termínmi „pohraniční oblast“ a „prihraniční oblast“. Skúmaním tejto tematiky 

sme zistili, že v Česku došlo ku konsenzu autorov, kedy pre oblasť ležiacu po oboch stranách 

hranice sa využíva termín „pohraničí“ a oblasť pozdĺž jednej strany hranice nazývajú 

„prihraničí“. V slovenskej literatúre však tieto termíny autori považujú za synonymum, viď 

(Halás 2005), preto z nášho pohľadu a pre našu prácu sme sa rozhodli používať tieto termíny 

ako synonymá vo vzťahu oblasti ležiacej pozdĺž jednej strany slovensko-maďarskej hranice. 

Pohraničie resp. prihraničný región prekonáva isté problémy, ktoré vyplývajú z centralizácie 

moci. Táto moc rozhoduje o tomto regióne pomocou právnych aktov (prijíma medzinárodné 

zmluvy), rozhoduje o medzinárodnej spolupráci, a však centrálna moc sa snaží o udržanie 

a zachovanie vlastnej štátnej integrity nad takýmto územím. Do konfliktu sa dostávajú 

centripetálne sily (politická moc štátu) a centrifugálne sily (ekonomický vplyv pohraničia). 

Ako náhle prevážia centrifugálne sily v pohraničí, územie sa stáva významným článkom 

k integrácii. (Havlíček 2004) 

Pri vymedzovaní prihraničného regiónu dochádza k viacerým problémom, ktoré 

vyplývajú z rozdielnosti vzťahov pôsobiacich v daných regiónoch a zo snáh vymedzení voči 

istému celku (napr. jadrovému územiu). Významnou možnosťou vymedzovania 

prihraničného regiónu je poloha, kde rozlišujeme absolútnu polohu a relatívnu polohu. 

Zaujímavejšou je v tomto prípade poloha relatívna, ktorá nám vyjadruje vzťah prihraničného 

regiónu voči inému geografickému prvku v tomto prípade ide o hranicu. Jednosmerne sa 

môže vymedzovanie zdať jednoduchým, no naopak ide o zložitú úlohu, keďže nie je možné 

zaručene určiť oddelenie prihraničného regiónu od vnútroštátneho. Samotné vymedzovanie 

závisí od prehodnocovaných kritériách ako denná dochádzka obyvateľstva do zamestnania, do 

škôl, za službami, či sociálnymi kontaktmi na územie z druhej strany hranice. Prihraničný 

priestor a jeho vymedzovanie preto ovplyvňuje veľké množstvo faktorov: dopravné spojenie, 

rozmiestnenie sídel a ich hierarchická a veľkostná štruktúra, počet hraničných priechodov. 

Z týchto podmienok potom vyplýva, že čím sú hranice otvorenejšie a majú vyššiu 

priepustnosť, tým sa prihraničný región zväčšuje. (Halás 2005) 

Pri vymedzovaní prihraničného priestoru Halás (2002) používa dve kritéria:  

a) Priestorové kritérium - vychádza zo vzdialenosti, časovej dostupnosti územia od 

hranice, či mestských sídel opozitnej strany hranice. Keďže prakticky nejestvuje 

homogénne prostredie, kde by sa pohraničie mohlo vymedziť vzdušnou vzdialenosťou 

od línie hranice prichádzame k iným formám vymedzovania takéhoto regiónu, 

postupným zahrňovaním hraničných priechodov, či dopravnej siete môže línia 

nadobúdať zložitejšie tvary, ktoré popisuje detailnejšie. (Obr. 1.) 
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b) Funkčné kritérium - využíva vymedzenie prihraničných regiónov na základe 

fungujúcich administratívnych jednotiek. Takéto vymedzovanie má bezpochyby 

mnoho nevýhod ale aj množstvo výhod plynúcich. Hlavnou výhodou je jednoznačnosť 

a presnosť vymedzenia, kedy využívame dostupná dáta pre tieto celky (okresy). 

Problémom pri takom vymedzovaní môže byť veľkosť týchto administratívnych 

jednotiek, tvar a ich poloha voči hranici. Tvar administratívnej jednotky môže byť 

predĺžený v smere štátnej hranice, alebo naopak môžu nadobúdať tvar kedy sú 

predĺžene kolmo na smer hranice. (Obr. 2.) 

 

Ak sa budeme zaoberať prihraničným regiónom s prihliadnutím na jeho funkčné 

kritérium, môžeme využiť rozhraničenie na základe diferenciačných prvkoch. Prihraničný 

región možno vymedzovať na základe historických línií, no je dôležité pochopiť širšie 

priestorové väzby, kedy na tento región a jeho vymedzovanie vplývajú tiež sociálne 

a kultúrne vplyvy. Podľa Chromého (2000) sú dôležité historické etapy vývoja pohraničia 

(časový aspekt) a kultúrno-geografické hľadisko jeho vývoja. Na základe toho možno 

uvažovať o identifikácií prihraničného regiónu, ktoré sú determinované tradíciami, 

kultúrnymi väzbami, či naopak sociálnymi, politickými, resp. ekonomickými bariérami. 

Všeobecne je hraničná zóna (pohraničie) charakterizovaná ako územie, ktoré na základe 

polohy poblíž hranice vykazuje rozdielne politické, spoločenské, ekonomické, demografické 

a iné kritériá než zvyšné územie hranicou vymedzeného regiónu či štátu. 

Zdroj: Halás (2002) 
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Zdroj: Halás (2002) 

 

Práca sa venuje vplyvu hranice na funkciu prihraničného regiónu, kde podtrhujeme 

priepustnosť a priechodnosť hranice. Skôr spomínané funkcie hraníc majú teda výrazný vplyv 

na samotný vývoj týchto regiónov.  

Prihraničný región teda môžeme vymedzovať na základe viacerých kritérií, na základe 

polohy či funkčnosti. Kombinácia viacerých prístupov s prihliadnutím na špecifiká nám však 

zaručuje presnejšie vymedzenie takéhoto regiónu. Aj napriek výrazným snahám mnohých 

autorov oddeliť takéto kontakty umožňujúce územie od centrálnych oblastí kde nepôsobia 

vplyvy hranice, nemožno zaručene vymedziť prihraničný región. Všetky kritéria do úvahy aj 

pri najväčšej snahe nie je možné započítať, výraznú rolu tu hrá aj subjektívne ľudské 

vnímanie a stotožnenie sa s takým regiónom. Zložitejšie vymedzovanie vyvstáva pri 

národnostne zmiešaných alebo relatívne mladých politický útvaroch, medzi ktoré môžeme 

započítať aj Slovensko. 

 

2.4. Cezhraničná spolupráca 

 

Vymedzenie tohto fenoménu je podstatné pre pochopenie vzťahov, ku ktorým môže 

dochádzať v pohraničí. Takúto spoluprácu vymedzujeme ak procesy prebiehajú 

v prihraničných regiónoch, čiže na celorepublikovej úrovni. 

Halás (2005) definuje cezhraničnú spoluprácu ako súhrn všetkých druhov opatrení, 

ktoré smerujú k upevneniu a rozvoju susedských vzťahov. Táto spolupráca nadobúda 

neoficiálne i oficiálne (zmluvy, dohody) podoby. Jeřábek (2004) upozorňuje, že v minulosti 

sa takáto cezhraničná spolupráca zameriavala na špecifické problémy, v súčasnosti však 

dochádza k syntéze, ktorá vyústila k vnímaniu cezhraničnej spolupráce ako k súhrnu všetkých 
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administratívnych, technických, ekonomických, sociálnych a kultúrnych opatrení. Ak 

hodnotíme cezhraničnú spoluprácu musíme poukázať na socio-kultúrne aspekty, ktoré sú 

v našej práci podstatné. K hodnoteniu takejto spolupráce prichádzame na rôznych 

merítkových úrovniach, od makroúrovne (slovensko-maďarská hranica), cez mezoúroveň 

(euroregióny), k mikroúrovniam (obce). V jednotných európskych štruktúrach je cezhraničná 

spolupráca významnou formou posilňovania jednotnej spolupatričnosti. Preto si myslíme, že 

vďaka cezhraničnej spolupráci môžeme docieliť pozdvihnutie prihraničných regiónov. 

 V minulosti i súčasnosti sa takúto aktivitu snaží „naštartovať“ samotná EU, kedy 

rôznymi iniciatívami a smernicami podporuje rozvoj prihraničných regiónov. Súčasné aktivity 

zastupuje operačný program INTERREG IVC, ktorý má za cieľ posilnenie medziregionálnej 

spolupráce európskych regiónov v období rokov 2007-2013.  

 Cezhraničná spolupráca v našej záujmovej oblasti slovensko-maďarského pohraničia 

môže poukázať na jedinečnosť socio-kultúrneho vývoja v priebehu 20. storočia, kde práve 

rovnaký jazyk, kultúra môže vytvoriť pomyslený spájajúci článok. Stotožňujeme sa 

s Jeřábkovou (2004) myšlienkou „spolupráce v malých krokoch“ kedy zásadnú rolu môžu 

prevziať lokálne, resp. regionálne úrovne cezhraničnej spolupráce na základe socio-

kultúrnych aspektov a opraviť tak slovensko-maďarské vzťahy porušené vysokou politikou.  

 Cezhraničnú spoluprácu v prípade Slovenska uvádza aj Slavík (2001) kedy vymedzuje 

štyri formy. 

− medzivládne formy cezhraničnej spolupráce, 

− spolupráca euroregiónov, 

− spolupráca v rámci samosprávnych a štátnych územných orgánov, 

− spolupráca obchodných komôr. 

Uvedomením si politických tenzií medzi Slovenskom a Maďarskom, vyvstáva jeden 

z problémov zaostávania prihraničných regiónov (z politických dôvodov potláčaná 

jedinečnosť nevyrovnanie sa s historickými udalosťami). Súhlasíme preto s Halásom, 

Slavíkom (2001), kedy proces rozvoja cezhraničnej spolupráce môže naštartovať i vznikom 

euroregiónu. Takto sa euroregión môže stať podstatným impulzom rozvoja cezhraničnej 

spolupráce. Preto zásah z hora tu pôsobí ako účinný faktor, ktorý stimuluje cezhraničnú 

spoluprácu. 

 Spoločná slovensko-maďarská cezhraničná spolupráca vychádza z európskej územnej 

spolupráce v programovom období 2007-2013, vstúpila do platnosti 20. 12. 2007, kedy ho 

schválila Európska komisia rozhodnutím č. C/2007/6488. Tento program nahradzuje program 
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susedstva Maďarská republika - Slovenská republika - Ukrajina 2004-2006, ktorý bol 

realizovaný v rámci Iniciatívy Spoločenstva INTERREG. Na podporu projektov slovensko-

maďarskej cezhraničnej spolupráce je vyčlenených 175,6 mil. € z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja (ERDF) na obdobie 2007-2013. Program tejto cezhraničnej spolupráce 

má celkový strategický cieľ, zvýšiť úroveň hospodárskej a sociálnej integrácie maďarsko-

slovenskej prihraničnej oblasti. K naplneniu hlavného cieľa bolo stanovených niekoľko 

špecifických cieľov: 

1. Posilnená hospodárska konkurencieschopnosť v prihraničnej oblasti 

2.  Zvýšená sociálna a kultúrna súdržnosti ľudí  a komunít 

3.  Zlepšená dostupnosť a komunikácia prihraničných oblastí 

4.  Ochrana prírodných hodnôt 

Oprávnené územie na čerpanie tohto programu je vymedzené hranicami jednotiek 

úrovne NUTS III. Plocha tohto územia i počet obyvateľov prevyšuje hodnoty Slovenska, 

konkrétne plocha 61 509 km2 a počet obyvateľov 8 740 110. Do programu sa zapájajú tieto 

slovenské samosprávne kraje: Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický 

a Košický. (www.husk-cbc.eu/sk) 

 

Obrázok 3: Územie programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská 
republika 2007-2013 

 

Zdroj: http://www.husk-cbc.eu/uploads/editors/image/husk.JPG 
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Potenciál rozvoja slovensko-maďarského pohraničia vidíme v jednotnom kultúrnom 

vývoji, dokonca aj jazyk môže fungovať ako významný faktor, ktorý umožní rozvoj. 

Predpokladáme, že socio-kultúrne aspekty hrajú významnú rolu pri nadväzovaní, či vytváraní 

kontaktov, resp. cezhraničnej spolupráce. Na základe spomenutých aspektov vznikajú 

spoločné väzby, ktoré na seba môžu ďalej „nabaľovať“ ďalšie možnosti rozvoja slovensko-

maďarského pohraničia. Opakom potenciálu sú súčasné bariéry, ktoré vidíme v politickom 

vymedzení sa týchto susedných štátov, ktoré sa nedokážu preniesť cez historický vývoj 

v regióne. 

 Veľa autorov sa venuje cezhraničnej spolupráci Slovenska so susednými štátmi na 

teoretickom základe (Drgoňa 2001; Lauko 2001; Halás, Slavík 2001) alebo sa venujú 

ekonomickým aspektom (Halás 2005). Treba však vyplniť priestor, ktorý v slovenskej 

literatúre bol opomínaný, socio-kultúrne aspekty sú podstatné pre rozvoj iných kontaktov 

v stredoeurópskom priestore. Slovensko-maďarská cezhraničná spolupráca vo vybranom 

pohraničí má dlhú tradíciu, pri zohľadnení historického vývoja nie je prekvapivé, že práve 

kultúrne väzby sú v tejto cezhraničnej spolupráci najvýraznejšie. Významným faktorom, 

ktorý nepôsobí ako bariéra a umožňuje túto spoluprácu rozvíjať je jazyk. Náboženstvo 

v niektorých oblastiach vymedzeného pohraničia tiež pôsobí ako významný socio-kultúrny 

aspekt. Tieto aktivity však prvotne vychádzajú opäť z národnosti veriacich obyvateľov. Preto 

možno považovať vytváranie slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce za veľmi závislú 

od národnosti vstupujúcich aktérov. Cezhraničná spolupráca na lokálnej úrovni môže byť 

istým spôsobom spájaná i s previazanosťou obyvateľstva na lokalitu, región a tak vystupuje 

v slovensko-maďarskej spolupráci socio-kultúrny aspekt rodáctvo.  
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3. Historický vývoj slovensko-maďarského pohraničia 

  

Pri vymedzovaní etnickej hranice musíme prihliadať na historický vývoj, ktorý 

spôsobil súčasné rozmiestnenie obyvateľstva. Zloženie obyvateľstva sa pôsobením času 

a istých politických rozhodnutí tiež mení. Na nami skúmaný priestor malo dosah mnoho 

udalostí, ktoré vplývajú na socio-kultúrne vymedzovanie pohraničia. Považujeme za dôležité 

oboznámiť čitateľa s vývojom, kedy v rôznych historických obdobiach hrá významnú rolu iná 

skupina obyvateľstva. Táto vládnuca elita vždy presadzovala a preferovala blízke skupiny 

obyvateľstva. Spočiatku to boli isté náboženské skupiny, neskôr sa významnejším 

rozlišovacím socio-kultúrnym aspektom stáva príslušnosť k národnosti. Počas historického 

vývoja sa stretávame so snahami asimilácie, vychádzajúc od vládnucej skupiny a smerujúc 

k cieľovým skupinám. 

 

3.1. Vývoj Uhorska do obdobia vzniku národov 

 

Uhorsko vzniklo po rozpade a pohltení vládnucich spoločenských vrstiev 

veľkomoravskej elity, resp. nitrianskej časti Veľkomoravského kniežatstva. Môžeme tak 

hovoriť o stáročia dlhom spolužití viacerých národov na území Uhorska. V Uhorsku žilo 

množstvo rozdielnych národov, spojených príslušnosťou k jednému náboženstvu a hlave 

panovníka, ktorá len v počiatkoch ríše predstavovala maďarský rod Arpádovcov. Neskôr 

dochádza k dynastickým zmenám, kde na sa trón dostávajú rody s iným ako maďarským 

pôvodom. Uhorsko, presne tak ako väčšina európskych kráľovstiev, zjednocuje svoje 

obyvateľstvo na základe politickej príslušnosti k štátu, kde vrstva poddaných má silnejšie 

väzby na svojich feudálov a tí sa podriaďujú hlave panovníka. V tomto období je územie 

Uhorska, ktoré má všetky predpoklady na dobrú poľnohospodársku produkciu veľmi riedko 

osídlenou časťou Európy. Z toho dôvodu na pokyn panovníkov smerujú do istých častí 

Uhorska kolonizačné vlny, ktoré prinášajú nové obyvateľstvo s vlastnou a jedinečnou 

kultúrou. Noví obyvatelia prispievajú tak k zvýšeniu multikultúrnej spoločnosti, kde 

najdôležitejším rozlišovacím znakom bolo vierovyznanie obyvateľstva. Uhorsko pod silným 

vplyvom Svätej ríše rímskej nemeckého národa (Nemecka) sa dostáva do záujmovej sféry 

západného kresťanstva. Toto smerovanie ovplyvnilo blízkosť uhorských kruhov k západným 

myšlienkam. V Uhorsku sa preto úradným jazykom stáva latinčina, ktorá svoj prím udržiavala 

až do začiatku 19. storočia. Preto bolo v tomto období hlavným socio-kultúrnym prvkom 
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náboženstvo. Koniec stredoveku v Uhorsku ohraničuje vojenský stret kresťanského 

západného sveta s moslimským tureckým, bitka pri Moháči 29. 8. 1526. Porazením uhorskej 

armády sa do stredoeurópskeho priestoru dostávajú Turci. Uhorsko neskôr dopláca i na 

dynastické spory o nástupníctvo na kráľovskom tróne, kde proti sebe stáli Ferdinand 

I. Habsburský a Ján Zápoľský. Týmto sporom získava silné postavenie Osmanská ríša, ktorá 

ťažila z bojov o Uhorský trón. Takto sa v „hornom Uhorsku“1, mení skladba obyvateľstva, 

ktoré sa postupom Turkov sťahuje na slobodné územie. Dochádza k vyššiemu zaťaženiu 

poddaných dávkami a robotami, keďže veľká časť uhorskej šľachty presídlila na tieto územia. 

V Kráľovskom Uhorsku dochádza k posilneniu maďarskej prítomnosti počas dlhého obdobia 

keď časť územia Uhorska je vo vazalskom postavení voči Osmanskej ríši, časť je spravovaná 

ako protektorát Budínsky pašalik. Obdobie 17. storočia je charakteristické aj bojom 

uhorských stavov s Habsburgovcami, tieto povstania prebiehajú počas tridsaťročnej vojny 

i po nej. Podporu nachádzajú uhorské stavy u tradičných rivalov Habsburgovcov, 

v Osmanskej ríši a Francúzsku. (Cambel 1987) Zóna etnickej hranice sa medzi slovenským 

a maďarským osídlením sa takýmto spôsobom posúva z pochopiteľných príčin na sever. 

Obyvatelia sa začínajú v tomto období aj prvýkrát vymedzovať na náboženskom princípe. 

Západnú Európu postihla schizma katolíckej cirkvi, ktorá sa šírila aj vplyvom nemeckej 

kolonizácie v Uhorsku, nové myšlienky prinášali aj študenti a mešťania. Reformácia si našla 

veľkú podporu v uhorských stavoch, ktoré sa aj takto mohli vymedziť voči katolíckym 

Habsburgovcom. Ďalšia výrazná podpora reformácie spočívala v ekonomických výhodách, 

kedy nebolo potrebné odvádzať cirkevnú daň Rímu. Takto sa z Uhorska stáva nekatolícka 

krajina, ktorá Habsburgovcom prinášala množstvo problémov, ktoré boli spojené s bojom 

proti osmanskej nadvláde a bojom s uhorskými stavmi o náboženskú slobodu. Obdobie konca 

17. storočia je spojené s postupným oslabovaním osmanského vplyvu a výraznou 

protireformáciou. Habsburgovcom sa v roku 1683 podarilo odraziť útok na Viedeň a tak 

postupne oslabiť turecký vplyv v Kráľovskom Uhorsku. Rok 1685 sa niesol v znamení 

oslobodzovania územia spod vlády Turkov, keď najprv cisárske vojská Leopolda I. oslobodili 

Nové Zámky a neskôr i Budín. Nastala nová silná vlna rekatolizácie a dochádzalo 

k perzekúcii protestantov. Napriek všetkým negatívam vojenských konfliktov spojených 

s protireformáciou vyvstávajú i pozitíva, ktoré môžeme vidieť pri rozvoji kultúry a vzdelania. 

Prvýkrát sa začína používať slovakizovaná biblická čeština pri náboženských obradoch 

protestantov. (Cambel 1987) V 18. storočí opäť obnovila katolícka cirkev svoje pozície. Od 

                                                 
1 Kráľovské Uhorsko, zahŕňa väčšiu časť dnešného územia Slovenska. 



  

32 

 

tohto obdobia sa rímskokatolícke náboženstvo opäť stáva najrozšírenejším v Uhorsku a na 

území dnešného Slovenska. Satmárskym mierom 1. 5. 1711 sa ukončili protihabsburské 

povstania v Uhorsku, tento akt mal znamenať uvoľnenie tlaku, ktorý bol vyvíjaný na 

Slovenské etnické územie, nestalo sa tak. Konfliktami zdecimovaná krajina, kde bol vysoký 

podiel šľachty a tak i vysoké zaťaženie obyvateľstva dávkami a robotami, potrebovala zmeny, 

ktoré nastávajú veľkými migračnými vlnami. Obyvateľstvo zo severu krajiny sa sťahovalo na 

juh a osídľovalo ľudoprázdne ale úrodné priestory uhorských nížin. (Cambel 1987) Takto 

vznikajú početné ostrovy slovenského osídlenia v peštianskej stolici, békéšskej stolici 

a Zadunajsku. Neskôr dochádza i k osídľovaniu Banátu, Báčky. Etnicka hranica v rámci 

dnešného Slovenska sa už neskôr nemenila a tak v južných stoliciach bol posilnený maďarský 

element a slovenské obyvateľstvo sa sťahovalo ďaleko na juh od svojho jadrového územia.  

