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Abstrakt 

 

Práca sa zaoberá bilaterálnymi vzťahmi Slovenska a Maďarska z pohľadu 

kolektívnych identít. Čiastkovým cieľom práce je priblížiť slovensko-maďarské vzťahy 

z perspektívy konštruktivistickej teórie a identitárneho pohľadu, v dôsledku čoho dochádza 

u oboch aktérov k odlišnému vnímaniu historického vývoja stredoeurópskeho priestoru 

a spoločných dejín. Hlavným cieľom diplomovej práce je vyskúmať charakter politiky 

vlády Slovenskej republiky voči maďarskej menšine žijúcej na Slovensku, ako aj to, ako 

daná politika ovplyvňuje bilaterálne slovensko-maďarské vzťahy. Pokiaľ ide o hypotézy, 

domnievame sa, že slovensko-maďarské vzťahy sú výrazne ovplyvnené konštrukciou 

slovenskej a maďarskej identity a vnímania druhej strany ako „the other“ (iný, cudzí, 

nepriateľ), čo má za následok odlišné chápanie historického vývoja stredoeurópskeho 

priestoru a spoločných dejín a v súčasnosti sa prejavuje najmä v rozdielnych postojoch 

a názoroch na otázku územia, respektíve hraníc medzi Slovenskou republikou 

a Maďarskom, a na postavenie a práva maďarskej menšiny na Slovensku. Pokiaľ ide o 

hlavnú hypotézu, politika vlády Slovenskej republiky voči maďarskej menšine žijúcej na 

Slovensku je ovplyvnená identitou Slovákov. V rôznej miere to platí tak pre právne 

predpisy Slovenskej republiky, ako aj postoje vlády (politických strán, politikov 

a štátnikov), ktoré spôsobujú spory medzi Maďarskom a Slovenskom a prispievajú ku 

konfliktnej povahe bilaterálnych vzťahov.  



 

 

Abstract 
 

The thesis deals with bilateral relation of Slovakia and Hungary in terms of 

collective identities. Partial objective of the thesis is to explain Slovak-Hungarian relations 

from the perspective of constructivist theories and identity perspective. As a consequence 

both actors perceive historical development of the Central European area and common 

history differently. The main aim of the thesis is to research the nature of policy of Slovak 

government towards Hungarian minority living in Slovakia, as well as how this policy 

affects Slovak – Hungarian bilateral relations.  Regarding the hypotheses, we believe that 

the Slovakia-Hungarian relations are strongly influenced by the structure of Slovak and 

Hungarian identity and the perception of other side as "the other" (another, foreign, 

enemy), resulting in a different understanding of the historical development of the Central 

European area and common history. Currently it expresses itself mostly in different 

attitudes and opinions on the issue of territory, respectively the border between Slovak 

republic and Hungary, and the status and rights of the Hungarian minority in Slovakia. As 

for the main hypothesis, the policy of the Slovak government against Hungarian minority 

living in Slovakia is affected by the identity of the Slovaks. This applies in varying degrees 

to the legislature of the Slovak republic, as well as attitudes of government (political 

parties, politicians and statesmen) that cause disputes between Hungary and the Slovak 

republic and contribute to conflictual nature of bilateral relations.  
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Úvod 
 

 Predkladaná diplomová práca sa zaoberá bilaterálnymi vzťahmi Slovenska 

a Maďarska, ktoré sú ovplyvnené územnými a politickými zmenami, ku ktorým došlo 

v priebehu histórie a na ktoré majú oba štáty odlišný (identitárny) pohľad. V rámci danej 

diplomovej práce sme sa rozhodli sústrediť na analýzu politiky vlády Slovenskej republiky 

voči maďarskej menšine žijúcej na Slovensku a jej vplyv na bilaterálne vzťahy Slovenska 

a Maďarska. 

 Práca sa zameriava na výskum kolektívnych identít, najmä na etnickú a národnú 

identitu a procesy etnickej a národnej identifikácie. Analyzuje vzťahy svoj a cudzí, národ 

a menšina, majorita a minorita. Výskum reflektuje historický vývoj kolektívnych identít 

v stredoeurópskom priestore. Jeho počiatok sme časovo a teritoriálne vymedzili 

Habsburskou monarchiou v období rokov 1848-49, resp. Uhorskom po roku 1867.  