 

3.2. Vznik národov v Uhorsku 

 

V devätnástom storočí si maďarská elita začína uvedomovať dominantné postavenie 

v Uhorsku a rozbieha kampaň národného obrodenia v Uhorsku. Latinčina stráca primát 

úradného jazyka a do popredia sa dostáva maďarčina. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní 

prichádza k cielenej asimilácii ostatných národov v Uhorsku. Slovenské obyvateľstvo si 

oneskorene uvedomuje svoju národnú príslušnosť, v dôsledku uvedomovania si politickej 

príslušnosti k Uhorsku ju však stráca.2 Národný vývoj na Slovensku je špecifický 

i rozdelením do dvoch táborov presadzujúcich iný spisovný jazyk. Katolíci sa prikláňali 

k slovenčine, ktorá vznikla na základe západoslovenského dialektu a ktorú vytvára katolícky 

kňaz Anton Bernolák. Evanjelici sa snažili používať v tomto období slovakizovanú biblickú 

češtinu, ktorú aj používali ako liturgický jazyk. Maďarská šľachta koncom 17. storočia 

presadila v Uhorsku zákony, ktoré umožnili hegemóniu maďarského jazyka. Slovenský jazyk, 

aký uviedol Bernolák, presadzovalo slovenské učené tovarišstvo. Šírili náučné knihy 

i preklady, v tomto jazyku vznikali i hodnotné básnické diela. Táto koncepcia predstavovala 

slovenský jazyk ako samostatný kmeň medzi slovanskými jazykmi. Druhá koncepcia 

pochádzala od inteligencie slovenských evanjelikov, ktorý vychádzali z česko-slovenskej 

kmeňovej jednoty a preto slovenčinu nepovažovali za samostatný jazyk. Tento rozkol 

spôsobil isté zaostávanie národného povedomia medzi obyvateľmi Slovenska. Nakoniec 

                                                 
2 Pod vplyvom  národnej emancipácie mnohých balkánskych národov si uvedomuje i slovenská inteligencia 
dôležitosť národnej obrody ľudových más. Dochádza i k orientácii na cárske Rusko, ktoré podporovalo všetky 
národno-emancipačné snahy balkánskych národov napriek tomu išlo o jednoznačné mocenské ambície v tomto 
priestore. 
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dochádza k zjednoteniu týchto dvoch táborov pod vplyvom silnejúceho maďarského 

nacionalizmu, ktorý vyústil v maďarizáciu Uhorska. (Kováč 2007) Zvýšila sa intenzita 

vydávania obrán národa, ktoré boli uverejňované hlavne v zahraničnej tlači. Na druhej strane 

zosilnel maďarský nacionalizmus na ktorého čele stál radikálny Lajos Kossuth. Podarilo sa 

mu vďaka najvyšším politickým kruhom presadiť myšlienku o jednotnom uhorskom národe. 

Uhorský snem v roku 1839 prijal zákony, ktoré zaviedli maďarský jazyk v úradnej 

proveniencii i v cirkevných záležitostiach. Takto dochádza k pomaďarčovaniu istých skupín 

obyvateľstva, maďarizácia sa zamerala na obyvateľstvo v mestách a na úradníkov, ktorí bez 

znalosti jazyka nemohli získať štátne pozície. Maďarizáciu obhajoval i generálny inšpektor 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Karol Zay. Týmito krokmi sa zintenzívnilo 

i národné hnutie Slovákov a za významný krok sa považuje kodifikácia spisovnej Slovenčiny 

Ľudovítom Štúrom. Tento evanjelický kňaz, neskôr i politik, presadil ideu samostatného 

národa i jazykového kmeňa. Slovakizovanú biblickú češtinu považoval za nevyhovujúci 

jazyk, dokonca i bernolákovskú Slovenčinu odmietol, keďže ju používal len úzky okruh 

inteligencie. Presadil ideu kde sa kodifikovaná slovenčina najviac podobala na „živý“ jazyk 

ľudových más. Stredoslovenský dialekt sa stáva základom spisovného jazyka. 

Stredoslovenčina mala schopnosť obsiahnuť najširší okruh ostatných slovenských nárečí 

a pôsobiť ako integrujúci prvok. Ku kodifikácii slovenčiny na základe tohto nárečia dochádza 

v roku 1843, v skutočnosti však spisovný slovenský jazyk ešte prešiel dlhú cestu k dnešnej 

forme a uzákoneniu gramatických foriem, skladby a lexiky. Naplnila sa však hlavná 

podmienka národa (viď kapitola 2.2.) a tou bol jednotný jazyk a ďalšou podmienkou, ktorá sa 

začala napĺňať bola politická angažovanosť. Maďarskú národnosť, resp. politickú národnosť, 

Uhorskú predstavovala maďarská inteligencia, uhorská šľachta a väčšia časť meštianstva, tiež 

sa presadzovali iné politické myšlienky, ktoré súviseli s oslabením centralizácie a zrušením 

poddanstva. Slovenské požiadavky smerovali k uznaniu národnosti a vytvoreniu územia 

akéhosi slovenského okolia. V revolučnom roku 1848 dochádza k naplneniu istých 

politických požiadaviek, no po zrušení poddanstva maďarská elita na čele s Lajosom 

Kossuthom ukazuje svoj plán vytvoriť politický a etnicky jednotné Uhorsko. Takto sa 

slovenský národný program dostáva do konfliktu s maďarským národným programom. 

(Kováč 2007)  

Slovenské národné hnutie úzko spolupracovalo s inými hnutiami v rámci Uhorska, 

chorvátskym, srbským, rumunským. Uvedomením si ale skutočnosti, že Slováci ako jediný 

národ nemali vymedzené teritórium alebo vlastný štátny útvar, nastáva trhlina v programe. 
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Neskôr sa v žiadostiach slovenského národa3 a v ďalších petíciách objavuje myšlienka 

vytvorenia samostatného územia v rámci monarchie. Slováci žiadali územie, kde by bola 

úradným jazykom slovenčina, toto územie by malo národný snem a vlastnú správu. Tieto 

požiadavky neboli naplnené v revolučných rokoch, keďže Viedeň nesúhlasila s takou 

decentralizáciou krajiny. Po revolúciách nastupuje neoabsolutizmus, ktorý sa vyznačuje aj 

naplnením istých jazykových požiadaviek a v Uhorsku sa pri Nemčine ako úradnom jazyku 

používajú i národné jazyky ostatných národov. Uplatnenie nastáva hlavne v školstve a pri 

cirkevných obradoch. Zakladajú sa mnohé spolky, ktoré oživujú kultúrne dianie, vychádza 

množstvo novín i v iných jazykoch národov Uhorska. Toto obdobie môžeme považovať i za 

najpriateľskejšie k napĺňaniu jazykových a školských práv Slovákov až do roku 1918. (Kováč 

2007) Napĺňanie politických snáh slovenského národa sa snažilo i schválené „Memorandum 

národa slovenského“4. Išlo o uznanie svojbytnosti slovenského národa, ktorá by bola 

vyjadrená i teritoriálne, vytvorením slovenského územia, kde by sa úradovalo v slovenčine 

a tá by sa stala i vyučovacím jazykom v školách. Toto memorandum poskytlo základ pre 

všetky nasledujúce kultúrne a jazykové požiadavky Slovákov do I. svetovej vojny. Politické 

ciele z memoranda nikdy neboli naplnené, dochádza len k malým pokrokom v oblasti kultúry 

počas šesťdesiatych rokov devätnásteho storočia. Najväčším úspechom bolo založenie Matice 

slovenskej v roku 1863. Po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní5 v roku 1867 dochádza 

k zhoršeniu postavenia ostatných národov v Uhorsku. Oficiálnou štátnou ideológiou sa stala 

maďarizácia obyvateľstva Uhorska. Kým v devätnástom storočí v Uhorsku bolo približne 

29% maďarského obyvateľstva, v sčítaní 1910 to bolo 54,5% obyvateľov. (Kováč 2007) Na 

prehľadný pohľad používame mapu národnostného zloženia Uhorska z roku 1911. (viď 

obrázok 4)  

                                                 
3 „Žiadosti slovenského národa“  z 11. 5. 1848, obsahovali 14. bodov,  prvýkrát hovoria o požiadavke na 
sebaurčenie slovenského národa. Tieto požiadavky boli vypracované v kontexte revolučných rokov a slovenské 
politické špičky očakávali od cisára aspoň čiastočnú realizáciu týchto požiadaviek. Cisár dal prísľub ale po 
potlačení revolúcie Uhorsku nesplnil nič čo očakávali Slováci. Tieto žiadosti však tiež neobsahovali teritoriálne 
vymedzenie Slovenska.  
4 „Memorandum slovenského národa“. Memorandum vypracoval Š. M. Daxner a v tomto dokumente išlo 
o najmä o uznanie Slovákov za svojbytný politický národ. Svojbytnosť mala byť vyjadrená politicky 
a teritoriálne zriadením Slovenského okolia, kde by sa zaviedlo úradovanie v Slovenskom jazyku  a slovenčina 
by sa tu stala úradným a vyučovacím jazykom. Toto martinské memorandum však nebolo úspešné. 
5 Po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní v roku 1867, čiže po premene centralistického štátu na dualistický tieto 
slovenské snahy neskončili. Významné postavenie v tomto období má aj pokus Jozefa Hložanského 
o federalizáciu Uhorska. Uhorsko sa podľa neho malo skladať zo štyroch častí, provincií, konkrétne 
z Bielouhorskej, Panónskej, Sedmohradskej a Chorvátskej. Územie Slovenska by sa nachádzalo v Bielouhorskej 
provincii, takýmto spôsobom by Slováci konečne získali teritoriálne vymedzenie vlastného územia. Tento pokus 
môžeme zaradiť tiež medzi neúspešné, keďže uhorská elita nepoznala v Uhorsku iný ako maďarský národ 
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Uhorský snem, kde maďarský predstavitelia mali absolútnu väčšinu, schválili v roku 

1868 nový národnostný zákon, ktorý neuznával národy Uhorska ako politické jednotky 

a nerešpektoval svojbytnosť uhorských národov. Tento zákon potvrdil myšlienku jednoty 

uhorského národa, ktorý sa stotožnil s maďarským. Ostatné národy v rámci Uhorska 

nadobudli štatút etnickej skupiny, čo nereflektovalo politické ambície jednotlivých národov. 

Tento zákon de iure umožňoval používanie slovenčiny v nižších úradoch a ľudových školách, 

de facto sa namiesto liberalizmu uplatňovala zásada národnostného útlaku. Reakciou na tieto 

udalosti bol vznik Slovenskej národnej strany, ktorá prevzala politiku presadzovania 

Memoranda národa slovenského. V týchto rokoch sa však fakticky zrušilo otváranie nových 

škôl a jediné tri gymnáziá boli zatvorené. Došlo k uzavretiu i významnej inštitúcie, ktorá 

podporovala kultúrne dianie, slovenské periodiká a slovenské spolky, Matice slovenskej. 

Národy v Uhorsku sa snažili presadiť v uhorskom sneme spôsobom predkladania spoločných 

kandidátov. Maďarská manipulácia s výsledkami však neumožnila vstup väčšieho počtu 

poslancov iných národov. Slovenskú situáciu sledovali i Česi v Predlitavsku, poskytovali 

konkrétnu pomoc a pomáhali pri vytváraní priaznivých podmienok pre vznik nových 

študentských spolkov v Prahe. Začiatkom 20. storočia sa zmenila politická situácia v Uhorsku 

a do čela vlády sa dostala Strana nezávislosti, ktorá prerušila dlhoročnú dominanciu 

maďarských liberálov. Národy Uhorska však získali veľký počet poslancov v sneme. Napriek 

tomu sa maďarským stranám podarilo presadiť v roku 1907 Apponyiho zákony, ktoré 

nastoľujú novú vlnu silnej maďarizácie. I v ľudových školách sa zavádzalo vyučovanie 

maďarčiny, dokonca aj náboženská výchova sa mala vyučovať v maďarskom jazyku. (Kováč 

2007) Týmto sa sledovalo oslabenie pozície iných jazykov a národného povedomia. Kultúrne 

spolky sa napriek tomu snažili presadzovať nové podujatia a podporovali vydávanie nových 

novín, tieto snahy boli úspešne utlmované negramotnosťou slovenského obyvateľstva, ktorá 

plynula z maďarizačných snáh keď sa deti v školách učili výhradne maďarský jazyk a ostatné 

predmety boli odsúvané do úzadia.  

Poslednú etapu vývoja pred I. svetovou vojnou charakterizujú obrany národa i malá 

práca s ľudom, keďže do vyššej politiky Slováci zasiahnuť nevedeli. Slovenská národná 

strana sa v roku 1913 rozdelila, kedy vzniká Slovenská ľudová strana. Táto strana vzniká 

z katolíckeho krídla, ktoré sa vytvorilo okolo Národných novín. Nový smer slovenskej 

politiky predstavoval Milan Hodža, ktorý sa časom preorientoval z federálnych snáh a neskôr 

vytvoril Agrárnu stranu. Vo všeobecnosti však platí, že do I. svetovej vojny sa Slováci snažili 

vyjadriť politickú jednotu, ktorá by bola podporená vytvorením Slovenskej národnej rady. 

Tento krok sa však už nepodarilo naplniť z dôvodu vypuknutia svetového konfliktu.
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Obrázok 4: Národnostné zloženie Rakúsko-Uhorskej monarchie (1911) 

 

Zdroj: www.lib.utexas.edu/maps/historical/shepherd/austria_hungary_1911.jpg; úprava J. Zeman 
 

3.3. Prvá svetová vojna 

 

 Vznik prvého celosvetového konfliktu neskôr zmenil podmienky a usporiadanie 

Európy. Nacionalizmus balkánskych krajín bol jednou z hlavných príčin vzniku tohto 

konfliktu. Čiže prehnané požiadavky a myšlienka vytvoriť národné štáty, ktoré by obsiahli 

väčšinu z národa i na úkor svojich susedov. Militarizmus v zjednotenom Nemecku, kedy 

vyvstáva veľká túžba k vytvoreniu svetového impéria s obrovským koloniálnym panstvom. 

Angažovanosť cárskeho Ruska na Balkáne, kde sa pod rúškom ochrany slovanských národov 

snažili naplniť svoje ciele. Naproti tomu, záujmy vo východnom Stredomorí prejavuje 

i najväčšia koloniálna ríša sveta Británia. Snahy Osmanskej ríše o znovuzískanie kontroly nad 

Balkánskymi národmi a vidinu rozšírenia svojho vplyvu poháňa i stagnujúca ríša Rakúsko-

Uhorsko s mnohými vnútornými problémami. Rozhorenie konfliktu bolo na dosah. 

Pomyslenú iskru, ktorou sa zapaľuje sud s pušným prachom, poskytol Gavrilo Princip 

z organizácie Mladá Bosna, ktorá mala napojenie na veľkosrbskú nacionalistickú organizáciu 
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„Zjednotenie alebo smrť“ tiež zvanú „Čierna ruka“. Atentát spáchal 28. 6. 1918 na následníka 

Rakúsko-Uhorského trónu Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželku Žofiu Chotkovú. 

Svetový konflikt ovplyvnil i život v Uhorsku, keď mnohé národy videli v tomto konflikte 

svoju šancu presadiť sa a nechať si uznať svoje práva na svojbytnosť. Slováci videli možnosť 

spolupodieľať sa na riadení Rakúsko-Uhorska spočiatku vo federalizácii, neskôr pod vplyvom 

udalostí žiadali spoločný štát s Čechmi. Nesmiernu zásluhu na vytvorení spoločného štátu 

Čechov a Slovákov má domáci i zahraničný odboj, diplomatické snaženie politických špičiek 

a zapojenie sa do konfliktu vo forme zahraničných légií na strane Dohody. Po zložitých 

a dlhých diplomatických rokovaniach nakoniec získava myšlienka vzniku Československa 

podporu od Dohodových mocností. To bol len prvý krok k vytvoreniu spoločného štátu 

Čechov a Slovákov, neskôr sa k tomuto štátu pripája i Podkarpatská Rus. Rusínska 

spoločnosť výraznejšie zaostávala v predkladaní požiadaviek a nevytvárala štruktúry, ktoré by 

umožnili presadenie sa. Maďarizácia tu bola najsilnejšia zo všetkých častí Uhorska. 

Počiatočné nadšenie slovenskej inteligencie sa stretlo s negatívnou reakciou uhorských 

úradov. Časté boli perzekúcie a väznenie. Uhorské úrady v rukách maďarskej elity tlačili na 

školstvo, cirkev, spolky, snažili sa vykoreniť podporu obyvateľstva ruskej armáde. Tieto 

snahy však stroskotávali, keďže dochádzalo k dezercii. Slovenský tábor lavíroval medzi 

dvoma možnosťami presadenia sa. Jednou z možností počas ruskej ofenzívy, ktorá sa dostala 

až na Karpaty a tým aj na slovenské územie, bola myšlienka prijať možnosť ruskej vlády 

a nastoliť monarchiu na čele s Romanovovcami. Druhá možnosť bola orientácia na 

Francúzsko, Britániu, kedy by jednoznačne vzniklo Československo na demokratických 

princípoch s politickým zriadením republiky.  

Postupom času sa vojna pre Rakúsko-Uhorskú monarchiu stávala neznesiteľnejšou 

a preto cisár Karol vydal manifest 16. 10. 1918, ktorým ohlasoval federalizáciu Predlitavska. 

Ministerský predseda Uhorska Werkele žiadal aby sa manifest kategoricky vyhol otázke 

územnej integrity Uhorska, preto sa nepočítalo s federalizáciou Uhorska. Tento manifest už 

nedokázal zvrátiť vznik nových nástupníckych národných štátov. Predstavitelia odboja sa 

neuspokojili s manifestom aj preto, že koncepcia Československa ako samostatného štátu bola 

prijatá politickými špičkami Čechov a Slovákov. (Kováč 2007) V predvečer konca I. svetovej 

vojny 18. 10. 1918 vydal americký prezident W. Wilson nótu o zmenených podmienkach 

mierového rokovania s Rakúsko-Uhorskom. V ten istý deň vydal T. G. Masaryk vo 

Washingtone deklaráciu o nezávislosti Česko-slovenskej republiky. Koncom októbra dostali 

predstavitelia Národného výboru možnosť vycestovať do Ženevy a stretnúť sa tak 

s predstaviteľmi  zahraničného odboja. Táto skupina vedená Kramářom sa ešte zastavila vo 
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Viedni a rokovala s viedenskou skupinou M. Hodžu. V Ženeve došlo k definitívnemu 

zjednoteniu zahraničného a domáceho odboja. Na rokovaniach sa dohodlo obsadenie miest vo 

vedení štátu. Prezidentom republiky sa stal T. G. Masaryk, predseda vlády bol K. Kramář, 

minister zahraničia E. Beneš, minister vojny M. R. Štefánik. Koniec vojny prišiel 27. 10. 

1918, keď minister zahraničia Rakúsko-Uhorska J. Andrássy zaslal kapitulačnú nótu vláde 

USA. Publikovanie Andrássyho nóty 28. 10. 1918 malo okamžitý účinok. Pražský ľud vyšiel 

do ulíc a jasajúci dav ničil štátne insígnie Rakúsko-Uhorskej monarchie. Národný výbor 

okamžite reagoval na situáciu a prijal zákon, ktorým preberá moc nad krajinou, zákonom bola 

vyhlásená Československá republika. (Kováč 2007) 

V Turčianskom Sv. Martine sa 30. 10. 1918 konalo oficiálne ustanovujúce stretnutie 

Slovenskej Národnej Rady (SNR). Na tomto rokovaní SNR prijala Deklaráciu slovenského 

národa, ktorou sa Slovensko fakticky pripojilo k novovzniknutému štátu Československej 

republike. 

 

3.4. Vymedzovanie Slovenska 

 

Koncom I. svetovej vojny a vznikom Československa však vzniká nový problém ako 

vytvoriť hranice nového štátu. V prípade českých zemí sa využíva historický princíp 

vymedzenia hraníc Česka. Slovensko však ako odveká integrálna súčasť Uhorska 

predstavovala väčší problém. Severné hranice kopírovali bývalú severnú hranicu Uhorska, 

problémom bola južná hranica s Maďarskou republikou. Pôvodný návrh T. G. Masaryka 

zahrňoval i koridor, ktorý by spájal novú republiku s Kráľovstvom Srbov, Chorvátov 

a Slovincov. (Hronský 1998) (viď obrázok 5) 
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Obrázok 5: Masarykov náčrt budúceho česko-slovenského štátu (1915) 

 

Zdroj: Hronský (1998) 
 

 Vymedzovanie Slovenska bolo veľkým problémom. Južná hranica sa nakoniec 

stanovovala vo viacerých etapách, kedy sa do úvahy brali mnohé faktory. Dopravné, 

strategické, obranné, hospodárske faktory boli mnohokrát silnejšie ako vymedzovanie územia 

na základe etnického princípu. Prihliadalo sa predovšetkým na schopnosť novej republiky 

udržať všetky podmienky pre fungovanie a na rozvoj nového územia Slovenska. Keďže sa do 

konca I. svetovej vojny nepodarilo vymedziť toto územie, nastáva mnoho problémov pri 

preberaní moci a pri správe nadobudnutého územia. Medzi Slovákmi a Maďarmi neexistovali 

jednoznačné etnické hranice z dôvodu historického vývoja. (viď kapitola 3.1.) Náhradou za 

konečnú hranicu tak boli demarkačné čiary. Obsadzovanie týchto línií sa začína 

málopočetnými jednotkami slovenských dobrovoľníkov a vykonáva sa v niekoľkých etapách. 

(viď obrázok 6) 
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Obrázok 6: Vývoj demarkačných čiar vymedzujúcich Slovensko pred Trianonskou mierovou 
zmluvou 

 

Zdroj: Zeman (2008) 
 

 Namiesto koridoru získava Československo hranicu na Dunaji. Veľká snaha 

československej diplomacie sa upierala na zisk bratislavského predmostia. Tento krok sa im 

podarilo naplniť aj vďaka argumentom o možnom poškodení Bratislavy bez svojho zázemia. 

Maďarské pripomienky k zmene hranice charakterizujú slová A. Milleranda6: „Pomery 

národnostné v strednej Európe sú také, že v skutočnosti nie je možné, aby hranice politické 

zrovnávali sa v úplnom rozsahu s hranicami etnickými.“  Záver rokovaní a definitívne 

potvrdenie hraníc priniesla trianonská mierová zmluva 4. 6. 1920. Neskôr ešte dochádza 

k malým úpravám hraníc o ktorých rozhodla delimitačná komisia. Výsledné hranice 

Slovenska, vytvorené 12. 5. 1919 boli finálne upravené a definitívne zakreslené do máp 

veľkých mierok koncom fungovania delimitačnej komisie a to 15. 5. 1925. 

 

3.5. Vývoj v Československu 

 

 Kultúrny vývoj národov pokračuje i po vzniku ČSR. Slováci prvýkrát získali status 

štátotvorného národa, zlepšili sa podmienky rozvoja jazyka, kultúry, politického, 

hospodárskeho rozvoja slovenského národa. Naopak zhoršilo sa dovtedy dominantné 

postavenie Maďarov. Československá republika bola budovaná ako mnohonárodnostný 

                                                 
6 Predseda trianonskej mierovej konferencie, ktorý nastúpil namiesto G. Clemenceaua, a zároveň ministerský 
predseda francúzskej vlády. 
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demokratický štát ale aj napriek tejto ušľachtilej myšlienke dochádza v prvých rokoch 

k zhoršeniu postavenia Nemcov v Čechách a Maďarov na Slovensku. Obdobie prvých rokov 

fungovania štátu bolo spojené s vytváraním územia a s preberaním štátnej agendy po 

úradníkoch. Mnohí úradníci, vojenskí dôstojníci a aristokracia nezískali občianstvo 

automaticky a mnohým nebolo pridelené vôbec. Predpokladal sa ich odchod z územia 

Československa. Otázky národnostných menšín riešila i Saint-germainská zmluva 

z 10. 9. 1919. Pre potreby Československa upravovala konkrétne články i ústava 

z 29. 2. 1920. V ústave sa nachádzal i druhý jazykový zákon (122/1920 Sb.), ktorý stanovuje, 

že v obciach kde žilo 20% príslušníkov národnostných menšín je potrebné úradovať 

i v jazyku menšiny. Veľkú dôležitosť preto nadobúdajú pravidelné sčítania ľudu. Prvé sčítanie 

ľudu ČSR sa konalo v roku 1921. (Šutaj, Šutajová 2006) V tomto sčítaní sa viedli polemiky 

ako uvádzať národnosť obyvateľstva. Predstavené boli možnosti zisťovania národnosti podľa 

materinského jazyka alebo priamou otázkou na národnosť sčítaného jedinca. Hlavný sčítací 

organizátor A. Boháč sa snažil presadiť v sčítaní variantu s oboma otázkami, neuspel však. 

Príslušnosť k národnosti sa zisťovala nakoniec na základe materinského jazyka, kde však 

spod tohto pravidla boli vyňatí židia, ktorí si mohli uvádzať národnosť židovskú. Takéto 

opatrenie sa prijalo z dôvodu mierneho oslabenia nemeckej národnosti v Čechách, kde už 

i napriek tomu žila obrovská komunita Nemcov. V tomto sčítaní neboli započítané osoby bez 

štátneho občianstva približne 45 tisíc, osoby ktoré nezískali štátne občianstvo ešte koncom 

dvadsiatych rokov.7 (Šutaj, Šutajová 2006) Proces udeľovania občianstva je silne kritizovaný. 

 
Tabuľka 1: Početnosť obyvateľov maďarskej národnosti v Československu (1921) 

Krajina Počet obyvateľov 
Obyvatelia maďarskej národnosti 

absolútny počet podiel (%) 

České krajiny 9 702 058 6 104 0, 06 

Slovensko 2 963 642 637 183 21, 5 

Podkarpatská Rus 645 568 102 144 15, 8 

Súhrn (celá ČSR) 13 311 268 745 431 5, 6 

Zdroj: GABAL (1999) 
 

Výsledky prvého sčítania poukázali na problém súvislého osídlenia národnostnými 

menšinami. Pri nasledujúcich sčítaniach sa počet obyvateľov maďarskej národnosti zmenšuje. 

Obyvatelia sa vracajú do Maďarska, alebo dochádza k priznaniu slovenskej národnosti 

predtým pomaďarčených obyvateľov. Nastupuje nový fenomén u obyvateľov maďarskej 

                                                 
7 Zákon priznanie občianstva spájal s okolnosťami a to: domovským právom, bydliskom, zamestnaním, 
rodiskom. O občianstve rozhodoval štát a nie príslušné osoby. (Šutaj, Šutajová 2006) 



  

42 

 

národnosti a to postupná asimilácia. Postupom času sa na Slovensku začína presadzovať 

český kapitál a pôvodné väzby na Maďarsko sa oslabujú. Vydávajú sa i mnohé zákony, ktoré 

majú za cieľ získať pôdu do československých rúk. Zasiahnuté sú hlavne národnostné 

menšiny a hlavne maďarská menšina, ktorá mala tradične silné naviazanie na pôdu. 

Významnú úlohu v novovzniknutej republike zohráva národnostné školstvo. Keďže bolo 

mnohými zákonmi podporené, vytvárajú sa tak na území Slovenska s početnou maďarskou 

menšinou školy. Kultúru podporujú hlavne tlačivá vychádzajúce v národnostných jazykoch 

a rozvíjajú ju i spolky. Maďarská menšina si vytvorila aj svoje politické strany a tieto strany 

reprezentovali menšinu i v parlamente. Tieto skutočnosti pomáhali ku kultúrnemu rozvoju 

maďarskej národnostnej menšiny. I napriek asimilačným snahám mali obyvatelia maďarskej 

národnosti v počiatkoch Československej republiky väčšie práva a možnosti ako obyvatelia 

slovenskej národnosti v Uhorsku. Asimilačné tendencie však vytvárali tlak i na túto veľkú 

časť slovenskej spoločnosti. Preto sa pod tlakom zahraničnej politiky početné maďarské 

strany zjednocujú a snažia sa reprezentovať maďarskú národnostnú menšinu jednotne. Tieto 

udalosti sú spojené s nemeckým a maďarským nacionalizmom z konca tridsiatych rokov. 

Maďarská vláda neskôr vyslovuje nároky na územie, ktoré obýva početná časť 

československých občanov maďarskej národnosti. Silnejú tlaky na revíziu trianonských 

hraníc. Po oslabení Československa mníchovským diktátom si nároky na územie 

uplatňujú Maďari a získavajú pohraničné územie Slovenska po Viedenskej arbitráži. Ďalšie 

územie získavajú Maďari po úspešnej „malej vojne“. Na území Slovenska po sčítaní z roku 

1940 predstavujú obyvatelia maďarskej národnosti len 2% celkovej populácie. Po konci 

II. svetovej vojny sa politické špičky Československa pohrávali s otázkou odsunu obyvateľov 

maďarskej národnosti. Nakoniec na základe prímeria sa obnovili hranice do stavu 

z predmníchovského diktátu. Nariadil sa odchod všetkých úradníkov a osôb, ktoré prišli na 

územie počas okupácie, zaplatenie vojenských škôd, vrátenie skonfiškovaných cenností. Na 

základe povojnového vývoja, konkrétne Košického vládneho programu, vydáva Slovenská 

národná rada nariadenie č. 44 z dňa 25. 5. 1945, ktorým sa docielilo prepustenie všetkých  

štátnych a verejných zamestnancov maďarskej národnosti do 31. 5. 1945, bez akýchkoľvek 

nárokov. Prestali sa otvárať školské zariadenia a postupne sa zastavilo vyučovanie na dovtedy 

jestvujúcich školách. Následne sa začala viazať sociálna pomoc obyvateľstvu podľa 

národnostného kľúča. Táto skutočnosť vyplývala z uznesenia Zboru povereníkov. Dochádza 

k následnej stagnácii a zaostávaniu prihraničných oblastí v hospodárskej, sociálnej oblasti. 

(Šutaj, Šutajová 2006) Investície do stavebnej obnovy, obnovy kultúry a školstva sa prakticky 

zastavujú. Československo riešilo maďarskú otázku i reslovakizáciou, odsúvaním 
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obyvateľstva do Čiech a presunom obyvateľstva v rámci Slovenska. Dochádza i k podpisu 

medzištátnej zmluvy o výmene obyvateľstva. Ministerstvo zahraničných vecí Československa 

v roku 1958 uviedlo, že v povojnovom období bolo z Československa presídlených do 

Maďarska 89 660 osôb maďarskej národnosti a do Československa bolo presídlených 71 787 

osôb slovenskej národnosti. (Šutaj, Šutajová 2006) Reslovakizácia prebiehala najúspešnejšie 

v oblastiach kde sa obyvateľstvo vyznačovalo bilingvizmom. Podľa dohadov sa však 

k reslovakizácii prihlásili aj mnohí občania maďarskej národnosti z obáv pred represáliami 

voči maďarskej menšiny. Neskôr dochádza k opätovnému návratu k maďarskej národnosti. 

Tieto udalosti boli charakteristické pre obdobie povojnových rokov. Súčasná slovenská 

spoločnosť však mnohokrát odmieta hlbšiu diskusiu povojnových udalostí, ktoré viedli 

k obmedzeniu práv obyvateľov maďarskej menšiny. Zmena režimu prináša silnú 

industrializáciu, ekonomické zmeny ovplyvňujú i národnostné zloženie obyvateľstva. 

Obyvatelia sa začínajú sťahovať do hospodárskych centier, do miest Česka a iných oblastí 

Slovenska. Takýmto spôsobom dochádza i k postupnej asimilácii istej časti občanov 

maďarskej národnosti.  

Neskôr dochádza i k obnove kultúrnych spolkov a k vytvoreniu maďarského školstva 

v rámci sústavy československých škôl. Na takýchto školách sa používa maďarský vyučovací 

jazyk. Významným krokom je vytvorenie divadelných súborov v Komárne a Košiciach 

a zriadenie pravidelného vysielania československého rozhlasu v maďarčine. Isté problémy sa 

vyskytli pri vytvorení veľkých okresov, kedy obyvateľstvo maďarskej národnosti stráca 

dominantné postavenie v niektorých okresoch a tým sa aj znižuje ich zastúpenie 

v republikových orgánoch. Po ďalšej zmene regionálneho členenia sa väčšina problémov 

napráva. V ústredných orgánoch KSČ sa objavujú i predstavitelia maďarskej národnosti, ktorí 

boli vybraní i zvolení na jednotnej „kandidátke“. Centralizácia výrazne ovplyvnila život 

jednoduchých ľudí pri podpore strediskových obcí. Pohlcujú sa malé obce, rušia sa v nich 

školy, národné výbory. Zastavil sa rozvoj, bytová výstavba a takéto obce začali postupne 

zanikať pod váhou centralizácie. Všetky národnostné problémy však tlmila centrálna vláda 

v Prahe, pretože politické zriadenie a ideologická príslušnosť bola oveľa podstatnejšou ako 

príslušnosť k národnostnej skupine. (Šutaj, Šutajová 2006) Nové problémy a nové možnosti 

rozvoja hospodárskeho a kultúrneho života však prichádzajú po páde komunizmu. Na 

národnostnom základe vznikajú nové spolky, kultúrne, umelecké, profesijné. Mení sa 

i politická scéna kedy postupne vzniká celý rad nových politických strán i na základe 

národnostného kľúča. 
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3.6. Vývoj v samostatnej Slovenskej republike 

  

3.6.1. Obdobie pred vstupom do EÚ 

 

 Prvé roky jestvovania samostatnej Slovenskej republiky sú spojené s nárastom 

národnostných problémov. Maďarská národnostná menšina má v novom štáte silnejšie 

postavenie ako v predchádzajúcom období v Československu. Požiadavky obyvateľov 

maďarskej menšiny sú často odsúvané do úzadia vtedajším politickým zriadením. Slovensko 

sa svojou politikou dostáva fakticky do izolácie. Tretia Mečiarova vláda, ktorá nastúpila 

k moci 13. 12. 1994 a zotrvala pri moci do 29. 10. 1998 uskutočnila množstvo rozporuplných 

krokov, vďaka ktorým sa do tejto medzinárodnej izolácie zo strany predstaviteľov západných 

demokratických štátov dostala. Summit v Madride v júli 1997 vybral prvých členov na 

rozšírenie NATO, kde nefigurovalo Slovensko. Európska komisia v júli 1997 rozhodla 

o neprizvaní Slovenska k rokovaniam o vstupe do Európskej Únie. Slovensko v dôsledku 

krokov Mečiarovej vlády  stráca možnosti k vstupu do nadnárodných štruktúr. Politické 

strany maďarskej národnostnej menšiny spolupracovali s opozíciou tretej Mečiarovej vlády. 

Spolupráca na úrovni štátov Slovenska a Maďarska stagnuje. Kultúrne spolky vytvárajú 

aktivity k posilneniu i politického povedomia obyvateľov maďarskej menšiny. Toto obdobie 

od roku 1994 do roku 1998 je preto istým „čiernym“ obdobím Slovenska, ktoré maďarská 

národnostná menšina prežívala veľmi citlivo.  

Významným problémom, ktorý riešili politickí reprezentanti obyvateľov maďarskej 

národnosti, bola reforma územnosprávneho členenia. Výrazne sa snažili podporovať model 

decentralizácie štátnej správy so silnou samosprávou. Veľmi dôležitou otázkou bol i vznik 

druhého stupňa samosprávy, ktorý by podporil pozíciu menšín. Novovzniknuté samosprávy 

mali reflektovať rozmiestnenie maďarskej národnostnej menšiny. Vyvstávali nové žiadosti 

kultúrnej, školskej autonómie a dvojjazyčnosti. (Šutaj, Šutajová 2006) Nakoniec bol 

schválený v roku 1996 model dvojstupňovej štátnej správy, kde prvým stupňom boli okresy 

a druhým kraje. Dochádza k upevneniu centralizácie, kde štátne orgány mali rozhodujúcu 

úlohu. Mečiarova vláda si vďaka svojim politickým nominantom upevnila svoju pozíciu. 

 Pred parlamentnými voľbami v roku 1998 sa zlúčili tri strany zastupujúce maďarskú 

menšinu a vytvorili tak Stranu maďarskej koalície (SMK). Táto strana vstúpila neskôr po 

voľbách do koalície a postupne prebrala istú zodpovednosť za riešenie problémov Slovenska. 

Hlavnými bodmi SMK v prvej Dzurindovej vláde bola zmena verejnej správy, kde 

podporovali otázku decentralizácie a prenesenia kompetencií na miestnu a regionálnu 
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samosprávu. Nepodarilo sa im zmeniť hranice vyšších územnosprávnych celkov (VÚC), keď 

podporovali varianty s počtom dvanástich celkov. Tieto snahy sa nepodarilo naplniť ani 

v druhej Dzurindovej vláde. Postavenie obyvateľov maďarskej národnosti sa zlepšilo vďaka 

politickému zastúpeniu v Národnej rade Slovenskej republiky. (Šutaj, Šutajová 2006)  

Bariéry slovensko-maďarských vzťahov sa potierajú a neskôr miznú v období rokov 

1998 až 2006. Toto obdobie je charakteristické zmenou postavenia Slovenska 

v medzinárodných štruktúrach. Slovensko sa spočiatku nedostalo do „Luxemburskej 

skupiny“, keď neskôr v marci 1998 boli zahájené rokovania s Cyprom, Českom, Estónskom, 

Maďarskom, Poľskom a Slovinskom. Integračné ciele Slovenska podporil vznik Pracovnej 

skupiny na vysokej úrovni a Slovensko sa tak snažilo naplniť Kodanské  kritériá. Vďaka tejto 

snahe bolo na summite v Helsinkách v roku 1999 prijaté k otvoreniu rokovaní o vstupe do 

Európskej Únie. Slovensko sa snažilo stanoviť reálne ciele a otvára nutné kapitoly pre vstup 

do EU. Výrazným krokom v smere k národnostným menšinám a takto aj k obyvateľom 

maďarskej národnosti bolo prijatie Zákona o používaní národnostných jazykov v júli 1999. 

Slovensko tak zosúladilo legislatívu s Ústavou Slovenskej republiky. Nakoniec Slovensko 

uzavrelo prístupové rokovania k vstupu do EU na summite v Kodani v roku 2002 a podpisuje 

Zmluvu o pristúpení 16 apríla 2003 v Aténach. (Figeľ, Adamiš 2003)  

 

3.6.2. Obdobie po vstupe do EÚ 

 

 Slovensko sa stáva plnohodnotným členom EÚ 1. 5. 2004 spolu so svojimi susedmi, 

ktorí sa tiež snažili o členstvo v tejto inštitúcii. Druhá Dzurindova vláda tak splnila jedno zo 

svojich hlavných predsavzatí. Neskôr však dochádza k vnútropolitickým problémom, ktoré 

vyústili do predčasných parlamentných volieb. Prvé parlamentné voľby, ktoré sa konali po 

vstupe do EÚ sa konali 17. 6. 2006. Po týchto voľbách sa vytvára koalícia troch strán, kde dve 

strany pôsobili vo vláde i v období rokov 1994 a 1998. Opäť sa vyhrocujú vzťahy v štáte 

smerom k národnostným menšinám, hlavne voči maďarskej národnostnej menšine a rómskej 

menšine. Zhoršujú sa vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom i napriek politickej blízkosti 

hlavných vládnych politických strán týchto štátov. Obyvatelia maďarskej národnosti strácajú 

výraznejší vplyv ich politických zástupcov v smere k hlavným štátnym záležitostiam. Naďalej 

však pracujú v miestnych a regionálnych samosprávach a takýmto spôsobom ovplyvňujú 

život svojich občanov. Vládna strana SMER však odmieta vyjadrenia iných politických 

subjektov domácej i zahraničnej scény, že za zhoršením vzťahov s Maďarskom i občanmi 

Slovenska maďarskej národnosti je pôsobenie Slovenskej národnej strany (SNS). Kultúrne 
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spolky obyvateľov maďarskej menšiny opäť zastupujú jedno z popredných miest pri realizácii 

cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom. V tomto období preberajú 

cezhraničné väzby na seba aj euroregióny, keď po vstupe Slovenska do európskych štruktúr 

získavajú viac zdrojov, ktoré môžu používať na rozvoj svojich území.  

 Súčasné obdobie Slovenskej politiky po voľbách 12. 6. 2010 je charakteristické opäť 

citlivou politikou voči národnostným menšinám. Vo vláde má opäť zastúpenie politická 

strana, ktorá deklaruje obhajovanie práv menšín. Zmena nastáva pri strane SMK, ktorá sa 

pred parlamentnými voľbami rozdelila na dve frakcie. Umiernené krídlo predstavujú bývalí 

členovia strany, ktorí založili nový politický subjekt, radikálnejšie krídlo požadujúce 

autonómiu južných oblastí Slovenska zotrváva v pôvodnej strane. Slovenskí obyvatelia 

maďarskej národnosti však odovzdali viac hlasov umiernenému krídlu (strana MOST-HÍD). 

Slovensko-maďarské vzťahy sú zložité aj napriek zloženiu slovenskej vlády, ktoré sa snaží 

podporovať menšinovú politiku. Problémom súčasnosti je zahraničná politika Maďarska a ich 

orientácia na zahraničných Maďarov. V regionálnej politike však cezhraničná spolupráca 

s Maďarskom je jednou z hlavných priorít. 

  

3.6.3. Vyšehradská skupina 

  

 Vyšehradská skupina vznikla 15. 2. 1991 po podpise deklarácie o úzkej spolupráci 

troch krajín Československa, Maďarska a Poľska. Po rozpade totalitných režimov vyvstávali 

snahy spolupráce pri integrácii do euroatlantických štruktúr. Nadšenie z vytvorenia novej 

štruktúry a spolupráce v strednej Európe však bolo silnejšie mimo tohto spoločenstva. 

Vyšehradská skupina sa po rozdelení Československa rozrástla z troch krajín na konečné štyri 

a táto zmena bola potvrdená 11. 2. 1993 v Olomouci. Slovensko však vytváralo v regióne 

vyšehradskej skupiny nestabilitu, ktorá pramenila z politického zriadenia. Narušenie stability 

a jednoty smerovania vyšehradskej skupiny vyvrcholili vyradením Slovenska zo skupiny 

žiadateľov o členstvo v NATO. Situácia sa zmenila až po parlamentných voľbách v roku 

1998, kedy sa Slovensko začína hlásiť k ideám spolupráce a v Bratislave 14. 5. 1999 sa lídri 

krajín vyšehradskej skupiny dohodli na vzniku Medzinárodného vyšehradského fondu. 

Samotný fond bol založený 9. 6. 2000 v Štiříne v Česku. Tento fond mal podporovať rozvoj 

kultúrnych, vedeckých, a výskumno-vzdelávacích projektov. (Bilčík, Strážay 2006) Spoločné 

postoje a postupy krajín vyšehradskej skupiny pomáhali Slovensku napĺňať integračné snahy. 

Slovensko-maďarské vzťahy v rámci tohto zoskupenia často narúšajú politické ambície 

jednotlivých lídrov krajín. Zhoršenie vzťahov pozorujeme i po vyjadreniach vtedajšieho 
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maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý v rámci predvolebnej kampane navrhol 

preskúmanie tzv. Benešových dekrétov s právom EÚ. Spolupráca vo vyšehradskej skupine 

teda do značnej miery reflektovala bilaterálne vzťahy medzi jednotlivými krajinami. (Bilčík, 

Stražay 2006)  

Zaostávanie Slovenska pri integrácii do severoatlantickej skupiny a s tým spojená 

otázka významu ďalšej spolupráce sa po konferenciách v roku 2002 a 2003 zameriava na 

postup pri integrácii do EÚ. Spolupráca sa viedla pri napĺňaní cieľov boja proti 

organizovanému zločinu, nelegálnej migrácii a spoločných postupoch pri napĺňaní 

bezpečnosti schengenských dohôd. Po vstupe všetkých krajín vyšehradskej skupiny do EÚ 

1. 5. 2004 sa v spolupráci naplnila jedna kapitola integračných cieľov a nastáva doba nových 

výziev. Veľmi zaujímavou sa javí spolupráca v EÚ, presadzovanie a podporovanie 

spoločných záujmov, koordinácia zahraničnopolitických snáh. V smere cezhraničnej 

spolupráce a v otázkach bezpečnostnej politiky EÚ má takéto združenie krajín opodstatnenie. 

Do budúcnosti vidíme možnosť spolupráce v kultúrnych otázkach, tiež v podpore vedy 

a výskumu. Takýmto spôsobom je možné preklenúť vzájomné nezhody, ktoré pramenia 

z nedovŕšeného procesu konsolidácie demokratického režimu. Každá z krajín vyšehradskej 

skupiny je poznačená nestabilitou politických režimov s prítomnosťami nedemokratických 

prvkov. Najcitlivejšími sú slovensko-maďarské vzťahy, ktoré sa môžu zlepšiť po ustálení 

vnútropolitickej situácie týchto krajín. 

 

Obrázok 7: Krajiny vyšehradskej skupiny  

 

Zdroj: vypracoval J. Zeman 
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3.6.4. Euroregióny  

 

Euroregióny sú územné jednotky, ktoré sa snažia zjednocovať územie pohraničia 

dvoch alebo viacerých štátov. Ich hlavným cieľom je odstránenie, resp. minimalizácia 

regionálnych rozdielov medzi regiónmi susedných štátov, riešenie environmentálnych 

dopadov, budovanie porozumenia v národnostne, etnicky a kultúrne odlišných a zmiešaných 

častiach euroregiónov. (Buček, Tremboš 1992)  

Posttotalitné obdobie na Slovensku je charakteristické vznikom štruktúr, ktoré sa 

venujú posilňovaniu cezhraničnej spolupráce. Prvá polovica deväťdesiatych rokov 

20. storočia je charakteristická potlačovaním snáh o vytvorenie takýchto územných jednotiek. 

Išlo o snahu uchovať si  centralizovanú moc a nenarušiť pozíciu štátu. Zmenou štátnej 

politiky po roku 1998 sa však mení postoj k euroregiónom, vytvárajú sa podmienky na vznik 

takýchto jednotiek. V roku 2001 sa na cezhraničnej spolupráci priamo i nepriamo podieľal 

Úrad vlády SR a osem ministerstiev. Evidencie prebiehali paralelne na ministerstvách8 aj 

z toho dôvodu sa proces vzniku a fungovania stával neprehľadným. (Halás 2005) Problémy 

v zastúpení vidí Falťan (2005), keď aktívne v euroregiónoch participujú obce mestské 

a vidiecke, menej subjekty štátnej správy alebo regionálnych samospráv. Do roku 1999 

vykázal svoju činnosť jediný euroregión na území Slovenska a to Euroregión Tatry. V období 

rokov 1999 a 2001 vzniká najviac euroregiónov, a to ako následok ratifikácie Európskeho 

rámcového dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi, 

doplnkového dohovoru a taktiež pristúpenie k Európskej charte miestnej a regionálnej 

samosprávy. Cieľom euroregiónov je podpora aktivít smerujúcich k priestorovo 

neobmedzenému rozvoju regiónov s ich prepojením na susedné regióny vo všetkých smeroch 

geografického priestoru, ktorý sa snaží minimalizovať vplyv hranice a jej bariérových 

efektov. (Halás, Slavík 2001)  

Z pohľadu územia majú Slovenské euroregióny väčšinou regionálny charakter. 

Euroregión Kras a spolupráca miest Košice-Miskolc však majú mikroregionálny charakter. 