Čiastkovým cieľom práce je priblížiť slovensko-maďarské vzťahy z perspektívy 

konštruktivistickej teórie a identitárneho pohľadu, v dôsledku čoho dochádza u oboch 

aktérov k odlišnému vnímaniu historického vývoja stredoeurópskeho priestoru 

a spoločných dejín. Hlavným cieľom diplomovej práce je vyskúmať charakter politiky 

vlády Slovenskej republiky voči maďarskej menšine žijúcej na Slovensku, ako aj to, ako 

daná politika ovplyvňuje bilaterálne slovensko-maďarské vzťahy.  

Vyššie uvedenému zodpovedajú aj výskumné otázky, ktoré sa pýtajú, prečo sú 

slovensko-maďarské vzťahy komplikované až konfliktné a akú úlohu v nich zohráva 

otázka územia, respektíve hraníc medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, 

a postavenie a práva maďarskej menšiny na Slovensku? Hlavnou výskumnou otázkou je, 

aký charakter má politika vlády Slovenskej republiky voči maďarskej menšine žijúcej na 

Slovensku a aké sú jej rezonancie v stredoeurópskom priestore s dôrazom na bilaterálne 

vzťahy oboch štátov? 

Pokiaľ ide o hypotézy, domnievame sa, že slovensko-maďarské vzťahy sú výrazne 

ovplyvnené konštrukciou slovenskej a maďarskej identity a vnímania druhej strany ako 

„the other“ (iný, cudzí, nepriateľ), čo má za následok odlišné chápanie historického vývoja 

stredoeurópskeho priestoru a spoločných dejín a v súčasnosti sa prejavuje najmä 

v rozdielnych postojoch a názoroch na otázku územia, respektíve hraníc medzi Slovenskou 

republikou a Maďarskom, a na postavenie a práva maďarskej menšiny na Slovensku. 

Hlavnou hypotézou práce je, že politika vlády Slovenskej republiky voči maďarskej 
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menšine žijúcej na Slovensku sa odzrkadľuje najmä v právnych predpisoch týkajúcich sa 

národnostných menšín a v postojoch relevantných politických strán, politikov a štátnikov. 

Tak, ako je práca koncipovaná, by sme mohli logicky očakávať, že právne predpisy 

Slovenskej republiky upravujúce vzťah väčšiny a menšiny v štáte budú ovplyvnené 

slovenskou identitou natoľko, že tie budú skôr diskriminačné ako nediskriminačné. Avšak, 

po zvážení váhy medzinárodnoprávnych záväzkov, ku ktorým sa Slovenská republika 

zaviazala, a ktoré hovoria v prospech demokratického právneho štátu, akým sa Slovenská 

republika definuje, sme dospeli k názoru, že  aj keď je zrejme nesprávne hovoriť v tejto 

oblasti o štandardoch, právne predpisy Slovenskej republiky v danej oblasti sú 

medzinárodne akceptovateľné. Neočakávame teda diskriminačný charakter právnych 

predpisov. Zároveň však treba dodať, že pokiaľ ide o menšinovú problematiku svoju úlohu 

tu zohrávajú aj štátnici, politici, politické strany t.j. vláda a jej postoje. Prehnané 

nacionálne a populistické postoje spôsobujú na bilaterálnej úrovni spory medzi 

Slovenskom a Maďarskom, a tým ovplyvňujú kvalitu vzájomných vzťahov. Slovensko-

maďarské vzťahy sú poznačené historickými skúsenosťami a istou mierou predsudkov, v 

dôsledku čoho Slovenská republika citlivo vníma snahy maďarskej strany presadiť 

prípadnú autonómiu pre maďarskú menšinu na Slovensku cez školstvo, kultúru, 

samosprávu, či udeľovanie štátneho občianstva na rámec zvyklostí v Európskej únii, alebo 

intenzívne presadzovanie dvojjazyčnosti. Avšak, kým Slovenská republika vníma tieto 

snahy ako zasahovanie do vnútorných záležitosti, pre Maďarsko je starostlivosť 

o zahraničných Maďarov jedným z hlavných pilierov zahraničnej politiky.  