Euroregión Karpaty zasa nadregionálny charakter, na jeho území s rozlohou 141,5 tis. km2 

žije 15,4 mil. obyvateľov. V slovenskej časti zaberá 10,4 tis. km2 plochy s počtom obyvateľov 

1,1 mil. (Rajčáková 2005) 

Euroregióny na Slovensku môžeme zaradiť podľa počtu participujúcich krajín do 

viacerých kategórií. Väčšina euroregiónov sa vyznačuje bilaterálnou spoluprácou, najviac 

                                                 
8 Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR. 
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euroregiónov tejto kategórie pozorujeme v slovensko-maďarskom pohraničí. Trilaterálna 

spolupráca sa realizuje v česko-rakúsko-slovenskom pohraničí a česko-poľsko-slovenskom 

pohraničí. Poslednou formou je multilaterálna spolupráca, ktorá sa uskutočňuje na území 

piatich štátov a to: Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenska a Ukrajiny. 

 

Tabuľka 2: Euroregióny zasahujúce na územie SR 
Euroregión Partneri Vznik Sídlo v SR 

Pomoravie-Weinviertel-Jižní Morava A, CZ 06/1999 Holíč 

Bíle-Biele Karpaty CZ 07/2000 Trenčín 

Beskydy CZ, PL 02/2000 Žilina 

Tatry PL 07/1996 Kežmarok 

Karpatský euroregión H, PL, RO, UA 11/1999 Prešov 

Košice-Miskolc H 12/2000 Košice 

Kras H 03/2001 Plešivec 

Slaná-Rimava H 10/1999 Rimavská Sobota 

Neogradiensis H 09/1999 Lučenec 

Ipeľský euroregión H 08/1999 Šahy 

Váh-Dunaj-Ipeľ H 11/1999 Nitra 

Podunajský trojspolok H 01/2001 Dunajská Streda 

Zdroj: Halás (2005) 
 

Samotní zástupcovia euroregiónov na Slovensku považujú za dôležité hlavne tieto 

oblasti: zlepšenie komunikačného prepojenia vlastného regiónu s územím z druhej strany 

štátnej hranice; propagáciu regiónu a zvýšenie jeho atraktivity pre cestovný ruch a rekreáciu; 

úpravu zákonov a podmienok podporujúcich podnikateľskú sféru; zapojenie a koordináciu 

účasti v podporných programoch EU (podľa ankety realizovanej so zástupcami jednotlivých 

euroregiónov v júli a auguste 2001). (Halás, Slavík 2001) 

 

Obrázok 8: Euroregióny zasahujúce na územie SR 

 

Zdroj: Halás (2005); úprava J. Zeman 



  

50 

 

4. Vymedzenie slovensko-maďarského pohraničia na základe socio-

kultúrnych aspektov a vývoj počas 20. storočia 

 

 Táto časť práce má podať čitateľovi prehľad o vývoji slovensko-maďarského 

pohraničia. Snažíme sa hodnotiť a vymedziť prihraničný priestor. Používame údaje zo sčítaní 

ľudu za konkrétne obdobia a to roky 1930, 1950, 1991 a 2001, kde máme k dispozícii 

informácie za všetky obce existujúce k rozhodujúcemu okamihu konkrétneho sčítania ľudu.  

 Zameriavame sa na čo najsprávnejšie vymedzenie pohraničia zo socio-kultúrnych 

aspektov, kde dominantné postavenie pri takomto priestorovom vymedzení má príslušnosť 

k národnostnej skupine. Z vyhodnotených dát vyplýva skutočnosť, že obyvatelia sledovaných 

národností vo väčšine prípadov vytvárajú svoje etnické územia a prechod medzi týmito 

etnickými územiami je v niektorých prípadoch ostrý. V iných prípadoch sa stretávame 

s národnostne zmiešanými obcami, také územie zahŕňame do územia etnickej hranice. 

Slovenskí autori často používajú pri vymedzovaní prihraničných regiónov 

administratívne jednotky, okresy. Za pohraničie pokladajú všetky okresy, ktoré sa dotýkajú 

štátnych hraníc. Nevýhoda pramení z vymedzenia na základe funkčného kritéria, keď niektoré 

z okresov majú tvar kolmý na štátnu hranicu, kde hraničné procesy vo vzdialenejších častiach 

okresov neprebiehajú. (viď kapitola 2.3.) Okresy juhoslovenského pohraničia vymedzené 

týmto spôsobom, pôsobia problémovo vzhľadom k hraničným efektom. (viď kapitola 2.1.2.) 

Problémom je i nezahnutie okresov s vysokým podielom obyvateľov maďarskej národnosti 

do pohraničia, kde dochádza k intenzívnym kontaktom a spolupráci. Slovensko-maďarské 

pohraničie vymedzené na základe funkčného kritéria za použitia okresov zobrazuje obrázok 9. 

 

Obrázok 9: Okresy s priamym kontaktom s južnou štátnou hranicou Slovenska 

 

Zdroj: Čuchorová (2007) 
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Vymedzovanie prihraničnej oblasti na základe socio-kultúrnych aspektov preto 

považujeme za prínos pri štúdiu slovenského pohraničia. V nami vymedzenom pohraničí sme 

primárne vybrali okresy, ktoré susedia so štátnou hranicou s Maďarskom, kde výnimku tvorí 

okres Bratislava V. Pre potreby práce so súborov pohraničia vylučujeme mestské okresy 

Bratislavy a Košíc, keďže ich vývoj je výrazne odlišný od vývoja v ostatnom sledovanom 

prihraničnom regióne. Do pohraničia zaraďujeme okresy, v ktorých sa vyskytujú obce 

patriace do etnického územia maďarskej národnosti a územie etnickej hranice. Za pohraničie 

možno považovať i obce patriace do slovenského etnického územia vo vybraných okresoch, 

pôsobenie hraničných efektov sa v nich výrazne znižuje. (viď obrázok 10) Za maďarské 

etnické územie pritom považujeme najmenej 70 % podiel obyvateľov maďarskej národnosti 

v obci. Územie etnickej hranice sa nachádza medzi etnickými územiami obyvateľov 

maďarskej a slovenskej národnosti (30-69,9 % podiel obyvateľstva maďarskej národnosti 

v obci). Za slovenské etnické územie považujeme nižší ako 30 % podiel obyvateľov 

maďarskej národnosti.  Základ údajov vývoja pohraničia s dôrazom na socio-kultúrne aspekty 

preberáme zo sčítaní ľudu za obce v rokoch 1930, 1950, 1991 a 2001. Pre potreby práce sú 

určujúce dáta za sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2001. Územie pohraničia sa 

v čase mení, postupom asimilácie a prirodzeného pohybu obyvateľstva. Vytýčením nových 

hraníc, vznikom Československa prichádza obdobie postupnej asimilácie obyvateľov 

maďarskej národnosti. Obyvatelia maďarskej národnosti majú dlhodobo v častiach 

juhoslovenského pohraničia väčšinové zastúpenie oproti obyvateľom slovenskej národnosti. 

Zaujímavé je sledovať „tvrdé dáta“ zo sčítaní ľudu a priestorovo znázorniť takéto zmeny.  

 

Obrázok 10: Vymedzené pohraničie na základe socio-kultúrnych aspektov (2001) 

 
fialová farba- maďarské etnické územie a územie etnickej hranice; žltá farba- slovenské etnické územie 
Zdroj: výpočty podľa SODB 2001 
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4.1. Pohraničie v medzivojnovom období 

 

Slovensko-maďarské pohraničie po sčítaní ľudu (SL) 1930 znázorňuje obrázok 16. 

Najvýraznejšie podiely zastúpenia obyvateľov maďarskej národnosti v obciach dosahuje 

juhozápad Slovenska. V oblasti pozorujeme veľký počet obcí nachádzajúcich sa 

v maďarskom etnickom území. Táto oblasť Slovenska si počas celého priebehu 20. storočia 

udržuje vysoké hodnoty podielu obyvateľov maďarskej národnosti v obciach. Maďarské 

etnické územie má ostrý prechod k slovenskému etnickému územiu. Kultúrna hranica stretu 

týchto sledovaných etnických území práve v tomto prostredí nadobúda líniový charakter. 

V niektorých častiach slovensko-maďarského pohraničia však nastupuje nový fenomén. 

Vzniká zóna obcí, ktoré zaraďujeme do územia etnickej hranice medzi sledovanými 

národnosťami. Medzi ne zaraďujeme os Nové Zámky, Komárno. Výrazná enkláva 

maďarských etnických obcí vznikla pri meste Nitra, ktorá pôsobením asimilácie v budúcom 

vývoji postupne zaniká. Maďarské etnické územie smerom na východ slovensko-maďarského 

pohraničia výraznejšie nezasahuje do vnútrozemia Slovenska. Oblasť vyššieho podielu 

obyvateľov slovenskej národnosti predstavuje os Veľký Krtíš, Lučenec. Širší pás maďarského 

etnického územia, podporený i vyšším percentuálnym podielom obyvateľov tejto národnosti 

v obciach sa nachádza v oblasti Rimavskej Soboty a Moldavy nad Bodvou. Slovenské etnické 

územie, ktoré dosahuje štátne hranice sa nachádza až v oblasti Košíc. Takéto rozmiestnenie je 

spôsobené i fyzicko-geografickými podmienkami. V tejto časti juhovýchodného Slovenska sa 

nachádzajú Zemplínske vrchy, ktorých väčšia časť zasahuje do územia Maďarska. 

Obyvateľstvo slovenskej národnosti z dôvodu historického vývoja neosídľovalo úrodné nížiny 

dnešného južného Slovenska ale vydalo sa osídľovať prázdne priestory južného Uhorska. 

Tieto priestory prakticky bez osídlenia vznikli okupáciou väčšej časti Uhorska Osmanskou 

ríšou. (viď kapitola 3.1.) Ďalším ostrovom maďarského etnického územia je juh Zemplínu od 

Slovenského Nového Mesta po Veľké Kapušany. V prvej ČSR v medzivojnovom období 

dochádza k znižovaniu podielu obyvateľov maďarskej národnosti v obciach a mestách. Tento 

proces je výraznejší v mestách vďaka vyššej podpore centrálnych vlád mestám. Štátna správa 

sa snažila posilniť postavenie Čechov a Slovákov v administratíve na úkor Maďarov. 

I napriek tomu si obyvatelia maďarskej menšiny udržujú vysoký podiel vo vidieckom osídlení 

južného Slovenska. Územie obcí patriacich do územia etnickej hranice sa rozširuje 

a nadobúda tak formu zóny. Tento trend pozorujeme v oblasti Levíc a Rimavskej Soboty. 

Sčítanie ľudu 1930 umožnilo lepšie sledovanie národnostného zloženia 

v Československu i samotného územia Slovenska. Toto sčítanie sa vyznačovalo vyššou 
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mierou presnosti, keďže sa sčítanie uskutočňuje už v skonsolidovanom území. Nedochádza 

k veľkým výpadkom údajov za nesčítané obyvateľstvo, väčšina obyvateľov maďarskej 

národnosti získala československé občianstvo. Obyvatelia jednoznačnejšie priznávajú svoju 

národnosť. V prvých rokoch republiky totiž veľa mestského obyvateľstva udáva maďarskú 

národnosť. Sčítanie ľudu 1921 bolo ovplyvňované i štatisticky, zmenou metodiky. Počet 

slovenského obyvateľstva sa zvyšoval každým cenzom. Sčítanie 1930 je najlepším sčítaním 

v medzivojnovom období a prináša nám najvierohodnejšie výsledky. Vyriešil sa i problém 

zaznamenávania národnosti už nie len na základe materinskej reči. Keď bolo umožnené 

osobám z bilingválnych rodín vybrať jeden jazyk, osobám ktoré nerozprávali svojim 

materinským jazykom vo svojej domácnosti ani domácnosti mohli zapísať iný jazyk ak ho 

ovládali. Židia tvorili špeciálnu skupinu, keď im i napriek materinského jazyka bolo 

umožnené zapísať si národnosť židovskú. (Boháč 1931) Fenomén posilňovania slovenskej 

národnosti a naopak oslabovanie maďarskej národnosti nám prehľadne znázorňuje tabuľka 3.  

Podiel obyvateľov slovenskej národnosti oproti sčítaniu 1920 vzrástol o 5,91 % táto 

skutočnosť poukazuje na nárast národného povedomia u domáceho obyvateľstva, vyšší 

prirodzený prírastok i postupnú asimiláciu. Ak sledujeme hodnoty, ktoré sa zameriavajú na 

stav obyvateľstva maďarskej národnosti, pozastavíme sa nad ich výrazným poklesom 

i napriek zvýšeniu počtu obyvateľov na Slovensku. Skutočnosť súvisí s odchodom 

obyvateľov maďarskej národnosti do Maďarska a priklonením sa sčítaných obyvateľov 

k slovenskej národnosti.  

 

Tabuľka 3: Vývoj a zmena národnostného zloženia obyvateľstva na Slovensku (1921-1930) 

rok 
sčítania  

obyv. československej 
národnosti 

obyv. maďarskej 
národnosti 

zmena 
obyv. čs 

národnosti 
(%) 

zmena 
obyv. maď. 
národnosti 

(%) 

počet 
obyv. 
spolu abs. 

hodnoty 
podiel 
(%) 

abs. 
hodnoty 

podiel 
(%) 

1921 Slovensko 2 013 792 68,07 637 183 21,54 - - 2 958 557 

1930 Slovensko 2 345 909 72,09 571 988 17,58 5,91 -18,39 3 254 189 

zdroj: http://sodb.infostat.sk/SODB_19212001/ 
 

 Obyvateľstvo maďarskej národnosti obýva najúrodnejšie oblasti Slovenska, nížiny. 

Venuje sa hlavne poľnohospodárstvu. Silný vzťah maďarského obyvateľa k pôde podporuje 

aj silný vzťah k regiónu a konkrétnej obci, preto nové zákony spojené s pozemkovou 

reformou boli silným zásahom do bežného života týchto obyvateľov.  

Významným socio-kultúrnym aspektom, ktorý možno sledovať v tomto období je 

náboženstvo, kde zvýšená koncentrácia reformovaných veriacich v južných okresoch súvisí 
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s obyvateľmi maďarskej národnosti. Toto pohraničné územie sa odlišuje od zvyšku Slovenska 

aj náboženstvom. Náboženstvo však nie je základným vymedzovacím socio-kultúrnym 

aspektom. Väčšina obyvateľov žijúcich na južnom Slovensku vyznáva rímskokatolícke 

náboženstvo. Silné väzby veriacich obyvateľov maďarskej národnosti k ich pôvodným 

diecézam mohli na začiatku vzniku Československa znamenať dobrý základ pre ďalší rozvoj 

cezhraničnej spolupráce na základe socio-kultúrnych aspektov. Táto spolupráca však nebola 

výraznejšie podporovaná a žiadúca, keďže novovzniknutá Československá republika sa 

snažila konsolidovať svoju moc. Zo strán cirkví dochádza k postupnej akceptácii vytýčených 

štátnych hraníc a štátnej moci, menia sa pôvodné diecézy. 

 

Obrázok 11: Podiel reformovaných veriacich v obciach vymedzeného pohraničia (1930) 

 

Zdroj: výpočty podľa SL 1930 
 

4.2. Pohraničie v totalitnom období 

 

Najvýraznejšie zmeny v maďarskom etnickom území, území etnickej hranice 

a slovenskom etnickom území pozorujeme po sčítaní ľudu a súpise domov a bytov (SLSDB) 

1950. Toto sčítanie bolo prvým po II. svetovej vojne. Výrazne sa prejavuje zmena 

národnostného zloženia, pretože vývoj prináša zmenu percentuálneho podielu obyvateľov 

maďarskej národnosti v obciach. Mení sa tak veľkosť slovensko-maďarského pohraničia 

z pohľadu socio-kultúrnych aspektov. (viď Obrázok 16) Obce Žitného Ostrova po sčítaní 

1950 spadajú do maďarského etnického územia, i do územia etnickej hranice. Vytráca sa 

ostrý prechod medzi slovenským a maďarským etnickým územím. Výrazne sa posilňuje 

podiel obyvateľov slovenskej národnosti v obciach na ose Nove Zámky a Komárno. 

Štatisticky sa zväčšuje slovenské etnické územie. K významným zmenám dochádza pozdĺž 

celej slovensko-maďarskej hranice. V oblasti Levíc pozorujeme širokú zónu územia etnickej 

hranice. Oblasť Veľkého Krtíša, Lučenca, Rimavskej Soboty, Rožňavy a Moldavy nad 

Bodvou, tiež štatisticky stráca obyvateľstvo maďarskej národnosti. Podiel obyvateľov 
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maďarskej národnosti na počte obyvateľov v obciach sa znižuje. Etnická hranica tak 

nadobúda tvar širokej zóny v týchto častiach slovensko-maďarského pohraničia. 

Najvýraznejšie zmeny môžeme pozorovať v oblasti južného Zemplínu. Obce nachádzajúce sa 

v maďarskom etnickom území po sčítaní 1950 vykazujú väčší podiel obyvateľov slovenskej 

národnosti. Niektoré obce zaraďujeme preto do slovenského etnické územia. Vytráca sa ostrý 

prechod medzi slovenským a maďarským etnickým územím. Veľkosť pohraničia sa 

z hľadiska socio-kultúrnych aspektov umelo zmenšuje. 

 

Obrázok 12: Vývoj počtu obyvateľov maďarskej národnosti v okresoch vymedzeného 
pohraničia (1930-1950) 

 

Zdroj: výpočty podľa SL 1930, SLSDB 1950 
 

Sčítanie ľudu a súpis domov a bytov 1950 má dôležitú úlohu pri zisťovaní nárastu 

počtu obyvateľstva na území Slovenska, nemá však silnú výpovedanú hodnotu pri zisťovaní 

národnosti obyvateľstva. Samotné sčítanie je zaujímavé i tým, že sa zisťuje náboženská 

príslušnosť obyvateľstva prvý a poslednýkrát za obdobie totalitného režimu 

v Československu. Nasledovné sčítanie, kde môžeme sledovať náboženské vyznanie, je 

z roku 1991. Náboženské vyznanie obyvateľstva môže priblížiť aký podiel obyvateľov 

maďarskej národnosti žije v obciach. (viď obrázok 13.)  

Totalitné obdobie, spojené so silnou industrializáciou Slovenska, je posledným 

obdobím väčšieho nárastu počtu obyvateľstva na Slovensku. Nami sledovaná skupina 

obyvateľov maďarskej národnosti sa stretáva s prvkom asimilácie. Do okresných miest, kde 

zasahuje industrializácia najvýraznejšie, sa sťahuje veľký počet obyvateľov slovenskej 

národnosti a tým sa zosilňuje proces postupnej asimilácie. Niektoré centrá, mestá 

juhoslovenského pohraničia, nezasahuje výrazná vlna industrializácie. Dôsledkom toho je 

stagnácia a postupné zhoršovanie sa ekonomickej situácie regiónov. Obyvatelia pod týmto 

vplyvom hľadajú zamestnanie aj v iných oblastiach Československa, kde postupne dochádza 

k ich asimilácii. Prehľadne nám ukazuje vývoj obyvateľstva podľa národností tabuľka 4. 
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Obrázok 13: Podiel reformovaných veriacich v obciach vymedzeného pohraničia (1950) 

 
Zdroj: výpočty podľa SLSDB 1950 
    

Tabuľka 4: Vývoj a zmena národnostného zloženia obyvateľstva na Slovensku (1930-1961) 

rok 
sčítania  

obyv. slovenskej 
národnosti 

obyv. maďarskej 
národnosti 

zmena 
obyv. sk. 

národnosti 
(%) 

zmena 
obyv. 
maď.  

národnosti 
(%) 

počet 
obyv. 
spolu abs. 

Hodnoty 
podiel 
(%) 

abs. 
hodnoty 

podiel 
(%) 

1930 Slovensko 2 345 909 72,09 571 988 17,58 0 0 3 254 189 

1950 Slovensko 2 982 524 86,64 354 532 10,30 20,19 -41,41 3 442 317 

1961 Slovensko 3 560 216 85,29 518 782 12,43 18,32 -29,29 4 174 046 

zdroj: http://sodb.infostat.sk/SODB_19212001/ 
 

Z tabuľky 4 vyplývajú zaujímavé zistenia, pretože po sčítaní 1950 dochádza k veľkej 

zmene v počtoch obyvateľov maďarskej národnosti, spôsobenej povojnovým vývojom, kedy 

dochádza k odsunom obyvateľstva a perzekúciám. Začína sa reslovakizácia juhoslovenského 

pohraničia, ktorá znamená asimiláciu obyvateľov iných národností, prevažne však obyvateľov 

maďarskej národnosti. Zdôrazňujeme, že k veľkému úbytku obyvateľov maďarskej národnosti 

dochádza len zo štatistických dôvodov. Mnohí obyvatelia maďarskej národnosti sa 

k národnosti odmietajú priznať, neuvádzajú ju zo strachu pred možnými následkami. Po 

sčítaní 1961 už sledujeme opätovný nárast počtu obyvateľov maďarskej národnosti. 

Obyvatelia maďarskej národnosti sa neboja možných perzekúcií a priznávajú svoju 

národnosť, z toho dôvodu sčítanie 1961 má väčšiu vypovedaciu hodnotu vo vzťahu 

k národnostným menšinám na území Slovenska. Obyvateľstvo maďarskej národnosti 

zaznamenáva výraznejší nárast, nedosahuje však absolútne hodnoty z roku 1931. Pri 

sledovaní percentuálnych podielov je viditeľný pokles podielu obyvateľov maďarskej 

národnosti. Tieto zmeny sú spôsobené vyššou pôrodnosťou obyvateľov slovenskej národnosti 

a asimiláciou. Taktiež je to spôsobené menšími investíciami do spriemyselňovania 

juhoslovenského pohraničia, dochádza k postupnému znižovaniu životnej úrovne 

obyvateľstva maďarskej národnosti. Sčítania ľudu po roku 1950 nezisťujú náboženské 
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zloženie obyvateľstva, keďže totalitný režim bojoval s cirkvami a rozhodujúca je triedna 

príslušnosť všetkých obyvateľov Československa. Režim sa koncom osemdesiatych rokov 

dostáva do vnútornej krízy, dochádza k jeho rozkladu a pádu v roku 1989. 

  

4.3. Pohraničie v posttotalitnom období 

 

Obrázok 16 nám podáva informácie o zmene vo vývoji maďarského etnického územia, 

územia etnickej hranice a slovenského etnického územia v slovensko-maďarskom pohraničí 

po sčítaní ľudu, domov a bytov 1991. Obce juhozápadného Slovenska, predovšetkým 

v oblasti Žitného Ostrova patria do maďarského etnického územia.  Zachovávajú sa i malé 

enklávy maďarského osídlenia v blízkosti Nitry a naopak niektoré enklávy slovenského 

osídlenia pri meste Komárno. Pozorujeme ostrý prechod medzi slovenským a maďarským 

etnickým územím. S maďarským etnickým územím sa môžeme stretnúť súvisle pozdĺž južnej 

hranice Slovenska od západu na východ, kde dochádza k malým prerušeniam tohto osídlenia 

v regióne Novohradu medzi mestami Veľký Krtíš a Lučenec. Malé enklávy maďarského 

osídlenia sa nachádzajú pri meste Lučenec. Širšie územie maďarského etnického územia sa 

vyskytuje medzi mestami Lučenec a Moldava nad Bodvou. Smerom na východ skúmaného 

pohraničia dochádza k regionálnemu prerušeniu maďarského osídlenia. Posledným súvislým 

maďarským etnickým územím je oblasť južného Zemplína, ktorá je ohraničená Slovenským 

Novým Mestom, Veľkými Kapušanmi a Čiernou nad Tisou. V tejto časti Slovenska, rovnako 

ako i na Žitnom Ostrove, sa zachováva ostrý prechod medzi slovenskými a maďarskými 

etnickými územiami. Širšie zóny územia etnickej hranice môžeme pozorovať od Levíc na 

západe po Moldavu nad Bodvou na východe juhoslovenského pohraničia. 

Po prekonaní totalitného režimu nastáva príklon k demokracii. Obyvateľstvo zažíva 

prechod od centrálne riadeného hospodárstva k trhovému. dochádza k zmenám v spoločnosti 

a hospodárstve. Obyvateľstvo reaguje na tieto zmeny znížením natality. Najvýraznejšou 

zmenou v spoločnosti je opätovný príklon obyvateľov k viere. Obyvatelia môžu slobodne 

deklarovať svoju vieru a  postupom času sa kultúrne vymedzovať a posilňovať svoje 

regionálne, resp. lokálne komunity. Nevýhodou pri sčítaní ľudu 1991 je zisťovanie 

evanjelickej viery u obyvateľstva. Nemôžeme tak sledovať počty reformovaných veriacich 

v obciach, pričom títo veriaci majú najsilnejšie zastúpenie medzi obyvateľmi maďarskej 

národnosti. Vývoj zmien v obciach i rímskokatolíckych veriacich nie je výrazne určujúci, 

pretože v dôsledku historického vývoja (viď kapitola 3.1.) má toto náboženstvo rovnomerné 

zastúpenie v populácii Slovenska a nemožno ho spájať s jednotlivou národnosťou.  
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Obrázok 16 nám približuje rozloženie maďarského etnického územia, územia etnickej 

hranice a slovenského etnického územia v slovensko-maďarskom pohraničí po sčítaní 

obyvateľov, domov a bytov 2001. Údaje z tohto sčítania sú zároveň najbližšie súčasnému 

stavu. Celé územie juhoslovenského pohraničia je charakteristické prechodom jednotlivých 

etnických území cez zónu etnickej hranice. Stráca sa ostrý prechod medzi etnickými 

územiami obyvateľov maďarskej a slovenskej národnosti. Oblasť Žitného Ostrova vystupuje 

stále ako najkompaktnejšie maďarské etnické územie. Druhá časť maďarského etnického 

územia sa nachádza medzi mestami Komárno a Šahy. Posledné kompaktné etnické územie 

obyvateľov maďarskej národnosti sa nachádza na južnom Zemplíne. Všetky maďarské 

etnické územia prechádzajú plynule do územia etnickej hranice, ktoré ďalej prechádzjú 

v slovenské etnické územie. Najširšie územia etnickej hranice pozorujeme v oblasti Levíc 

a Rimavskej Soboty. Výsledky sčítania 2001 poukazujú na fenomén znižovania podielu 

obyvateľov maďarskej národnosti v mestách. Prakticky všetky mestá nad 10 000 obyvateľov9, 

s významným podielom obyvateľov maďarskej národnosti zaraďujeme do zóny etnickej 

hranice. Enkláva maďarského osídlenia v okolí Nitry počas celého 20. storočia udržuje svoj 

územný rozsah. Pohraničie z pohľadu socio-kultúrnych aspektov zmenšuje svoj teritoriálny 

rozsah, slovenské etnické územie sa rozširuje. 

Vierovyznanie sa stáva opäť zaujímavým socio-kultúrnym aspektom, ktorý môžeme 

vo vzťahu k vymedzenému pohraničiu sledovať. Zastúpenie obyvateľov s rímskokatolíckym 

vierovyznaním je rovnomerné medzi obyvateľmi oboch sledovaných národností. Zaujímavým 

sa javí sledovanie podielu obyvateľov reformovaného vierovyznania. Podiel týchto veriacich 

v obciach sa v priebehu 20. storočia znižuje. Priestorové rozloženie reformovaných veriacich 

je však stále viditeľné a stotožňuje sa s rozmiestnením obyvateľov maďarskej národnosti. 

Podiel reformovaných veriacich v obciach prehľadne znázorňuje obrázok 14. Väzby 

obyvateľstva z hľadiska vierovyznania môžeme považovať za silné v smere k Maďarsku. 

Napriek týmto väzbám však je nutné spomenúť, že i časť obyvateľov slovenskej národnosti 

patrí do spoločenstva reformovaných veriacich. V súčasnej dobe došlo k rozkolu 

reformovaných veriacich, keď cirkevní predstavitelia maďarskej národnosti súhlasili 

s pripojením k maďarskej reformovanej cirkvi10. Vylúčením negatívnych dopadov pre malú 

skupinu reformovaných veriacich slovenskej národnosti, ktoré sú spojené so spomínaným 
                                                 
9 Mesto Dunajská Streda patrí do maďarského etnického územia i po sčítaní z roku 2001.  
10 Nové vedenie maďarskej reformovanej cirkvi sa prezentuje cieľom združiť reformovaných veriacich z 
bývalého Uhorska. Do štruktúr maďarskej reformovanej cirkvi patria veriaci z Maďarska, Srbska, Slovinska, 
Rumunska a Podkarpatskej Rusi. Slovenskí reformovaní veriaci vstup do štruktúr maďarskej reformovanej cirkvi 
zamietli pred dvoma rokmi, v dnešnom období však zástupcovia reformovaných veriacich maďarskej národnosti,  
ktorých je v väčšina, súhlasili so vstupom do týchto štruktúr. (spravy.pravda.sk) 
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rozhodnutím predstaviteľov cirkevnej obce, sa podčiarkujú silné kultúrne väzby. Väzby 

reformovaných veriacich k Maďarsku môžu podporovať cezhraničnú spoluprácu, preto 

vnímame náboženstvo ako dôležitý socio-kultúrny aspekt. 

 

Obrázok 14: Podiel reformovaných veriacich v obciach vymedzeného pohraničia (2001) 

 

Zdroj: výpočty podľa SODB 2001 
 

Rodáctvo ako socio-kultúrny aspekt môžeme sledovať po sčítaní 2001. Je to 

zaujímavý údaj, ktorý podáva informáciu o spätosti obyvateľstva s vlastným regiónom, 

obcou. Vyšší podiel rodákov na počte obyvateľov v obci túto spätosť potvrdzuje. Údaj 

rodáctva však nemusí byť najspoľahlivejším socio-kultúrnym aspektom. Mnoho obyvateľov 

vymedzeného pohraničia sa počas svojho života zdržuje vo svojom regióne, nie sú však 

v štatistikách vedení ako rodáci, keďže nebývajú v obci svojho prvého pobytu. Nemožno 

určiť či vyšší podiel rodákov súvisí s obyvateľmi maďarskej národnosti keďže sa tento údaj 

nesleduje za konkrétnu národnostnú skupinu obyvateľstva. 

 

Obrázok 15: Podiel rodákov v okresoch vymedzeného pohraničia (2001) 

 

Zdroj: výpočty podľa SODB 2001 
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Obrázok 16: Vývoj etnickej hranice vo vymedzenom slovensko-maďarskom pohraničí 
(1930-2001) 

 

Zdroj: výpočty podľa SL 1930, SLSDB1950, SLDB 1991, SODB 2001 
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4.4. Záujmové územia vymedzeného slovensko-maďarského pohraničia  

 

Táto časť práce podáva prehľad za vybrané záujmové oblasti. Na základe hodnôt 

socio-kultúrnych aspektov, kde najvýznamnejšie postavenie má národnosť, vyberáme oblasti, 

v ktorých vykonávame bližšie šetrenie. Snažíme sa zhodnotiť socio-kultúrne aspekty 

v jednotlivých záujmových územiach, zameriavame sa predovšetkým na súčasné obdobie. 

Dáta zo sčítania 2001 nám poskytujú najaktuálnejšie informácie, ktoré sa najviac približujú k 

súčasnému stavu.  

Záujmové oblasti sme vybrali na základe národnostnej štruktúry obyvateľstva z roku 

2001. Tu prehodnocujeme veľkostné kategórie obcí a ich národnostné zloženie, zameriavame 

sa pritom na obce so štatútom mesta v nami vymedzenom pohraničí. Po zhodnotení 

štatistických údajov z roku 2001 vyberáme tri záujmové oblasti. Príklad maďarského 

etnického územia vo vymedzenom pohraničí predstavuje mesto Veľký Meder a jeho 

mikroregión. Príklad zmiešaného pohraničného územia, čiže územia etnickej hranice, 

Želiezovce s mikroregiónom. Príklad slovenského etnického územia vo vymedzenom 

pohraničí zastáva v našej práci Veľký Krtíš s mikroregiónom. Dve z týchto miest nie sú 

okresnými mestami, tu sa vynára problém s vymedzením záujmového územia. Mikroregióny, 

čiže záujmové územia, v našej práci preto vymedzujeme na základe štúdie, ktorá bola 

vypracovaná pre potreby splnomocnenca vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy. 

(Slavík, Kožuch, Bačík 2005) Mikroregióny vytvorené v okolí nami vybraných troch miest 

uvádzame z dôvodu previazania týchto obcí s mestom. Záujmové oblasti pomerne presne 

ohraničujú vplyv miest, keďže mestá majú dostatočnú silu na vytvorenie cezhraničných 

väzieb a cezhraničnej spolupráce. Záujmové oblasti, ktoré predstavujú tri odlišné typy 

slovensko-maďarského prihraničného regiónu nám umožňujú sledovať intenzitu cezhraničnej 

spolupráce v rozdielnych typoch pohraničia. Záujmové územia znázorňuje obrázok 17. 

Záujmové územia slovensko-maďarského pohraničia zaznamenávajú množstvo zmien, 

ktoré ovplyvňujú súčasný stav. V priebehu 20. storočia dochádza k výrazným zmenám 

v socio-kultúrnych aspektoch, národnosť, náboženstvo a rodáctvo ovplyvňujú kultúrne väzby 

voči najbližšiemu zahraničnému susedovi Maďarsku. Socio-kultúrne aspekty teda môžu v 

konečnom dôsledku ovplyvňovať intenzitu a kvalitu cezhraničnej spolupráce.  
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Obrázok 17: Záujmové územia 

 

Zdroj: Slavík, Kožuch, Bačík (2005); úprava J. Zeman 
 

4.4.1. Záujmové územie Veľký Meder 

 

 Záujmové územie Veľký Meder sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska na 

Žitnom Ostrove, medzi hlavným tokom Dunaja a dunajským ramenom Malý Dunaj. 

Záujmové územie zaberá južnú časť okresu Dunajská Streda, jeho štyri obce sa nachádzajú 

i v okrese Komárno. V záujmovom území je spolu 14 obcí, obec Veľký Meder má štatút 

mesta. Toto územie celou svojou plochou patrí do maďarského etnického územia. Táto 

skutočnosť je spôsobená vývojom, pretože samotné mesto Veľký Meder vzniklo ako 

maďarská osada v riedko osídlenom slovanskom prostredí. 

(http://www.velkymeder.ocu.sk/sk/dokumenty/History.pdf) Toto územie počas celého vývoja 

ťaží z výhodných klimatických podmienok. Poľnohospodárstvo bolo od začiatku vývoja 

záujmového územia hlavným ekonomickým zdrojom obživy pre tunajší ľud. 

Poľnohospodárska výroba sa však nedoplnila významnou priemyselnou výrobou, a preto sa v 

tomto regióne prejavujú silné väzby obyvateľstva k pôde. Spracovanie poľnohospodárskych 

produktov umožnilo vznik potravinárskeho priemyslu. Hospodárska situácia tunajšieho 

obyvateľstva sa premietla do nízkeho nárastu počtu obyvateľstva v priebehu 20. storočia. 

 Počas celého vývoja je toto záujmové územie charakteristické významným 

podielom obyvateľov maďarskej národnosti. Po vzniku ČSR začína rásť podiel obyvateľov 

slovenskej národnosti i v tomto území, jeho zastúpenie na počte obyvateľstva je veľmi nízke. 

Zmeny národnostného zloženia v záujmovom území Veľký Meder nám znázorňuje tabuľka 5. 
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Výrazné zmeny v národnostnej štruktúre obyvateľstva pozorujeme po sčítaní 1950. Kedy 

výrazne rastú počty obyvateľov slovenskej národnosti na úkor obyvateľov maďarskej 

národnosti. Táto skutočnosť poukazuje na zmeny, ku ktorým dochádza po II. svetovej vojne. 

(viď kapitola 3.5.) Vývoj po sčítaní 1991 naznačuje mierny nárast podielu obyvateľov 

slovenskej národnosti v meste Veľký Meder naopak vidiecke časti tejto záujmovej oblasti 

poukazujú na pokles podielu obyvateľov slovenskej národnosti v okolitých obciach. Podiel 

obyvateľov maďarskej národnosti sa v tomto roku ustálil na približne rovnakých hodnotách 

ako v roku 1930. Podiel obyvateľov maďarskej národnosti v záujmovej oblasti stagnuje po 

sčítaní 2001. Tieto údaje vypovedajú o stabilite tohto regiónu v národnostnej otázke i do 

budúcnosti.  

 

Tabuľka 5: Zmena národnostného zloženia v záujmovom území Veľký Meder (1930-2001) 

rok 
záujmová 

oblasť 
počet 
obyv. 

obyv. slovenskej* 
národnosti 

obyv. maďarskej 
národnosti zmena obyv. 

sk* národnosti 
(%) 

zmena obyv. 
maď. národnosti 

(%) 
abs. 

hodnoty 
podiel 
(%) 

abs. 
hodnoty 

podiel 
(%) 

1930 

Veľký Meder 18805 859 4,6 17242 91,7 - - 

z toho mesto 4948 149 3,0 4289 86,7 - - 

z toho vidiek 13857 710 5,1 12953 93,5 - - 

1950 

Veľký Meder 19644 4258 21,7 15190 77,3 374,5 -15,7 

z toho mesto 5196 1934 37,2 3239 62,3 1136,0 -28,1 

z toho vidiek 14448 2324 16,1 11951 82,7 213,9 -11,5 

1991 

Veľký Meder 23128 1516 6,6 21390 92,5 43,5 0,9 

z toho mesto 9247 1060 11,5 8043 87,0 280,7 0,3 

z toho vidiek 13881 456 3,3 13347 96,2 -35,9 2,9 

2001 

Veľký Meder 23348 2012 8,6 20948 89,7 88,7 -2,1 

z toho mesto 9113 1226 13,5 7705 84,5 346,8 -2,5 

z toho vidiek 14235 786 5,5 13243 93,0 7,8 -0,5 
*v sčítaní 1930 išlo o československú národnosť 
Zdroj: vlastné výpočty SL 1930, SLSDB 1950, SLDB 1991, SODB 2001 
  

 Značné zmeny možno pozorovať v zmene náboženského vyznania. Trendom je nárast 

neveriacich, v mestách je tento trend ešte výraznejší. Podiel veriacich obyvateľov 

v záujmovom území Veľký Meder sa udržuje na vysokej úrovni. Pozorujeme ustálený stav pri 

rímskokatolíckych veriacich, keď podiel veriacich s týmto náboženstvom dosahoval v roku 

1930 hodnoty za celé záujmové územie 62 % a v roku 2001 60,1 % (z toho mesto v roku 1930 

hodnoty 55,2 % a v roku 2001 57,4 %, z toho vidiek v roku 1930 hodnoty 64,4 % a v roku 

2001 61,8 %). K najvýraznejším zmenám dochádza pri reformovaných veriacich. Podiel 
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reformovaných veriacich v záujmovom území Veľký Meder v roku 1930 dosahuje hodnoty 

33,6 % a v roku 2001 hodnoty 24,9 % (z toho mesto v roku 1930 33,9 % a v roku 2001 22 %, 

z toho vidiek v roku 1930 33,5 % a v roku 2001 26,7 %). Zmena vo vierovyznaní obyvateľov 

sa podpisuje na náraste hodnôt neveriacich z 3,9 %11 v roku 1930 za celé územie na úroveň 

11,2 % (z toho mesto v roku 1930 10,6 % a v roku 2001 15,1 %, z toho vidiek v roku 1930 

1,5 % a v roku 2001 8,63%). Pokles reformovaných veriacich preto možno spájať s nárastom 

ateizmu v tomto záujmovom území.  

 Rodáctvo je ďalším sledovaným socio-kultúrnym aspektom. Dostupné údaje za obce 

Slovenska sú z roku 2001. Hodnoty podielu rodákov súvisia so vzťahom domáceho 

obyvateľstva k svojej obci, resp. k regiónu. Pozorované hodnoty sú najvyššie  zo všetkých 

záujmových oblastí. Vysoký podiel rodákov v obciach pravdepodobne ovplyvňuje 

spoločenské správanie a rozvoj kultúrneho prostredia, preto podiel rodákov môže hrať 

významnú úlohu pri vytváraní cezhraničnej spolupráce a aktivít s tým spojených. 

 Záujmové územie Veľký Meder, predstavuje veľmi potenciálny typ vymedzeného 

pohraničia. Národnosť nevykazuje silné zmeny, podiel obyvateľov maďarskej národnosti je 

stabilný počas celého sledovaného vývoja. Veľkosť počtu obyvateľov je stabilná, vysoké 

hodnoty rodákov vykazujú silné väzby obyvateľov k regiónu. Takto konsolidovaný región má 

najlepšie predpoklady k nadväzovaniu intenzívnej a kvalitnej cezhraničnej spolupráce.  

  

Obrázok 18: Podiel rodákov v obciach  záujmového územia Veľký Meder (2001) 

 

Zdroj: výpočty podľa SODB 2001 
                                                 
11 Pri sčítaní 1930 bol ateizmus zisťovaný spolu s ostatnými malými vierovyznaniami. 
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Obrázok 19: Národnosť a vierovyznanie obyvateľov záujmového územia Veľký Meder 
(2001) 

 
Zdroj: výpočty podľa SODB 2001 
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4.4.2. Záujmové územie Želiezovce 

 

 Záujmové územie Želiezovce sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska v nive 

Hrona. Záujmové územie zaberá južnú časť okresu Levice, ako jediné nami vybrané územie 

nemá priamy kontakt so štátnou hranicou. V záujmovom území je dovedna 20 obcí, obec 

Želiezovce má štatút mesta. Želiezovce ležia na rozhraní maďarského a slovenského 

etnického územia, kde väčšia časť plochy územia spadá pod územie etnickej hranice. 

Samotné mesto sa prvýkrát spomína v roku 1274 keď patrilo do majetku rodu Hunt-Poznan, 

čo môže značiť prvotné slovanské osídlenie tohto územia. Kováč (2007) spomína moravských 

veľmožov Hunta a Poznana z okolia Nitry a Ipľa, ako pomohli Štefanovi I. ubrániť pozíciu 

pred jeho príbuzným Kopáňom.  Vývojom sa posilňovalo postavenie obyvateľov maďarskej 

národnosti. Medzi najvýznamnejších vlastníkov želiezovského panstva patril rod 

Esterházyovcov. Rod sa zaslúžil o rozvoj Želiezoviec a okolia. Ján Karol Esterházy pozýva 

ako učiteľa hudby svojich dcér mladého skladateľa Franza Schuberta a ako osobného kuchára 

zasa Franza Sachera autora slávnej Sacherovej torty. Rod Esterházyovcov podporoval 

katolíckych veriacich a tak už v minulosti, v priebehu 18. storočia, dochádza k posilneniu 

rímskokatolíckych veriacich.  

(http://www.zeliezovce.sk/download_file_f.php?id=47691)  

Želiezovce a ich okolie sú charakteristické poľnohospodárstvom. Po vzniku ČSR sa 

toto postavenie nemení, mestu sa vyhla vlna socialistického spriemyselňovania. Táto 

skutočnosť sa prejavuje na trvalom poklese obyvateľstva od prvého nami sledovaného 

sčítania 1930 po sčítanie 2001. Počas 20. storočia dochádza k sústavnému zvyšovaniu podielu 

obyvateľov slovenskej národnosti a naopak k znižovaniu podielu obyvateľov maďarskej 

národnosti. Najvýraznejšie zmeny v národnostnom zložení obyvateľstva možno pozorovať po 

sčítaní 1950, keď k výraznému poklesu obyvateľov maďarskej národnosti dochádza v meste 

Želiezovce. Podobný vývoj zaznamenávame i vo vidieckych oblastiach záujmového územia. 

Zmeny sú spojené s vývojom po II. svetovej vojne. (viď kapitola 3.5.) Údaje zo sčítania 1991 

potvrdzujú trend poklesu  podielu obyvateľstva maďarskej národnosti, tento trend je 

výraznejší v meste. Po sčítaní 2001 dochádza k ďalšiemu poklesu obyvateľov maďarskej 

národnosti. Výraznejší pokles po tomto sčítaní sa dotýka vidieckých oblastí záujmového 

územia, situácia v samotnom meste sa ustaľuje. V súčasnosti preto možno charakterizovať 

tento región ako národnostne zmiešaný s približne rovnakým podielom obyvateľov slovenskej 

a maďarskej národnosti. Zmeny v národnostnom zložení obyvateľstva záujmového územia 

Želiezovce znázorňuje tabuľka 6.  
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Tabuľka 6: Zmena národnostného zloženia v záujmovom území Želiezovce (1930-2001) 

rok 
záujmová 

oblasť 
počet 
obyv. 

obyv. slovenskej* 
národnosti 

obyv. maďarskej 
národnosti zmena obyv. 

sk* národnosti 
(%) 

zmena obyv. 
maď. národnosti 

(%) 
abs. 

Hodnoty 
podiel 
(%) 

abs. 
hodnoty 

podiel 
(%) 

1930 

Želiezovce 30242 7113 23,5 21218 70,2 - - 

z toho mesto 4326 788 18,2 3560 75,36 - - 

z toho vidiek 25916 6325 24,4 17958 69,29 - - 

1950 

Želiezovce 29655 16329 55,06 13136 44,30 234,1 63,1 

z toho mesto 4739 2418 51,02 2273 47,96 280,1 63,6 

z toho vidiek 24916 13911 55,83 10863 43,60 228,8 62,9 

1991 

Želiezovce 27102 11652 42,99 14866 54,85 182,8 78,2 

z toho mesto 8373 3782 45,17 4482 53,53 248,0 71,0 

z toho vidiek 18729 7870 42,02 10384 55,44 172,2 80,0 

2001 

Želiezovce 25988 12008 46,21 13136 50,55 196,5 72,0 

z toho mesto 7522 3543 47,10 3855 51,25 258,6 68,0 

z toho vidiek 18466 8465 45,84 9281 50,26 187,8 72,5 
*v sčítaní 1930 išlo o československú národnosť 
Zdroj: vlastné výpočty SL 1930, SLSDB 1950, SLDB 1991, SODB 2001 
 

 Významnejšie zmeny počas 20. storočia pozorujeme aj v náboženskom vyznaní 

obyvateľstva záujmového územia. Potvrdzuje sa trend nárastu neveriacich, tento fenomén je 

silný v celom záujmovom území Želiezovce. K výrazným zmenám nedochádza u katolíckych 

veriacich, ich podiel na obyvateľstve si udržuje stabilne vysoké hodnoty. V celom záujmovom 

území v roku 1930 62 % a v roku 2001 dokonca mierne rastie percentuálne zastúpenie 

rímskokatolíkov na 63,9 % (z toho mesto v roku 1930 má hodnoty 61,3 % a v roku 2001 61,3 

%, z toho vidiek v roku 1930 má hodnoty 62,1 % a v roku 2001 65 %). Najvýraznejšie zmeny 

pozorujeme pri reformovaných veriacich, pretože ich podiel na obyvateľstve klesá, v roku 

1930 dosahuje hodnoty 30,5 % a v roku 2001 hodnoty 12,2 % (z toho mesto v roku 1930 33,9 

% a v roku 2001 11,7 %, z toho vidiek v roku 1930 30 % a v roku 2001 12,4 %). Trend 

nárastu neveriacich  z hodnôt v roku 1930 2,7 %12 v roku 1930 za celé územie na úroveň 12,6 

% (z toho mesto v roku 1930 3,8 % a v roku 2001 18,4 %, z toho vidiek v roku 1930 2,5 % 

a v roku 2001 9,5 %). Nárast neveriacich v záujmovom území Želiezovce súvisí aj so silným 

poklesom reformovaných veriacich.  