K zodpovedaniu prvých dvoch všeobecných otázok využijeme teoretické ukotvenie 

práce – konštruktivistickú teóriu a uplatnenie identitárneho pohľadu na chápanie 

spoločných dejín a historického vývoja stredoeurópskeho priestoru, z ktorého vyplynú dva 

zásadné sporné body – otázka územia, respektíve hraníc medzi Slovenskou republikou 

a Maďarskom a postavenie a práva maďarskej menšiny na Slovensku. K zodpovedaniu 

hlavnej výskumnej otázky, ktorú je tiež možné zasadiť do rámca konštruktivistickej teórie 

a identitárneho pohľadu, bude použitá analýza menšinovej politiky na Slovensku od roku 

1993 po súčasnosť, rozdelená do jednotlivých celkov na základe volebných období do 

Národnej rady Slovenskej republiky. Uvedené bude analyzované na základe postojov 

vlády (politických strán, politikov a štátnikov) a prostredníctvom nich prijatých právnych 

predpisov Slovenskej republiky z oblasti jazyka, kultúry a vzdelávania. Následne bude 

skúmaný vplyv menšinovej politiky Slovenskej republiky (teda konanie aktérov) na 

bilaterálne vzťahy Slovenska a Maďarska, a to podľa toho, ako bude možné zhodnotiť 
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postoje vlády (politických strán, politikov a štátnikov) a nimi prijaté právne predpisy 

Slovenskej republiky. 

V súlade s vyššie uvedeným možno za hlavnú nezávislú premennú považovať 

kolektívnu identitu. Uvedomujeme si, že uvedená voľba nezávislej premennej nie je 

ideálna, nakoľko nezávislá premenná má predstavovať stabilnú, nemennú premennú, 

ktorou identita v konštruktivistickom ponímaní určite nie je, keďže predstavuje niečo 

dynamické  a meniace sa. Ovplyvňuje však konanie aktérov – menšinovú politiku vlády 

Slovenskej republiky - ktorá zahŕňa postoje vlády (politických strán, politikov a štátnikov)  

k menšinovej problematike, ako aj právne predpisy Slovenskej republiky týkajúce sa 

národnostných menšín. Zmienené možno označiť za sprostredkujúce premenné. Pokiaľ ide 

o právne predpisy Slovenskej republiky týkajúce sa národnostných menšín v nami 

sledovaných oblastiach kultúry, školstva a jazyka, a teda politiku vlády Slovenskej 

republiky, tie nadobúdajú dve hodnoty, a to diskriminačná a nediskriminačná. Postoje 

vlády t. j štátnikov, politikov a politických strán k menšinovej problematike nadobúdajú 

hodnoty nacionálne a populistické, a teda hovoria v prospech konfliktných bilaterálnych 

vzťahov, a nenacionálne a nepopulistické, ktoré sú vyjadrením priateľských vzťahov 

daných štátov. Na ich posúdenie bude sledovaný charakter vlády t. j štátnikov, politikov 

a politických strán a vznik, vyhrocovanie a utlmovanie sporov medzi Slovenskou 

republikou a Maďarskom. Bilaterálne vzťahy Slovenska a Maďarska možno označiť za 

závislú premennú. Ako kontrolnú premennú, a teda premennú, ktorá má vplyv na 

sprostredkujúcu premennú a aj závislú premennú, sme zvolili medzinárodnoprávne 

záväzky Slovenskej republiky, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala, a ktoré 

hovoria v prospech demokratického právneho štátu, akým sa Slovenská republika definuje. 

Domnievame sa, že zvolenie medzinárodnoprávnych záväzkov Slovenskej republiky, ktorá 

sa definuje ako demokratický a právny štát je vhodná, nakoľko  konanie a vzájomné 

vzťahy aktérov sú ovplyvnené nielen identitou aktérov (teda subjektívnymi činiteľmi) ale 

aj medzinárodnoprávnymi záväzkami (ktoré možno označiť za objektívne činitele).   