 Rodáctvo je pozoruhodný socio-kultúrny aspekt v tomto záujmovom území. Údaje 

v tejto práci sú k dispozícii za obce Slovenska a to z roku 2001. Pozorované hodnoty sú 

                                                 
12 Pri sčítaní 1930 bol ateizmus zisťovaný spolu s ostatnými malými vierovyznaniami. 
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stredne vysoké a skúmaný región sa javí ako relatívne zaujímavý pre obyvateľov, ktorí sa 

narodili v obci, resp. v obci mali prvý trvalý pobyt. Stredne vysoký podiel rodákov v obciach 

naznačuje dostatočné kultúrne kapacity, množstvo spoločensko-kultúrnych spolkov i samotné 

zapájanie sa obyvateľov do kultúrnych a folklórnych aktivít. Preto aj podiel rodákov bude 

dôležitý pri vytváraní cezhraničných väzieb a  cezhraničnej spolupráce.  

 Záujmové územie Želiezovce sú zaujímavým typom vymedzeného pohraničia. Počas 

vývoja dochádza k znižovaniu počtu obyvateľstva, čo môže spôsobiť problémy regiónu. 

Vďaka vysokému podielu obyvateľov maďarskej národnosti a vysokým hodnotám rodákov 

v obciach však môže tento región nadväzovať pomerne kvalitnú cezhraničnú spoluprácu. 

Záleží na aktivizácii samosprávy a miestnych obyvateľoch ako využívajú možnosti, ktoré 

prináša cezhraničná spolupráca. 

  

Obrázok 20: Podiel rodákov v obciach  záujmového územia Želiezovce (2001) 

 

Zdroj: výpočty podľa SODB 2001 
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Obrázok 21: Národnosť a vierovyznanie obyvateľov záujmového územia Želiezovce (2001) 
 

 
Zdroj: výpočty podľa SODB 2001 
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4.4.3. Záujmové územie Veľký Krtíš 

 

 Záujmové územie Veľký Krtíš sa rozprestiera v južnej časti stredného Slovenska. 

Zaberá väčšiu časť rovnomenného okresu. V záujmovom území sa nachádza 51 obcí a obec 

Veľký Krtíš má ako jediná z nich štatút mesta. Záujmové územie je rozlohou i počtom 

obyvateľov najväčšie zo všetkých sledovaných záujmových území. Severná časť záujmového 

územia Veľký Krtíš leží v Krupinskej planine, južná časť je tvorená Ipeľskou kotlinou. 

Územie sa nachádza v členitom teréne, ktoré sa tak prejavuje v sídelnej štruktúre (veľký 

podiel populačne malých obcí). Veľká časť záujmového územia Veľký Krtíš patrí do 

slovenského etnického územia. Veľký Krtíš počas svojej histórie zažil viac zložitých období, 

tatárske vpády v polovici 13. stor., poplatnú povinnosť Osmanskej ríši a včlenenie do 

novohradského sandžaku 1554-1593. V polovici 17. storočia bola obec Veľký Krtíš 

vyľudnená a zničená, stav trval až do roku 1680. K postupnému rozvoju záujmového územia 

dochádza v druhej polovici 19. storočia. Zrušenie poddanstva prináša rozvoj miestneho 

baníctva, otvorením hnedouhoľných baní Barbora a Eva. Nová vlna rozvoja Veľkého Krtíša 

prichádza po II. svetovej vojne, keď aj vďaka podpore SNP a odboja sa toto územie dostáva 

do podpory centrálnej vlády. Obnovuje sa ťažba hnedého uhlia. V roku 1950 sa začína 

budovať banícke mestečko vo Veľkom Krtíši. Malá obec sa výstavbou sídliska, následne 

i riadiacich orgánov miestnych hnedouhoľných baní rozrastá a získava štatút mesta, neskôr 

okresného mesta. Rok 1960 však prináša útlm ťažby hnedého uhlia, k stagnácii dochádza i po 

zrušení okresu Modrý Kameň. Vznikom nového okresu v roku 1968 prichádza 

k najvýraznejšiemu rozvoju, mesto Veľký Krtíš získava postavenie okresného mesta. Nastáva 

fáza socialistického spriemyselňovania mesta, kedy popri baníctve zaznamenáva rozvoj 

strojárenský, textilný, potravinársky priemysel a stavebníctvo. (http://www.velky-

krtis.sk/historia.phtml?id3=12028) 

Záujmové územie Veľký Krtíš sa z poľnohospodárstva preorientovalo na ťažbu 

hnedého uhlia, pretože v období totality dochádza k masívnemu spriemyselňovaniu. 

Dochádza k výraznému nárastu počtu obyvateľstva v meste Veľký Krtíš. Trend rastu počtu 

obyvateľstva sa však zastavuje po sčítaní 2001, kedy dosahuje svoj vrchol. Ekonomická 

situácia regiónu sa postupne prejavuje v zmene demografickej situácie. Výrazné zmeny 

v národnostnom zložení územia možno pozorovať medzi rokmi 1930-1950, ktoré sú 

spôsobené vývojom. (viď kapitola 3.5.) Zmeny medzi obdobím 1950-1970 v národnostnom 

zložení sú podmienené hlavne nárastom počtu obyvateľstva. Údaje zo sčítania 1991 

potvrdzujú pokles podielu obyvateľov maďarskej národnosti a tento trend sa prejavuje i po 
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sčítaní 2001. Územie možno charakterizovať ako slovenské etnické územie. Zmenu 

národnostného zloženia v záujmovom území Veľký Krtíš prehľadne znázorňuje tabuľka 7. 

 

Tabuľka 7: Zmena národnostného zloženia v záujmovom území Veľký Krtíš (1930-2001) 

rok 
záujmová 

oblasť 
počet 
obyv. 

obyv. slovenskej* 
národnosti 

obyv. maďarskej 
národnosti zmena obyv. 

sk* národnosti 
(%) 

zmena obyv. 
maď. národnosti 

(%) 
abs. 

Hodnoty 
podiel 
(%) 

abs. 
hodnoty 

podiel 
(%) 

1930 

Veľký Krtíš 26020 15999 61,49 9004 34,60 - - 

z toho mesto 755 718 95,10 28 3,71 - - 

z toho vidiek 25265 15281 60,48 8976 35,53 - - 

1950 

Veľký Krtíš 26116 23503 89,99 2493 9,55 146,4 27,6 

z toho mesto 792 782 98,74 6 0,76 103,8 20,4 

z toho vidiek 25324 22721 89,72 2487 9,82 148,3 27,6 

1991 

Veľký Krtíš 35758 26869 75,14 8124 22,72 122,2 65,7 

z toho mesto 14212 12636 88,91 1103 7,76 93,5 209,3 

z toho vidiek 21546 14233 66,06 7021 32,59 109,2 91,7 

2001 

Veľký Krtíš 27187 75,38 7207 19,98 122,6 57,7 

z toho mesto 14013 12182 86,93 869 6,20 91,4 167,2 

z toho vidiek 22052 15005 68,04 6338 28,74 112,5 80,9 
*v sčítaní 1930 išlo o československú národnosť 
Zdroj: vlastné výpočty SL 1930, SLSDB 1950, SLDB 1991, SODB 2001 
 

 K zmenám dochádza i v náboženskom vyznaní obyvateľstva, v tomto záujmovom 

území majú však reformovaní veriaci minimálne zastúpenie. Zaujímavou skupinou sú z toho 

dôvodu veriaci evanjelici augsburského vyznania, ktorí majú výhradné zastúpenie v skupine 

obyvateľov slovenskej národnosti. Veriaci evanjelici augsburského vyznania patria spolu 

s reformovanými veriacimi k skupine evanjelických veriacich. Nárast neveriacich postihuje 

toto záujmové územie rovnako ako ostatné sledované územia. Mierny nárast podielu 

zaznamenávajú rímskokatolícki veriaci. Celé záujmové územie dosahuje hodnoty za týchto 

veriacich v roku 1930 62,2 % a po sčítaní 2001 66,3 % (z toho mesto v roku 1930 hodnoty 

36,4 % a v roku 2001 54,3 %, z toho vidiek v roku 1930 hodnoty 63 % a v roku 2001 74 %). 

Najvýraznejší nárast podielu rímskokatolíckych veriacich pozorujeme v meste Veľký Krtíš, 

čo je spôsobené výstavbou sídlisk a migráciou obyvateľstva z iných oblastí Slovenska. Táto 

skutočnosť sa odzrkadľuje aj na znížení podielu veriacich evanjelikov augsburského 

vyznania. Podiely zastúpenia týchto veriacich v sledovanom období klesajú najvýraznejšie, 

tento pokles možno spájať aj s nárastom neveriacich. Pozorované hodnoty za veriacich 

evanjelikov augsburského vyznania za celé územie po sčítaní 1930 boli 35,9 % a v roku 2001 
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17,8 (z toho mesto v roku 1930 61,1 % a v roku 2001 15,5 %, z toho vidiek v roku 1930 35,6 

% a v roku 2001 19,2 %). Nárast podielu neveriacich pozorujeme v celom záujmovom území 

Veľký Krtíš, v roku 1930 1,7 %13 a v roku 2001 10,9 % (z toho mesto v roku 1930 1,1 % 

a v roku 2001 21,6 %, z toho vidiek v roku 1930 1,7 % a v roku 2001 4,1 %).  

 Rodáctvo v tomto záujmovom území vykazuje pre socialistické spriemyselňovanie 

nízke hodnoty. Najnižšie podiely rodákov vykazuje mesto Veľký Krtíš. Z malej obce so 755 

obyvateľmi v roku 1930, narastá populácia rýchlo po výstavbe sídlisk a rozvoji ťažby, či 

ďalšom spriemyselňovaní, na hodnotu 14013 obyvateľov v roku 2001. Nárast obyvateľov 

prebieha v krátkom časovom období, rýchlo tak klesá počet rodákov v meste. Viac rodákov 

pozorujeme v obciach s vyšším podielom obyvateľov maďarskej národnosti. Podiel rodákov 

v obciach záujmového územia kolíše od nízkych po vysoké hodnoty, dôraz kladieme na mesto 

Veľký Krtíš, ktoré má potenciál nadviazať cezhraničné väzby a cezhraničnú spoluprácu.  

 Záujmové územie Veľký Krtíš predstavuje problematický typ pohraničia. Nízky podiel 

obyvateľov maďarskej národnosti môže ovplyvňovať intenzitu a kvalitu cezhraničnej 

spolupráce, nemusí znamenať vyslovene nevhodnosť územia pre jej rozvoj. Nízky počet 

rodákov, pravdepodobne ovplyvní zapájanie sa obyvateľov do aktivít na ktorých sa podieľa 

samospráva. Predpokladom je preto nižšia intenzita a kvalita cezhraničnej spolupráce. 

 

Obrázok 22: Podiel rodákov v obciach  záujmového územia Veľký Krtíš (2001) 

 

Zdroj: výpočty podľa SODB 2001 

                                                 
13 Pri sčítaní 1930 bol ateizmus zisťovaný spolu s ostatnými malými vierovyznaniami. 
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Obrázok 23: Národnosť a vierovyznanie obyvateľov záujmového územia Veľký Krtíš (2001) 
 

 
Zdroj: výpočty podľa SODB 2001 
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5. Cezhraničná spolupráca vo vybraných záujmových územiach 

s dôrazom na posttotalitné obdobie 

 

Cezhraničnú spoluprácu, hodnotíme na základe vykonaných riadených rozhovorov 

s najvyššími predstaviteľmi  samospráv záujmových území. Popisujeme výhody kvalitatívnej 

metódy, riadeného rozhovoru, predovšetkým sa snažíme o vyhodnotenie získaných údajov. 

V práci sa zameriavame na slovensko-maďarskú cezhraničnú spoluprácu, ktorá vychádza zo 

socio-kultúrnych aspektov a môže predstavovať počiatočnú formu cezhraničnej spolupráce, 

na ktorú možno nadviazať.  

Táto kapitola sa zameriava na cezhraničnú spoluprácu, ktorá je charakteristická 

vymieňaním informácií, kultúrnych zvykov, organizovaním spoločenských podujatí na 

ktorých sa vytvárajú kontakty, ktoré v ďalšom vývoji prinášajú nové kvalitatívne sa 

odlišujúce formy spolupráce. Záujmové územia sa vyznačujú rozdielnou štruktúrou socio-

kultúrnych aspektov a z toho vychádza predpoklad iných kvalitatívnych väzieb. V každom 

záujmovom území pracuje množstvo organizácií, ktoré zameriavajú svoju činnosť na 

cezhraničnú spoluprácu. Sú to miestne organizácie, kultúrne spolky, cirkevné spolky, štátnom 

zriadené organizácie, euroregióny. Na porovnanie tejto cezhraničnej spolupráce sme vykonali 

riadené rozhovory s najvyššími predstaviteľmi  samospráv záujmových území. Mestá v týchto 

záujmových územiach majú najväčší potenciál pritiahnuť a rozvíjať takúto spoluprácu. 

V súčasnom období v novej regionálnej geografii pozorujeme využívanie kvalitatívnych 

prostriedkov, ktoré sú bežnou súčasťou výskumu v sociológii. (Chromý 2003) Tieto „mäkké“ 

dáta z riadených rozhovorov využívame pre priblíženie skutočných aktivít, ktoré vnímajú 

samosprávy miest vybraných záujmových území. 

Voľba kvalitatívnej metódy spočíva v charakteristickom zvolení cieľov výskumu 

a prihliadnutie na voľbu výstupných dát. Disman (2000) hovorí o dôležitom aspekte, ktorý 

rozhoduje pri zvolení metódy zberu dát, ide o rozdiel medzi kvantitatívnou a kvalitatívnou 

metódou, kde je dôležitá otázka či chceme niečo „dokázať“ alebo niečomu „porozumieť“. 

Rozdiely v prístupoch jednotlivých metód nám stručne ukazuje tabuľka 8. 

Pri hodnotení cezhraničnej spolupráce v záujmových územiach nám predovšetkým ide 

o porozumenie akým spôsobom k nej dochádza a v ktorom záujmovom území je 

najintenzívnejšia. 
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Tabuľka 8: Rozdiely v prístupoch kvantitatívnej a kvalitatívnej metódy 
 Kvantitatívna metóda Kvalitatívna metóda 

Ciele Testovanie hypotéz Vytváranie teórie 

Forma zberu dát Relatívne rýchly zber dát Zdĺhavý proces náročný na čas 

Redukcia dát 
Obmedzený rozsah informácií veľkého 

počtu jedincov 

Veľký súbor informácií malého počtu 

sledovaných jedincov 

Generalizácia dát 
Ľahká, validita generalizácie je 

merateľná  

Problematická, v niektorých prípadoch 

neuskutočniteľná 

Logika metódy Deduktívna Induktívna 

Zdroj: Disman 2000 (úprava J. Zeman) 
 

 Problémom tohto výskumu je samotné definovanie pojmu kvalitatívna metóda. Podľa 

Creswella (cit. in Hendl 2005) je kvalitatívny výskum hľadanie porozumenia založený na 

rôznych metodologických tradíciách skúmania daného sociálneho alebo ľudského problému. 

Výskumník vytvára komplexný, holistický obraz, analyzuje rôzne typy textu, informuje 

o názoroch účastníkov výskumu a uskutočňuje skúmanie v prirodzených podmienkach. 

 Dochádza k spracovávaniu „mäkkých dát“, ktoré sú často nekvantifikovateľnej 

povahy. Tieto dáta výskumník získava rozhovormi, dôsledným štúdiom, pozorovaním. 

Všetky prebiehajúce procesy sa študujú v prirodzených podmienkach, kde je dôležitá snaha 

o zachytenie komplexnosti prebiehajúceho života. 

 

5.1. Riadený rozhovor 

 

Riadený rozhovor je každý rozhovor, ktorý sa snaží zisťovať konkrétne informácie, čo 

najpresnejšie. K riadenému rozhovoru si výskumník pripravuje súbor otázok, ktoré sledujú 

konkrétny problém, na pripravené otázky odpovedajú sledovaní účastníci rozhovoru. Použitie 

riadeného rozhovoru je však náročné na čas, pre prípad našej práce sa však javí ako najlepšia 

možnosť zachytenia sledovaných údajov. Spracovanie výsledkov má mnohokrát naratívnu 

formu. Na základe socio-kultúrnych aspektov sme vymedzili sledované pohraničie a vybrali 

tri špecifické príklady prihraničných regiónov, ktoré sme nazvali súborným pomenovaním 

záujmové územia. Snahou bolo získať možnosť rozhovoru s najvyššími predstaviteľmi 

samosprávy v záujmovom území. Vďaka týmto rozhovorom, kde sme predpokladali výbornú 

znalosť vlastnej samosprávy z vyplývajúcej funkcie bolo možné porovnať skutočnú intenzitu 

cezhraničnej spolupráce, ku ktorej dochádza vo vybraných záujmových územiach pohraničia.  

Prosbu na vykonanie riadeného rozhovoru sme odoslali elektronickou poštou priamo 

na primátorov vybraných miest, v dvoch prípadoch sme boli odkázaní na vykonanie 
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rozhovoru s prednostami mestských úradov. Po ďalšom telefonickom kontakte sme dohodli 

termíny na uskutočnenie hodinového riadeného rozhovoru. V záujmovom území Veľký 

Meder sme vykonali riadený rozhovor s prednostkou mestského úradu, v meste Želiezovce 

sme pre potreby rozhovoru získali súhlasné stanovisko primátora mesta, v záujmovom území 

Veľký Krtíš to bol prednosta mestského úradu. 

Rozhovor sa dotýkal viacerých tematických okruhov. Prvý okruh sa týkal 

subjektívneho zhodnotenia polohy v rámci štátu konkrétneho  mesta a jeho regiónu.  

V ďalších častiach sme plynule prešli k otázkam týkajúcich sa zhodnotenia fungovania 

cezhraničnej spolupráce. V tejto časti rozhovoru sme sa zamerali na zhodnotenie aktivít 

v posttotalitnom období, na výrazné medzníky ako pád totalitného režimu v roku 1989, vznik 

Slovenskej republiky v roku 1993, vstup Slovenska do EÚ v roku 2004 a vstup Slovenska do 

schengenského priestoru v roku 2007. Predstavitelia samospráv vlastnými slovami 

zhodnocujú akým spôsobom sa prejavuje cezhraničná spolupráca a aké predpoklady 

spolupráce vyplývajú do budúcnosti. Zaujímavá otázka v tejto časti riadeného rozhovoru 

sleduje problémy cezhraničnej spolupráce a ich možného odstránenia. Cezhraničnú 

spoluprácu hodnotia predstavitelia i z pozície akú jej formu uprednostňujú v danej 

samospráve.  

Nasledujúca časť rozhovoru sa sústredila na zhodnotenie administratívneho členenia 

Slovenska a spoluprácu s euroregiónmi. V tomto okruhu otázok sme s predstaviteľmi 

rozoberali či administratívne členenie Slovenska umožňuje rozvoj cezhraničnej spolupráce. 

Postupne sme nasmerovali otázky na euroregióny, ich význam a možné využitie tejto 

štruktúry pre rozvoj cezhraničnej spolupráce v záujmových územiach. Hodnotíme spoluprácu 

s euroregiónmi, keďže sledované samosprávy sú členmi týchto štruktúr. Zámerom tejto časti 

práce je zistenie subjektívneho pohľadu predstaviteľov samospráv na rozvoj cezhraničnej 

spolupráce a akú spoluprácu považujú za najbežnejšiu a najviditeľnejšiu.  

V závere rozhovoru sa zameriavame na pocit stotožnenia sa obyvateľov so 

samosprávou, akú úlohu malú aktivity cirkví a rodáctvo pri rozvoji cezhraničnej spolupráce 

vo vybraných záujmových územiach. 
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5.1.1. Reflexia polohy záujmového územia v štáte 

 

Ako charakterizujete pozíciu Vášho mesta/ regiónu z pohľadu polohy v štáte? 

Predstavitelia samospráv jednoznačne potvrdzujú, že sa nachádzajú v pohraničí 

Slovenska, toto vnímanie z hľadiska polohy štátu definujú hlavne na základe blízkosti 

štátnych hraníc a v prípade Veľkého Medera i na základe národnostnej štruktúry 

obyvateľstva. V ostatných záujmových územiach hľadisko národnosti nie je tak výrazne 

považované za rozhodujúce. Všetci zúčastnení predstavitelia zdôrazňujú vlastný rozvojový 

potenciál mesta a blízkeho regiónu a malý potenciál z hľadiska polohy na komunikácii. 

Predstavitelia Veľkého Medera a Želiezoviec spomínajú svoje mesto i z hľadiska významu 

pre svoje blízke okolie, kde dôležitú úlohu zohráva mesto ako centrum spoločenského diania 

v regióne. Tieto pocity nepotvrdzuje predstaviteľ záujmového územia Veľký Krtíš, keď svoje 

mesto považuje za perifériu Slovenska vo všetkých oblastiach, kultúrneho, spoločenského 

a ekonomického diania v štáte. Tvrdí, že periférnu pozíciu Veľkého Krtíša nezlepší ani rozvoj 

cezhraničnej spolupráce. Istú periférnosť pociťujú i ostatné záujmové územia, táto periférnosť 

však vychádza z ekonomického diania. S periférnosťou sa tieto samosprávy snažia bojovať 

a cezhraničnú spoluprácu s Maďarskom považujú za možné východisko tohto stavu.  

 

5.1.2. Hodnotenie cezhraničnej spolupráce 

 

Ako hodnotíte cezhraničnú spoluprácu v posttotalitnom období vo Vašom meste/ regióne? 

zamerajte sa hlavne na pád totalitného režimu v roku 1989, vznik Slovenskej republiky, vstup 

Slovenska do EÚ v roku 2004, vstup Slovenska do schengenského priestoru v roku 2007. 

Posttotalitné obdobie prináša množstvo impulzov a umožňuje nadviazať nové kontakty 

na iných úrovniach, hľadisko kvality cezhraničných aktivít je najzaujímavejším v tomto 

období z pohľadu predstaviteľov záujmových území. „Občianske združenia neexistovali 

predtým a to čo je teraz je naozaj individuálne, nikým neriadené a neovplyvňované.“ Zmeny 

po roku 1989 hodnotia všetci zúčastnení rozhovoru kladne. „Dochádza k otvoreniu štátnych 

hraníc a myslím si, že môže každá obec alebo mesto spolupracovať ľubovoľne so 

zahraničnými obcami alebo mestami, nie sú bariéry žiadne.“  „Tuto nie sme nijako limitovaní 

ako to bolo za socializmu, že sme boli pod dozorom, máme tu voľnosť, keby sme chceli 

môžeme nadväzovať spoluprácu, lenže ono to ide do peňazí.“ Vysoký význam získava 

miestna samospráva, kde štát už nepôsobí ako bariéra, ktorá určuje a usmerňuje všetky 

vykonávané aktivity z hľadiska cezhraničnej spolupráce. Dochádza k prvým kontaktom 
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samospráv s partnermi z druhých štátov, nie len z Maďarska. Tieto kontakty rýchlo vznikajú 

i zanikajú a prvotné kontakty samospráv po páde totality už nie sú aktívne. 

Vznik samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 prináša zmiešané pocity vo 

vybraných záujmových územiach. Predstavitelia záujmových území Veľký Meder 

a Želiezovce hovoria i o negatívnom dopade, keď predstavitelia slovenskej vlády nazerajú na 

cezhraničné aktivity s nedôverou. Snahou vlády bolo zvýšenie centralizácie a oslabenie 

pozície samosprávy. Nadväzovanie cezhraničnej spolupráce je zložitejšie a prebieha formou 

malých stretnutí, kde sa nepreberajú významnejšie aktivity a možnosti rozvoja spolupráce. 

Predovšetkým ide o spoznávanie sa navzájom o zistenie organizačnej hierarchie možných 

partnerov. Predstaviteľ Veľkého Krtíša hodnotí obdobie po vzniku Slovenskej republiky ako 

zložité s kladnými aj zápornými prvkami, kde sa pozícia mesta a jeho regiónu dostáva do 

okraja záujmu, nedochádza však k zmenám v cezhraničnej spolupráci. Nenadväzujú sa 

kontakty. 

Cezhraničnú spoluprácu po vstupe Slovenska do EÚ v roku 2004 vnímajú kladne 

predstavitelia všetkých záujmových území. Do cezhraničnej spolupráce sa zapájajú viaceré 

organizácie i štátne inštitúcie. Pomáhajú tak v záujmových územiach vytvárať nové kontakty, 

ktoré možno hodnotiť kladne. Jednotlivé záujmové územia začínajú spolupracovať 

v kultúrno-spoločenských otázkach s Maďarskými partnermi. „Mali sme niekoľko úspešných 

projektov v oblasti kultúry, aj individuálne aj celo mestské, preto hodnotím obdobie vstupu 

Slovenska do EÚ kladne.“ Zaujímavou cezhraničnou spoluprácou je rozširovanie aktivít 

v cestovnom ruchu s novými partnermi. 

Zmeny v cezhraničnej spolupráci po vstupe Slovenska do schengenského priestoru 

v decembri 2007 hodnotia predstavitelia Veľkého Medera a Veľkého Krtíša kladne. „Nie sú 

hranice. Intenzívnejšie začali ľudia chodiť, komunikovať a spolupracovať.“ Mení sa vnímanie 

hraníc z psychologického hľadiska vo Veľkom Mederi. Hranica ako predel v priestore zaniká 

jestvuje už len vo forme inštitúcií, ktoré sú stále naviazané na centrálne orgány štátu. 

Predstaviteľ samosprávy Veľkého Krtíša vníma zánik hranice ako vylepšenie dopravnej 

dostupnosti regiónu, výrazne tento fakt však neovplyvňuje nadväzovanie nových kontaktov 

v cezhraničnej spolupráci. Predstaviteľ Želiezoviec nevníma zánik hraníc ani ako kladný, ani 

ako záporný posun v cezhraničnej spolupráci. „To až takú veľkú zmenu nevyvolalo.“ Táto 

spolupráca sa postupom času zintenzívňuje no vnímanie hranice ako takej po vstupe do 

schengenského priestoru nezlepšuje pozíciu mesta a regiónu Želiezoviec. 
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Ako sa prejavuje cezhraničná spolupráca vo Vašom meste/ regióne? 

 Cezhraničná spolupráca v záujmových územiach vychádza z historického vývoja 

regiónu. Je ovplyvnená socio-kultúrnymi aspektmi z ktorých najvýraznejším aspektom je 

národnosť obyvateľstva. Silné väzby a vzťahy prezentuje záujmové územie Veľký Meder. 

Prednostka mestského úradu Veľkého Medera hovorí o kultúrnych akciách, z ktorých sú 

momentálne najvýznamnejšie folklórne festivaly. Významnú úlohu hrajú Veľkomederské 

Svätoštefanské ultúrne dni, ktoré pomáhajú regiónu kultúrne sa zviditeľniť nadväzovať nové 

kontakty a udržiavať súčasné väzby s partnermi z ostatných krajín. Najvýznamnejšie 

postavenie má spolupráca práve s maďarskou stranou. Vznik nových cyklotrás má pomôcť 

zatraktívniť región, ktorý je už známy aquaparkom s termálnou vodou. Cestovný ruch 

významne rozvíja cezhraničnú spoluprácu. „Nejde len o spoluprácu iba medzi obcami ale sú 

už aj určité príklady na spoluprácu medzi regiónmi.“  

Primátor Želiezoviec pokladá za dôležité kultúrne akcie, zapájanie sa folklórnych 

súborov a spoluprácu škôl s partnerskými školami z Maďarska. Významnú úlohu zohrávajú 

prezentácie regiónu na výstavách a veľtrhoch, ktoré sú organizované z Programu cezhraničnej 

spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013, ktorý financuje Európsky 

fond regionálneho rozvoja (ERDF). Organizátormi týchto podujatí sú regionálne rozvojové 

agentúry. K rozvoju cezhraničnej spolupráce má prispieť i centrum podnikateľských služieb 

v meste Želiezovce. 

Prednosta mestského úradu Veľkého Krtíša vníma cezhraničnú spoluprácu ako 

aktivity vykonávané mestom spolu s partnerskými mestami. „Aj keď je to paradox, že tu 

máme Maďarsko, vôbec s nimi nespolupracujeme.“ Cezhraničná spolupráca s Maďarskom je 

zanedbateľná a málo podstatná pre región Veľkého Krtíša i pre mesto samotné. Ak dochádza 

k cezhraničnej spolupráci tak hlavne vo forme podnikania. Kultúrne spolky, organizácie, 

školy nenadväzujú významnejšie spoluprácu s maďarskými partnermi. Najvýznamnejším 

podujatím v regióne, na ktorom sa podieľa samospráva je kultúrna akcia Vinobranie. Toto 

podujatie má schopnosť zatraktívniť región i v smere k zintenzívneniu cezhraničnej 

spolupráce s Maďarskom, ktorá sa však prejavuje zvýšením aktivít v ekonomickej sfére a nie 

v kultúrnej sfére. 

  

Aké predpoklady cezhraničnej spolupráce vidíte do budúcnosti?  

Predstavitelia samospráv všetkých záujmových území hovoria o snahe nadviazania 

nových kontaktov v budúcnosti. Regióny Veľký Meder a Želiezovce sa sústredia na rozvoj 

súčasnej spolupráce a v rámci projektov možno dôjde k nadväzovaniu novej spolupráce 
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s Maďarskými partnermi. Záujmové územie Veľký Krtíš uvíta nadviazanie novej spolupráce 

s maďarskými partnermi, sústredí sa však na súčasnú spoluprácu, ktorá nemá väzby na 

najbližšieho suseda Maďarsko. V blízkom období, tak nedôjde k nadviazaniu slovensko-

maďarskej cezhraničnej spolupráci. 

 

Aké sú hlavné problémy cezhraničnej spolupráce vo Vašom meste/ regióne? 

 Medzi najzávažnejšie problémy cezhraničnej spolupráce, ktoré spomínajú všetci 

predstavitelia záujmových oblastí, patrí nedostatok finančných prostriedkov. „V každom 

prípade finančné prostriedky niekedy veľmi chýbajú.“ „Máme existenčné problémy teda 

všeobecne obce a mestá, dalo by sa povedať, že finančný nedostatok.“ Tento nedostatok 

neumožňuje zvýšenie kvality spolupráce. Predstavitelia participujúcich organizácií na 

cezhraničnej spolupráci, čiže aktéri cezhraničnej spolupráce, potrebujú spoznávať konkrétne 

mesto a jeho región. Jedine priamy kontakt zaručí zvýšenie intenzity spolupráce, nadviazanie  

kontaktov, ktoré vyústia do nových foriem spolupráce. Problémy s nedostatkom financií sa 

prejavujú v súčasnom období, keď zástupcovia samospráv záujmových území spomínajú 

výpadky finančných zdrojov z rôznych úrovní, od medzinárodných po lokálne. „Ak máte 

problémy s holým prežitím, tak veľmi na spoluprácu nie je čas ani priestor, ani chuť.“ Od 

medzinárodnej úrovne po obecnú úroveň sa líši výška zdrojov, najpodstatnejšou pre 

cezhraničnú spoluprácu sa javí úroveň štátna a obecná. V záujmovom území Veľký Krtíš 

vystupuje do popredia problém rozdielneho jazyka, problém v komunikácii. Ovplyvňuje to 

nadväzovanie kontaktov vo všetkých oblastiach spoločenského, kultúrneho a ekonomického 

života.  

 

Akú formu cezhraničnej spolupráce uprednostňuje Vaša samospráva? 

 Predstavitelia Veľkého Medera a Želiezoviec majú skúsenosti so vzájomnou 

informovanosťou o aktuálnych projektoch a preto uprednostňujú túto formu cezhraničnej 

spolupráce. Ďalšia zaujímavá forma cezhraničnej spolupráce pre tieto záujmové územia 

spočíva v predkladaní spoločných projektov s partnerskými organizáciami a podpore 

dobrovoľníckej činnosti. Záujmové územie Veľký Krtíš má menej skúseností s cezhraničnou 

spoluprácou s Maďarskom, no zaujímavou formou spolupráce sa v prípade predstaviteľa tejto 

samosprávy javí združovanie záchranných systémov. „Máme hasičský zbor ale aj obce na 

hranici, a na tej hranici sú aj hasiči z Balážskych Ďarmot. Keby spolupráca bola na takejto 

úrovni, tak to by som bral ako prínos.“ 
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5.1.3. Administratívne členenie Slovenska a spolupráca s euroregiónmi 

 

Vyhovuje súčasné administratívne členenia Slovenska rozvoju cezhraničnej spolupráci vo 

Vašom meste/ regióne? 

 Zaujímavé zistenia plynú z tejto otázky, keďže každý z predstaviteľov samosprávy 

prezentuje iné stanovisko k administratívnemu členeniu. Postoj predstaviteľky Veľkého 

Medera možno v kontexte snáh maďarskej národnostnej menšiny považovať za zaujímavý, 

prameniť však môže viac zo subjektívneho vnímania administratívneho členenia Slovenska 

predstaviteľkou samosprávy. Administratívne členenie z pohľadu tejto predstaviteľky 

vyhovuje rozvoju cezhraničnej spolupráce, keď okresy vytvárajú skutočné regióny, čo 

zdôrazňuje naviazanie na Dunajskú Stredu ako na významné centrum v regióne Žitného 

Ostrova. Spomína však aj menšie regióny, ktoré sa tu vytvárajú. Sídlom samosprávneho kraja 

je Trnava, ktorá sa stala pre Veľký Meder prirodzeným centrom. „Už je centrom, je trošku 

ďaleko ale čo sa dá robiť.“ Počet s väčším modelom samosprávnych krajov nemá 

opodstatnenie v prípade Veľkého Medera. Hlavný rozpor medzi tvrdením predstaviteľky 

Veľkého Medera a politickými predstaviteľmi maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku 

je v počte samosprávnych krajov. Národnostné strany maďarskej menšiny hlásajú iný model 

s vyšším počtom samosprávnych krajov. Tento rozpor však možno vysvetliť dostatočným 

počtom kontaktov, ktorý umožňuje cezhraničnú spoluprácu s Maďarskom, takže súčasné 

administratívne členenie umožňuje v prípade Veľkého Medera rozvoj takejto spolupráce. 

 Primátor Želiezoviec so súčasným administratívnym členením nesúhlasí. Cezhraničnej 

spolupráci by v podľa tohto predstaviteľa pomohla úplná decentralizácia štátnej moci. Takto 

by rozhodovali o finančných tokoch a rozvoji akýchkoľvek aktivít jedine samosprávy obcí. 

„Som presvedčený, že dvojstupňové riadenie je správne.“ Organizácia vytváraná „zdola“ má 

najväčšie opodstatnenie pre rozvoj regiónu a cezhraničnej spolupráce. Ľudia a samosprávy 

majú vytvárať organizácie, ktoré sa venujú cezhraničnej spolupráci vlastnou aktivitou.  

 Predstaviteľ Veľkého Krtíša nesúhlasí so súčasným administratívnym členením 

Slovenska, pretože došlo k väčšej decentralizácii a tá neumožňuje dostatočný rozvoj 

cezhraničnej spolupráce. V tomto prípade predstaviteľ záujmového územia hovorí a posilnení 

centralizačných snáh štátu a o znížení počtu administratívnych jednotiek štátu a zlúčení 

niektorých malých okresov do väčších okresov a zníženie počtu samosprávnych krajov. 

Z pohľadu predstaviteľa Veľkého Krtíša sa má štát viac zapájať do rozvoja cezhraničnej 
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spolupráce. Táto skutočnosť pramení z nižšej intenzity cezhraničnej spolupráce 

s Maďarskom. 

 

V čom vidíte úlohu euroregiónov? 

 Každé zo záujmových území má iné skúsenosti s pôsobením euroregiónov a to sa 

premietlo aj do odpovedí na túto otázku. Predstaviteľka Veľkého Medera hovorí 

o euroregióne okrajovo, keďže nedochádza k výrazným prejavom tejto úrovne pri vytváraní 

a udržiavaní cezhraničnej spolupráce. Veľký Meder patrí do euroregiónu Podunajský 

trojspolok. Keďže nedochádza k výraznejšej spolupráci euroregiónu so samosprávou, nemá 

táto predstaviteľka možnosť zhodnotenia prínosov takejto štruktúry. Načrtla však, že takéto 

spoločenstvo môže pomôcť prekonať pozíciu mesta a jeho regiónu v rámci polohy v štáte. 

Euroregión teda môže zatraktívniť Veľký Meder, nutné je však vytvorenie kontaktu 

s odbornými komisiami samosprávy mesta. 

 Záujmové územie Želiezovce má odlišné skúsenosti. Samotné mesto je členom v troch 

euroregionálnych združeniach, keďže tieto euroregióny sa plošne prekrývajú. „Teraz sa to 

vyčisťuje, sú obce pre ktoré to nemá prínos, ale môžu sa potenciálne obce v budúcnosti 

pripojiť.“ Primátor Želiezoviec hovorí o vykryštalizovaní tejto spolupráce, kde zaujímavou 

pre mesto je členstvo v jednom euroregióne. Členstvo v ostatných euroregiónoch je preto 

ohrozené nižšou aktivitou týchto zoskupení v regióne Želiezoviec. Tento predstaviteľ však 

nehovorí nutne o zrušení spolupráce v budúcnosti. Za fungovaním každej organizácie je 

skupina ľudí, ktorá môže vytvárať nové iniciatívy a jedine priamy kontakt s predstaviteľmi 

a spoločný postup umožní zvýšiť cezhraničnú spoluprácu smerom k Maďarsku. 

Najintenzívnejšia spolupráca prebieha s euroregiónom Ister-Granum. „S ostatnými som za 

obdobie päť rokov do kontaktu ani neprišiel.“ Úlohy euroregiónu spočíva v prirodzenej 

iniciatíve lokálnych a regionálnych orgánov, ktoré môžu nahradiť samosprávu na regionálnej 

úrovni. Euroregióny pomáhajú prekonávať i okrajovú polohu záujmového územia. 

 Predstaviteľ Veľkého Krtíša hovorí o minimálnom prínose euroregiónu pre mesto 

a okolie. Do Euroregiónu Neogradiensis vstúpilo mesto z iniciatívy bývalého vedenia 

samosprávy Veľkého Krtíša, ktoré bolo orientované smerom na Maďarsko. Väzby na 

organizačné štruktúry a predstaviteľov euroregiónu neboli obnovené a nepočíta sa s ich 

nadviazaním počas pôsobenia súčasného vedenia samosprávy. Úloha euroregiónu v tomto 

záujmovom území je minimálna. Samospráva sa snaží vytvárať vlastné iniciatívy, ktoré 

prioritne nesmerujú k rozvoju cezhraničnej spolupráce s Maďarskom.  
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Aký vplyv má pôsobenie euroregiónu na rozvoj Vášho mesta/ regiónu? 

 Vplyv euroregiónu v meste Veľký Meder hodnotí prednostka mestského úradu ako 

malý. Na stupnici od 1 po 5, kde 1 je najlepšie hodnotenie a 5 je hodnotenie najhoršie, 

hodnotí pôsobenie tejto štruktúry známkou 4. Keďže rozvoj mesta je málo ovplyvnený 

euroregiónom. 

 Primátor Želiezoviec hovorí o malom vplyve, ktorý prebieha hlavne pri aktivitách 

cestovného ruchu. „Mali sme nejaké projekty, ktoré však viditeľnejšie nepomohli 

Želiezovciam, až na cestovný ruch a informačné tabule.“ Prínos sa prejavuje v informovanosti 

a v istom koordinovaní trvalo udržateľného rozvoja. Hodnotenie na stupnici 1 až 5 dosahuje 

známku číslo 3. 

 Zhodnotenie pôsobenia euroregiónu na rozvoji Veľkého Krtíša je výrazne negatívne, 

keďže predstaviteľ samosprávy nevidí žiadne prínosy tejto organizácie v rozvoji mesta 

a okolia. Hodnotenie dosahuje známku číslo 5. 

 

Aká cezhraničná spolupráca je najviac rozvíjaná vo Vašom meste/ regióne? 

 Prekvapivá zhoda názorov panuje v tejto otázke, keď všetci predstavitelia hovoria 

o spolupráci s partnerskými mestami z iných štátov a v prípade Veľkého Medera 

a Želiezoviec dosť intenzívna s partnerskými mestami s Maďarska. Predstavitelia sa zhodujú, 

že základom spolupráce je spoločensko-kultúrna spolupráca, poznávanie partnerov z iných 

miest, vytváranie kontaktov cez spoločenské aktivity. 

 Záujmové územie Veľký Meder má bohaté skúsenosti s mestami Kaposvár, Bácsalmás 

z Maďarska. Spolupráca prebieha aj s Bruck an der Leitha a Gizalky, tieto mestá sa 

nachádzajú v Rakúsku a Poľsku. V prípade Kaposváru dochádza k intenzívnejšej spolupráci. 

„Oni tam mali pred dvoma týždňami trojdňové slávnosti a tam vystúpili kultúrne skupiny 

z nášho mesta.“ Nadviazanie kontaktov a cezhraničnej spolupráce dochádza na báze kultúry, 

ide hlavne o folklórne slávnosti. Spolupráca s maďarskými mestami prerástla i do vytvorenia 

podnikateľského inkubátora bez hraníc. Odbúraný je problém porozumenia a kultúrnej 

odlišnosti, na prvotnú kultúrnu spoluprácu ďalej nadväzujú iné formy spolupráce, kde 

významné postavenie získavajú aktivity ochrany životného prostredia, cestovného ruchu 

a miestnych podnikateľských subjektov. Najsilnejšie kontakty sa vytvorili v nedávnej 

minulosti na základe vypísanej výzvy programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika 

- Slovenská republika 2007-2013. 

Mesto Želiezovce a jeho región nadviazalo viac kontaktov s partnermi s Maďarskej 

strany, za intenzívnu však považuje predstaviteľ samosprávy spoluprácu s mestom Isaszeg, 
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ktoré nie je družobným mestom a Veresegyház. S mestami spolupracuje samospráva 

Želiezoviec pri výmene informácií a skúseností. V prípade Isaszegu je to i využitie programu 

cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013, v bezplatnom 

podnikateľskom poradenstve. V širšom meradle sa však v spolupráci medzi mestami 

zameriavajú na kultúrnu spoluprácu, spoluprácu v cestovnom ruchu a v otázkach ochrany 

životného prostredia. Folklór a kultúrne akcie pomáhajú vytvárať porozumenie medzi 

slovenskou a maďarskou stranou. V otázkach životného prostredia dochádza k výmene 

skúseností. Postupné nadväzovanie kontaktov cez spoločensko-kultúrne podujatia naberajú 

inú kvalitu pri spolupráci v rámci ekonomických otázok. „Cezhraničnú spoluprácu nemožno 

siliť, nefunguje len na princípe spoločného predkladania projektov. Ide o prirodzené 

spoznanie niekoho pri istej príležitosti, napríklad ide o riaditeľov škôl, primátorov, folklórny 

súbor, ktorý vycestuje. Ak si padnú títo ľudia a rozumejú si, nadviažu ľudské kontakty, to 

potom generuje tú spoluprácu.“ 

 Predstaviteľ samosprávy Veľkého Krtíša spomína spoluprácu s partnerskými mestami 

Písek a Aleksin. „Táto spolupráca je o ľuďoch a o peniazoch, nie je o národoch a o režimoch. 

My sme ľavicovo orientovaní, inde sú pravicovo orientovaní, ale v podstate toto je o ľuďoch.“ 

Cezhraničná spolupráca sa dotýka predovšetkým spoločensko-kultúrnych oblastí. Dochádza 

k výmene informácií a skúseností pri stretnutiach, ktoré sa konajú hlavne v rovine rokovaní 

predstaviteľov samospráv. Cezhraničná spolupráca v tomto prípade napomáha i porozumeniu 

medzi národmi. Dochádza i k postupným stretnutiam medzi podnikateľskými subjektmi, kde 

výrazná iniciatíva vychádza zo slovenskej strany voči ruským partnerom. Tieto iniciatívy 

však neboli výraznejšie úspešné. Mesto a región Veľkého Krtíša v súčasnej dobe nemá 

priamu spoluprácu s partnermi z Maďarska. Budúca cezhraničná spolupráca by mala spočívať 

vo viacerých rovinách, kde spolupráca podnikateľských subjektov je prijímaná veľmi 

pozitívne. 

 

5.1.4. Úloha náboženstva a rodáctva pri rozvoji cezhraničnej spolupráce 

 

Zapája sa do rozvoja cezhraničnej spolupráce vo Vašom meste/ regióne cirkev? Ako vnímate 

tieto aktivity? 

 Záujmové územia s vyšším podielom obyvateľov maďarskej národnosti, možno 

charakterizovať ako územia, kde aktivity cirkví prispievajú k rozvoju cezhraničnej 

spolupráce. V záujmových územiach Veľký Meder a Želiezovce sa predstavitelia zhodujú, že 

dochádza k výraznému zapojeniu sa reformovanej cirkvi a ich veriacich do spoločensko-
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kultúrnych aktivít, ktoré majú snahu posilniť cezhraničnú spoluprácu s Maďarskom. Napriek 

nižšiemu podielu týchto veriacich v záujmových územiach dochádza k aktívnej komunikácií 

a rozvoju vzťahov s reformovanými veriacimi a cirkevným vedením v Maďarsku. 