Predkladaná diplomová práca je prípadovou štúdiou, ktorá má vysvetľujúci 

charakter t. j. sústreďuje sa na hľadanie kauzálnych súvislostí, študovanie určitého 

sociálneho javu a hľadania jeho dôsledkov. Využíva induktívnu logiku, kedy výskum 

vychádza najskôr z pozorovania a zberu dát, ktorý je nasledovaný hľadaním určitých 

zákonitostí, vyhodnocovaním dát a formulovaním záverov. Ide o kvalitatívny výskum 

vychádzajúci z empirických, t.j. mäkkých dát, v našom prípade z pozorovania a štúdia 

najmä dokumentov a právnych predpisov. Dôvodom voľby kvalitatívneho výskumu je jeho 
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schopnosť ozrejmiť a porozumieť podstate istého javu, slúži na získanie nového pohľadu 

na jav alebo vec, ktorá je nám už známa a poskytuje  detailné informácie, respektíve 

vysvetlenia.  

 V teoretickej oblasti sme zvolili konštruktivistický koncept kolektívnej identity,  

podľa ktorého sa identita konštruuje a mení v závislosti od kontextu (spoločenské 

podmienky, politické, hospodárske, sociálne...). Naproti tomu esencialistický, 

primordialistický koncept identity vychádza z predpokladu, že identita je objektívne daná 

a je tvorená množinou ľahko identifikovateľných charakteristických vlastností. 

 Konštruktivistické ponímanie identity možno na Slovensku badať od druhej 

polovice 90. rokov 20. storočia, kedy etnografické práce inšpirované kolektívom 

odborníkov združených okolo sovietskeho autora J. V. Bromleja nahradili výskumy 

zameriavajúce sa na kolektívne reprezentácie, konanie, mýty a symboly, naratívy národov 

a pod. Ambíciou tejto práce je prispieť svojím teoretickým zameraním k rozrastajúcej sa 

tvorbe tohto typu výskumu, a priblížiť tak slovensko-maďarské vzťahy z mierne iného 

uhľa pohľadu, azda trochu komplexnejšie, neoddeľujúc od seba historický vývoj udalostí, 

politiku, ktorá sa na tomto území realizovala, a štruktúru spoločnosti pozostávajúcu 

z rôznych zoskupení a skupín obyvateľstva žijúcich na tomto území.    

 Pri písaní tejto práce bol medzi inými mimoriadne podnetný výskum etnických 

skupín F. Bartha, v ktorom pripísal určujúcu úlohu sociálnym hraniciam. Podľa Bartha 

majú predstavy členov skupiny o ich rozdielnosti od iných skupín podstatne väčší význam 

ako reálne existujúce kultúrne rozdiely medzi týmito skupinami.1 Táto myšlienka sa nám 

zdala zvlášť prínosná, keď sme sa zamysleli nad kultúrnou heterogenitou stredoeurópskeho 

priestoru, Habsburskej monarchie a Uhorska, v rámci ktorého sa slovenská identita začala 

kreovať tým, že dochádzalo k vytyčovaniu hraníc a vymedzovaniu sa voči iným tu žijúcim 

skupinám obyvateľstva. Parafrázujúc Liessmana, hranica je línia, prostredníctvom ktorej sa 

dve veci odlišujú. Je nutnou podmienkou, ak chceme niečo vnímať, spoznávať. Pomyselné 

hranice sú dôležité na to, aby sme vnímali a chápali seba či iných. Pri diskutovaní na tému 

identita sa preto nezaobídeme bez stanovenia bodov, ktoré určujú jej jadro, charakter 

a podstatu.2 

 Čo sa týka osnovy diplomovej práce, práca je rozdelená do troch kapitol, ktoré sa 

ďalej členia na podkapitoly. V prvej kapitole predkladanej práce sa zameriavame na 
                                                 
1 Viď. Barth, Fredrik. Introduction. In: Barth Fredrik (ed.): Ethnic Groups and Boundaries. The Social 
Organization of Culture Difference. Oslo: Universitetsforlaget 1969. s. 9-38 
2 Viď. Liessmann, Konrad Paul. Chvála hranic. Kritika politické rozlišovací schopnosti. Praha: Academia, 
2014 s. 25  
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teoretické ukotvenie konceptu kolektívnej (etnickej, národnej) identity v sociálnom 

konštruktivizme, proces jej konštrukcie, prípadne transformácie, úlohu  reprezentantov, 

elít, ktoré ovplyvnili jej formovanie. Stotožňujeme sa s názorom, že konštruovanie 

kolektívnej (etnickej, národnej) identity nie je jednorazovou záležitosťou, ale procesom, 

ktorý má rôzne fázy. Kolektívnu, národnú identitu ponímame všeobecne ako moderný 

konštrukt. Pri tomto konštatovaní vychádzame z diel takých odborníkov, akými sú Elie 

Kedourie, Benedict Anderson, Eric Hobsbawm a mnohí ďalší. Zároveň však uznávame, že 

národná identita môže byť vytvorená aj na báze určitých starších komponentov, čo 

znamená, že môže obsahovať aj etnické prvky. K tomuto stanovisku nás primäli 

a inšpirovali práce Anthonyho Smitha.  