K intenzívnemu zapojeniu dochádza i na strane rímskokatolíckej cirkvi a ich 

veriacich. Predstavitelia hodnotia aktivity oboch skupín veriacich za porovnateľné ak 

neberieme v úvahu podiel na zastúpení medzi obyvateľstvom. Aktivity cirkví sa prejavujú i na 

folklórnych podujatiach organizovaných miestnou samosprávou, čo predstavitelia samosprávy 

hodnotia veľmi pozitívne. Vo Veľkom Mederi sa cirkvi a ich veriaci zapájajú i do aktivít 

ochrany životného prostredia a skúsenosti z podobných aktivít potom zdieľajú s partnermi 

z Maďarska. Primátor Želiezoviec spomína i cirkevných predstaviteľov z Maďarska. „Mám 

pocit, že k cezhraničnej spolupráci dochádza veľmi čulo z pohľadu reformovaných 

a katolíkov. Pri katolíkoch samotných však dochádza k deleniu na slovenských 

a maďarských.“ Takéto zapojenie sa veriacich pomáha zlepšovať kvalitu cezhraničnej 

spolupráce v samotných mestách, vychádza však z národnosti veriacich. 

 Rozvoj cezhraničnej spolupráce výraznejšie neovplyvňujú aktivity cirkví 

v záujmovom území Veľký Krtíš. Predstaviteľ samosprávy spomína všeobecne nižšie 

angažovanie takýchto komunít pri spolupráci na spoločensko-kultúrnych aktivitách konaných 

miestnou samosprávou. 

 

Ovplyvňuje počet rodákov rozvoj cezhraničnej spolupráce vo Vašom meste/ regióne? 

 Predstaviteľka Veľkého Medera najprv hovorí o silnom previazaní tunajšieho 

obyvateľstva s regiónom. Kde sa rodáctvo prejavuje v záujme obyvateľov na chode a riadení 

miestnej samosprávy. Prioritou je udržanie si tejto skupiny obyvateľstva, pretože práve 

skupina rodákov pomáha rozvíjať kultúrny život a možné nadväzovanie kontaktov smerom 

k Maďarskej republike. „Nepredpokladám, že budú odchádzať ľudia, rodáci.“ Subjektívny 

pocit predstaviteľky samosprávy poukazuje na možné vplyvy rodáctva na rozvoj cezhraničnej 

spolupráce. 

 Predstaviteľ záujmového územia Želiezovce hovorí o odlive rodákov v produktívnom 

veku z regiónu, ktorý je čiastočne kompenzovaný návratom osôb tesne pred poproduktívnym 

vekom. Takéto obyvateľstvo má menšie snahy na vytváraní cezhraničnej spolupráce 

z ekonomického hľadiska. Zapája sa však čiastočne do rozvoja spolupráce z kultúrneho 

hľadiska. Subjektívny názor primátora Želiezoviec hovorí o angažovaní sa rodákov na 

cezhraničnej spolupráci v spoločnej aktivite s cirkvami a folklórom. 
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 Predstaviteľ Veľkého Krtíša spomína veľmi nízky počet rodákov. Táto skutočnosť je 

spôsobená rozvojom ťažby hnedého uhlia a výstavbou sídliska. Z obce Veľký Krtíš sa stáva 

mesto a to v krátkom čase s výrazným prispením prisťahovalectva. Znižovanie počtu rodákov 

je umocňované nízkym ekonomickým potenciálom regiónu. Posilnenie počtu obyvateľov 

slovenskej národnosti znižuje záujem na rozvoji cezhraničnej spolupráce s Maďarskom. 

Možný rozvoj cezhraničnej spolupráce vychádza z ekonomickej prospešnosti hlavne pre 

podnikateľov z maďarskej strany, čo znamená nízku aktivitu zo strany domáceho 

obyvateľstva. Subjektívny názor predstaviteľa samosprávy Veľkého Krtíša hovorí o možnom 

vplyve rodáctva v angažovaní sa obyvateľstva vo veciach samosprávy, no vyslovene ho 

nespája s rozvojom cezhraničnej spolupráce. 

 

5.1.5. Zhodnotenie riadeného rozhovoru 

 

Riadený rozhovor nám poskytuje cenné informácie o fungovaní cezhraničnej 

spolupráce, jej intenzite a kvalite. Z rozhovoru vyplývajú zaujímavé zistenia, ktoré môžu 

pomôcť rozvíjať cezhraničnú spoluprácu. 

Všetci predstavitelia sa stotožňujú s polohou, ktorá ich záujmové územie zaraďuje do 

pohraničia, na základe tohto zistenia možno začať vytvárať aktivity, ktoré môžu posilniť 

cezhraničnú spoluprácu s najbližším zahraničným partnerom, Maďarskom. 

Zhodu možno pozorovať i v otázke ako sa cezhraničná spolupráca mení 

v posttotalitnom období. Všeobecne možno hovoriť, že súčasnosť umožňuje nadväzovať 

nespočetné množstvo kontaktov, ktoré možno rozvinúť do formy cezhraničnej spolupráce. 

Zmeny nastávajú pri prejavoch tejto cezhraničnej spolupráce, keď záujmové územia s vyšším 

podielom obyvateľov maďarskej národnosti nadväzujú kontakty Maďarskom ľahšie. Tieto 

kontakty sa rodia pôsobením spoločensko-kultúrnych aktivít. Záujmové územie s odlišnou 

skladbou obyvateľstva z národnostného hľadiska je výrazne hendikepované. Snahy nadviazať 

cezhraničnú spoluprácu takéhoto územia sa zameriavajú hlavne na  ekonomický prínos, resp. 

spoluprácu v integrácii záchranných systémov. Možnosti cezhraničnej spolupráce sú výrazne 

ovplyvňované finančnými tokmi, pri nedostatku prostriedkov sa samosprávy zameriavajú 

hlavne na poskytovanie základných služieb. Využívanie prostriedkov z programu EÚ na 

posilnenie cezhraničnej spolupráce je výrazne silnejšie v záujmových územiach s podstatným 

zastúpením obyvateľov maďarskej národnosti. 

Administratívne členenie rozdeľuje predstaviteľov samospráv, každý presadzuje 

vlastnú koncepciu, centralizácie, resp. decentralizácie pri podpore cezhraničnej spolupráce. 
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Cenné zistenie riadeného rozhovoru je rezervovaný postoj samospráv k fungovaniu 

euroregiónov. Naše znalosti o fungovaní euroregiónov v iných krajinách a ich možnostiach 

rozvoja spolupráce kolidujú s našimi zisteniami získanými v riadených rozhovoroch. 

Euroregionálne združenia nedokázali za obdobie svojej pôsobnosti pomôcť v nami vybraných 

záujmových územiach rozvíjať cezhraničnú spoluprácu. V jednom prípade dochádza 

k spolupráci s euroregiónom a jedno záujmové územie nevidí žiaden prínos takejto štruktúry 

v rozvoji cezhraničnej spolupráce. Najaktívnejšia spolupráca prebieha na úrovní obcí 

a partnerských obcí. Cezhraničná spolupráca najlepšie vzniká pri spoločensko-kultúrnych 

podujatiach, kde dochádza k výmene informácií a kontaktov. Formovanie a rozvoj 

cezhraničnej spolupráce je zložitý proces, ktorý začína pri konkrétnych aktéroch, ľuďoch. 

Najvýznamnejší vplyv zo socio-kultúrnych aspektov na vznik cezhraničnej spolupráce 

má národnosť obyvateľstva, ku ktorej sa postupne pridáva vierovyznanie a kultúrne väzby. 

Náboženstvo pomáha rozvíjať cezhraničnú spoluprácu medzi veriacimi oboch štátov len 

vtedy ak sa k náboženstvu pridáva i najvýznamnejší socio-kultúrny aspekt národnosť. Veľmi 

aktívne pri nadväzovaní, resp. pri udržovaní kontaktov, vystupujú reformovaní veriaci. 

Rodáctvo má zvláštne postavenie v rámci socio-kultúrnych aspektov. Vzbudzuje záujem 

obyvateľstva na chode samosprávy a vytváraní spoločensko-kultúrnych podujatí. Záujmové 

územia s vyšším podielom rodákov vytvárajú viac aktivít, ktoré priťahujú partnerov 

i z Maďarska. Preto možno považovať rodáctvo za zaujímavý aspekt, ktorý môže pomôcť 

aktivizovať samosprávy záujmových území. Samosprávy následne vytvárajú podmienky pre 

rozvoj cezhraničnej spolupráce. 
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Záver 

 

Vymedzenie slovensko-maďarského pohraničia na základe soci-kultúrnych aspektov 

je téma, ktorej sa venuje menšia pozornosť v slovenskej literatúre, prácou vypĺňame tento 

priestor. Zložitosť vymedzovania pohraničia podčiarkuje nejednoznačnosť, ktorá vyplýva 

z národnostnej heterogenity častí južného Slovenska.  Na základe takto vymedzeného 

pohraničia potom možno sledovať slovensko-maďarskú cezhraničnú spoluprácu. Fenoménu 

cezhraničnej spolupráce je v súčasnej dobe venovaný naopak obsiahly priestor. Tento záujem 

vychádza zo snáh vybudovať Európu regiónov, ktorá umožní podporiť porozumenie 

a spoluprácu európskych národov. Hlavným cieľom práce je zhodnotenie vplyvu socio-

kultúrnych aspektov na slovensko-maďarskú cezhraničnú spoluprácu 

Prvá časť práce sleduje cieľ teoretického zarámovania a definície fenoménov hranica, 

socio-kultúrne aspekty,  pohraničie a cezhraničná spolupráca. Teoretické zarámovanie 

považujeme za veľmi potrebné z dôvodu pochopenia terminológie obsiahnutej v práci. 

Napĺňame stanovený cieľ samotným vysvetlením a zarámovaním týchto pojmov. 

Spracovaním tejto časti práce zisťujeme, že slovenskí autori sa zameriavajú väčšinou na 

ekonomické hodnotenia slovenského pohraničia a pre jeho vymedzenie používajú takmer 

výhradne administratívne jednotky okresov.  

Cieľom druhej časti práce bolo uviesť čitateľa do problematiky historického vývoja 

sledovaného územia s dôrazom na posttotalitné obdobie. Naplnenie cieľa pomáha priblížiť 

problematiku historického vývoja, kedy vznikajú vzťahy medzi slovenským a maďarským 

národom, ktoré žili po storočia na sledovanom území bez väčších sporov. Spolupráca týchto 

národov má dlhú tradíciu, túto však narúšajú historické udalosti, ktoré sú interpretované 

rozdielnymi spôsobmi. Rozhodnutia elity národa ovplyvňujú slovensko-maďarské vzťahy, 

ktoré majú vplyv na zvyšok populácie. V zložitom stredoeurópskom priestore, kde nejestvuje 

jednoznačná možnosť vymedziť hranice z dôvodu historického vývoja vyvstáva súbor 

problémov. Priebeh 20. storočia prináša najpodstatnejšie zmeny, ktoré sleduje obyvateľstvo v 

pohraničí. Svetové konflikty, vznik nových štátov, zmeny režimov tak ovplyvňujú etnické 

hranice, ktoré sa prejavujú vo forme pohraničnej zóny. Postupom času však prichádzajú 

i nové formy kooperácie, iniciatívy snažiace sa o porozumenie susedných národov. 

Začlenením sa do európskych štruktúr, vznikajú nové formy administratívnych území, 

euroregiónov, ktoré podnecujú rozvoj cezhraničnej spolupráce. 
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V tretej časti práce sme si stanovili nasledovné ciele: vymedzenie slovensko-

maďarského pohraničia a sledovanie vývoja zmien socio-kultúrnych aspektov v priebehu 20. 

storočia; analýza troch záujmových území na základe zmien socio-kultúrnych aspektov v 20. 

storočí. Pre naplnenie cieľov pracujeme s „tvrdými dátami“ zo sčítaní ľudu 1930, 1950, 1991 

a 2001. Vybrané roky sme zvolili z dôvodu najpodstatnejších zmien v spoločnosti 

i s ohľadom na dostupnosť dát v skúmaných obciach z týchto sčítaní. Dôležitosť dát 

v obciach, ktoré skúmame je v tomto prípade veľmi podstatná, keďže rozmiestnenie 

obyvateľstva maďarskej a slovenskej národnosti v priestore pohraničia je zložitým 

problémom. Vymedzujeme národnostné etnické územia občanov slovenskej a maďarskej 

národnosti a územia etnickej hranice v slovensko-maďarskom pohraničí. Náboženstvo, resp. 

vierovyznanie je v tomto prípade zaujímavé, keďže národnosť obyvateľstva ovplyvňuje 

skúmané socio-kultúrne aspekty. Posledným sledovaným aspektom je rodáctvo. V roku 1930, 

po najhodnovernejšom sčítaní z medzivojnového obdobia, môžeme sledovať rozmiestnenie 

národností v priestore, ktoré sa vyznačuje silným prechodom od jedného etnického územia 

k druhému etnickému územiu. Oblasti kontaktu oboch národností vo forme územia etnickej 

hranice sú menej časté. Pohraničie na základe socio-kultúrnych aspektov preto možno 

vymedziť jednoduchšie.  

Rok 1950 prináša najvýraznejšie zmeny v slovensko-maďarskom pohraničí, z dôvodu 

povojnového vývoja. Represálie a strach z presídlenia prinútil mnoho obyvateľov maďarskej 

národnosti nepriznať sa k nej, resp. prihlásiť sa k reslovakizácii. Vývoj pohraničia v tomto 

období prináša umelé zväčšenie územia etnickej hranice. Väzby na Maďarsko však 

pretrvávajú. Náboženstvo obyvateľstva sa stáva väčším problémom ako príslušnosť 

k národnosti v totalitnom období. Mnohé problémy prameniace z národnosti obyvateľstva sú 

preto tlmené v tomto období. 

Obdobie po páde totality pre slovensko-maďarské pohraničie prináša nové možnosti 

i problémy. Rok 1991 prináša prebudenie politických snáh predstaviteľov maďarskej 

národnosti. Nasledujúce roky ovplyvnil aj vznik samostatnej Slovenskej republiky. Sledujeme 

zmenu pohraničia, kde sa prejavuje nárast územia etnickej hranice oproti roku 1930, 

pozorované hodnoty však nedosahujú úroveň z roku 1950. 

Posledné údaje v práci pochádzajú zo sčítania 2001, pokles podielu obyvateľov 

maďarskej národnosti sledovaný jav možno očakávať aj v budúcnosti. Politickým 

predstaviteľom obyvateľov maďarskej národnosti sa nedarí zmeniť administratívne členenie 

a nenapĺňajú ani snahy o územnú autonómiu. Juhoslovenské pohraničie preto nie je 

jednoznačnejšie vymedzené. Napĺňame cieľ tejto časti práce a vymedzujeme slovensko-
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maďarské pohraničie. Najvýznamnejším socio-kultúrnym aspektom pri vymedzovaní je 

národnosť obyvateľstva. Takto vymedzené pohraničie nám umožňuje sledovať cezhraničnú 

spoluprácu, jej intenzitu a kvalitu.  

Pre potreby práce vyčleňujeme záujmové územia, ktoré sa nestotožňujú s okresmi ale 

sú vymedzené prirodzenejším spôsobom. (Slavík, Kožuch, Bačík 2005) Záujmovým územiam 

sa venujeme podrobnejšie z hľadiska socio-kultúrnych aspektov v priebehu 20. storočia. 

Jednotlivé záujmové územia sa líšia v hodnotách socio-kultúrnych aspektov, na čo sa 

zameriava naša práca. Každé takto vymedzené územie predstavuje iný typ sledovaného 

pohraničia: typ maďarského pohraničia, typ zmiešaného slovensko-maďarského pohraničia 

a typ slovenského pohraničia. 

Záujmové územie Veľký Meder predstavuje maďarské etnické územie, ktoré má 

stabilný vývoj počas 20. storočia vo všetkých socio-kultúrnych aspektoch. Toto územie je 

charakteristické najvyšším podielom obyvateľov maďarskej národnosti v obciach, najvyššie 

hodnoty dosahuje i podiel rodákov.  

Záujmové územie Želiezovce charakterizujeme ako územie etnickej hranice 

v slovensko-maďarskom pohraničí. V území dochádza k poklesu počtu obyvateľstva, 

k zmenám vo veľkosti podielu obyvateľstva maďarskej národnosti v obciach. Výrazné zmeny 

zasiahli územie hlavne po II. svetovej vojne, keď množstvo obyvateľov cíti strach z odsunov 

a represálií. Umelo sa tak rapídne znižuje podiel obyvateľov maďarskej národnosti v obciach.  

Záujmové územie Veľký Krtíš možno opísať ako slovenské etnické územie. Toto 

záujmové územie postihuje v priebehu 20. storočia viacero zmien. Po sčítaní 1950 sa znižuje 

podiel obyvateľov maďarskej národnosti, rozvoj hnedouhoľného baníctva však podnecuje 

nárast počtu obyvateľstva v záujmovom území. Obec Veľký Krtíš získava štatút mesta 

a následne sa stáva okresným mestom. Podiel rodákov v obciach má najnižšiu úroveň zo 

všetkých záujmových území. 

 Cieľom štvrtej časti práce je zhodnotenie vplyvu socio-kultúrnych aspektov na 

cezhraničnú spoluprácu predstaviteľmi samospráv záujmových území, s dôrazom na 

posttotalitné obdobie. Zhodnocujeme skutočnú intenzitu a kvalitu slovensko-maďarskej 

cezhraničnej spolupráce. Riadený rozhovor s najvyššími predstaviteľmi vybraných 

záujmových oblastí nám pomáha naplniť cieľ štvrtej časti práce. Hodnotenie rozhovoru 

ponúka zaujímavé poznatky, kde sa nám sčasti darí naplniť výskumné predpoklady. 

Predpoklady rozdielnej intenzity a kvality cezhraničnej spolupráce, ktoré vyplývajú 

z rozdielnych hodnôt socio-kultúrnych aspektov sme potvrdili zistením, že spolupráca sa 

intenzívne nadväzuje vďaka spoločensko-kultúrnym aktivitám v území s výrazným podielom 
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obyvateľov maďarskej národnosti. V slovenskom etnickom území je naopak vítané 

nadväzovanie spolupráce na základe ekonomickej prospešnosti. Spoločensko-kultúrne 

podujatia, ktoré sa konajú na podporu cezhraničnej spolupráce prinášajú i kontakty 

umožňujúce nadviazať spoluprácu inej kvality. Predpoklad najnižšej intenzity a kvality 

cezhraničnej spolupráce v slovenskom etnickom území sa potvrdzuje. V záujmovom území 

Veľký Krtíš v súčasnosti nedochádza k cielenej cezhraničnej spolupráci s Maďarskom, bola 

by však vítaná za predpokladu ekonomických prínosov, resp. prínosov k bezpečnosti 

a ochrany zdravia a ochrany majetku obyvateľov (integrované systémy záchranných zložiek). 

Podľa slov predstaviteľov samospráv nedochádza k zlepšeniu cezhraničnej spolupráce 

z dôvodu vstupu do euroregiónu. Predstavitelia dvoch samospráv sú členmi euroregiónov, 

ktoré nevykonali spoločné projekty pre zlepšenie cezhraničnej spolupráce v ich meste. 

Význam niektorých euroregiónov je preto otázny vo vzťahu k vybraným samosprávam. Tieto 

nedostatky však možno prekonať zameraním sa na úspešné projekty a aktivity iných 

euroregionálnych združení. Rozhovory priniesli aj odpovede na otázky problémov 

cezhraničnej spolupráce, financie a ich nedostatok je podľa slov predstaviteľov samospráv 

najpodstatnejším problémom. Významným faktorom pri nadväzovaní cezhraničnej spolupráce 

je i jazyk, ktorý nie je prekážkou v samosprávach s väčším podielom obyvateľov maďarskej 

národnosti. Spolupráca sa podľa slov predstaviteľov nadväzuje najlepšie priamym kontaktom, 

vymieňaním informácií a poznatkov. Dôležitú úlohu zohrávajú sympatie jednotlivcov, ktoré 

pomáhajú pri zvýšení intenzity spolupráce, predovšetkým však dávajú cezhraničnej 

spolupráci inú kvalitu. Predpoklad, že územie s najvyšším podielom rodákov má najlepšiu 

kvalitu cezhraničnej spolupráce sa potvrdzuje nepriamo, keďže najvyšší podiel rodákov má 

Veľký Meder pričom má aj najvyšší podiel obyvateľov maďarskej národnosti. Rozvoj 

cezhraničnej spolupráce však záleží od zapojenia sa obyvateľov do snáh svojich samospráv. 

Vyšší podiel rodákov znamená i vyššie stotožnenie sa obyvateľov s lokalitou, 

regiónom. Z toho pramenia i aktivity obyvateľov, ktoré sa väčšinou pretavia do vzniku 

spoločensko-kultúrnych podujatí, kde možno nadväzovať nové kontakty umožňujúce 

cezhraničnú spoluprácu. 

Práca prináša nové podnety vo výskume slovenského pohraničia, ktorému sa doteraz 

v slovenskej literatúre nevenovala dostatočná pozornosť. Prínos práce je v novom pohľade na 

rozvoj cezhraničnej spolupráce, ktorý je ovplyvnený spoločensko-kultúrnymi aktivitami 

vyplývajúcimi zo socio-kultúrnych aspektov. Veríme, že v nasledujúcom období dôjde 

k ďalšiemu výskumu aj v iných častiach pohraničia Slovenska, ktoré umožnia potvrdenie, 

resp. vyvrátenie dôležitosti socio-kultúrnych aspektov v cezhraničnej spolupráci. 
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Prílohy 



  

 

Príloha 1: Podklad otázok pre riadený rozhovor 

 

Názov mesta:________________________________________________________________ 

 

Funkcia osloveného predstaviteľa samosprávy:___________________________________ 

*************************************************** ************************ 

Ako charakterizujete pozíciu Vášho mesta/ regiónu z pohľadu polohy v štáte? 

 

 

 

 

Ako hodnotíte cezhraničnú spoluprácu v posttotalitnom období vo Vašom meste/ regióne? 

zamerajte sa hlavne na pád totalitného režimu v roku 1989, vznik Slovenskej republiky, vstup 

Slovenska do EÚ v roku 2004, vstup Slovenska do schengenského priestoru v roku 2007. 

 

 

 

 

Ako sa prejavuje cezhraničná spolupráca vo Vašom meste/ regióne? 

 

 

 

 

Aké predpoklady cezhraničnej spolupráce vidíte do budúcnosti? 

 

 

 

 

Aké sú hlavné problémy cezhraničnej spolupráce vo Vašom meste/ regióne? 

 

 

 

 



  

 

Akú formu cezhraničnej spolupráce uprednostňuje Vaša samospráva? 

 

 

 

 

Vyhovuje súčasné administratívne členenia Slovenska rozvoju cezhraničnej spolupráci vo 

Vašom meste/ regióne? 

 

 

 

 

V čom vidíte úlohu euroregiónov? 

 

 

 

 

Aký vplyv má pôsobenie euroregiónu na rozvoj Vášho mesta/ regiónu? 

 

 

 

 

Aká cezhraničná spolupráca je najviac rozvíjaná vo Vašom meste/ regióne? 

 

 

 

 

Zapája sa do rozvoja cezhraničnej spolupráce vo Vašom meste/ regióne cirkev? Ako vnímate 

tieto aktivity? 

 

 

 

 

Ovplyvňuje počet rodákov rozvoj cezhraničnej spolupráce vo Vašom meste/ regióne? 