 Druhá kapitola rozoberá vývoj identity Slovákov v historickom kontexte od 

zmieňovaného obdobia rokov 1848-49, resp. 1876. Skúma vzťah identity a národa najmä 

v súvislosti s národno-emancipačným procesom v nami vymedzenom geografickom 

priestore, ozrejmuje úlohu slovenských elít v tomto procese, ich vystupovanie voči 

maďarským (ale i českým) elitám, a to z toho dôvodu, že v 19. a 20. storočí sa Slováci 

vymedzovali najmä voči Maďarom (a Čechom). Upriamuje pozornosť na konštrukciu a 

základné medzníky slovenskej identity a vyzdvihuje význam jazyka v procese etnickej, 

národnej identifikácie, ktorý je často situovaný do pozície najdôležitejšej zložky etnickej, 

národnej identity. Skúma aj vzťah národnej identity a územia. Taktiež charakterizuje 

identitu maďarskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku od roku 1918 do roku 1993.  

 Tretia kapitola vykresľuje vplyv identity na vzťah väčšina - menšina v Slovenskej 

republike a jej rezonancie v bilaterálnych vzťahoch Slovenska a Maďarska. Ozrejmuje  

poňatie a rozsah menšinových práv na Slovensku a z toho vyplývajúci latentný konflikt 

Slovenska a Maďarska, ktorý je vlastne reflektovaním protichodne koncipovaných 

kolektívnych identít aktérov. Pre Slovenskú republiku je prioritou zachovanie teritoriálnej 

celistvosti štátu a lojálnosti obyvateľov. Prioritou Maďarska je prispievať k presadeniu čo 

najväčších národnostných práv pre svoje menšiny v okolitých štátoch a udržiavať s nimi čo 

najužšie väzby. Tým má dôjsť k opätovnému zjednoteniu Maďarov bez skutočnej zmeny 

štátnych hraníc, ku ktorým, dá sa povedať, dnes už v Európe neexistuje (až na výnimky) 

dostatočná politická vôľa. Aj keď možno konštatovať, že časy, kedy sa polemizovalo o 

snahách Maďarska o zmenu hraníc sú, zdá sa,  za nami, historická zaťaženosť slovensko-

maďarských vzťahov spôsobuje, že slovenská strana vníma konanie Maďarska ako 

provokáciu a nabádanie obyvateľov maďarskej národnosti  k nelojálnosti voči štátu, 

v ktorom žijú. V tejto klíme neraz dochádza k opatreniam, ktoré majú za následok 
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protiopatrenia. Tu máme na mysli konanie politických strán, politikov a štátnikov vedúce 

k prijatiu určitých právnych predpisov, alebo ich postoje generujúce spory na bilaterálnej 

úrovni. Záverečná kapitola opäť pracuje s pojmom identita, a to v kontexte ovplyvňovania 

konania aktérov a vzťahov aktérov. Ďalej sa tu uplatňuje pojem národ, ale aj národnosť 

resp. národnostná menšina, či v tejto súvislosti často zmieňovaná lojálnosťou3, a to, ako 

sme už spomenuli,  najmä zo slovenskej strany.  

Môžeme konštatovať, že k téme diplomovej práce existuje ku každej časti 

dostatočné množstvo knižných a  internetových zdrojov, a to ako primárnych, tak aj 

sekundárnych. Podľa nami vymedzenej problematiky možno k primárnym zdrojom zaradiť 

napríklad bilaterálne zmluvy, Ústavu a zákony Slovenskej republiky a k sekundárnym 

prameňom napríklad štúdie a analýzy. Zdroje sú prevažne v slovenskom, českom, 

anglickom a maďarskom jazyku. 

Predkladaná práca sa v dôsledku preštudovania dostupného materiálu líši od 

projektu diplomovej práce detailnejším členením obsahu práce, ako aj zmenami názvov 

kapitol a podkapitol. Čo sa týka bilaterálnych sporov Slovenska a Maďarska, práca 

nezahŕňa len analýzu sporov uvedených v projekte diplomovej práce – nevpustenie 

maďarského prezidenta na Slovensko, spor o dvojité občianstvo a prijatie jazykového 

zákona, ale obsahuje všetky spory, ktoré sme považovali za relevantné.  

                                                 
3 Na vzťah národa a lojálnosti upozorňuje  Eric Hobsbawm, keď tvrdí, že národ je novodobí konštrukt a jeho 
novosť tkvie v tom, že za najdôležitejšiu väzbu spoločnosti považuje lojalitu voči národu. Viď. Hobsbawm,  
Eroc. Několik úvah o nacionalismu. In: Hroch, Miroslav: Pohledy na národ a nacionalismus. Praha: Slon 
2003 s. 112   
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1. Teoretické východiská práce  
 

1.1 Ústredné pojmy, s ktorými predkladaná práca operuje 

 

 Pojem kolektívna identita je širokosiahly a mnohovýznamový, v príslušnej 

literatúre sa väčšinou stretneme s rozdelením identity na praktickú a analytickú kategóriu. 

Identita ako praktická kategória nás zväčša zvádza k esencializmu (primordializmu), kedy 

ľudské spoločenstvá ako etnikum, národ, máme sklon vnímať ako prirodzené, dlhodobo 

existujúce, majúce isté charakteristické znaky. Takýmto spôsobom s ňou pracujú napr. aj 

politici.4 No ako analytická kategória použitá v tejto práci bude chápaná ako konštrukt, 

ktorý vzniká istým procesom v určitom kontexte. Všeobecne možno povedať, že definície 

identity ako analytickej kategórie v sebe zahŕňajú zložku rovnakosti či podobnosti v rámci 

istej skupiny, no i odlišnosti, jedinečnosti, na základe čoho možno jednotlivé spoločenstvá 

od seba rozlišovať. Rovnakosť i odlišnosť vznikajú v procese vnímania a sociálnej 

interakcie jednotlivcov a skupín. Môžu byť priznané alebo pripísané.5 Pri určovaní druhých 

vychádzame z kategorizácie a pripisujeme istej skupine ľudí rovnaké znaky.6 Tieto 

vlastnosti, rovnako ako vlastnosti, ktoré pripisujeme svojej skupine, môžu, ale nemusia byť 

reálne. Často sú len vlastnosťami predstavovanými. Vlastnosti a skúsenosti jednej skupiny 

sú pritom obvykle protikladom vlastností a skúseností druhej skupiny.7 Kolektívna identita 

zahŕňa „zdieľanie pocitu „my“, ktorý nás oddeľuje od tých „druhých“. Pozornosť sa 

prenáša viac z jednotlivca na skupinu, i keď jednotlivci, sledovaní ako aktéri skupiny, 

neschádzajú zo zreteľa. Vytváranie kolektívnych identít sa skúma ako proces spojený 

s vynájdením predstavy o skupine, ... s konštruovaním predstavy o skupine a identifikáciou 

s ňou.“8  

                                                 
4 Kiliánová, Gabriela. Úvod. Ponímanie základných konceptov v práci a výskumné otázky. In: Kiliánová, 
Gabriela – Kawalská Eva –Krekovičová Eva: My a tí druhí v modernej spoločnosti. Bratislava: Veda 2009 s. 
18   
5 Kiliánová, Gabriela. Úvod. Ponímanie základných konceptov v práci a výskumné otázky. In: Kiliánová, 
Gabriela – Kawalská Eva –Krekovičová Eva: My a tí druhí v modernej spoločnosti. Bratislava: Veda 2009 s. 
18 
6 Jenkins, Richard. Rethinking Ethnicity. Arguments and Explorations. London – Thousand Oaks – New 
Dehli: Sage 1998 s. 52-73 
7 Kiliánová, Gabriela. Úvod. Ponímanie základných konceptov v práci a výskumné otázky. In: Kiliánová, 
Gabriela – Kawalská Eva –Krekovičová Eva: My a tí druhí v modernej spoločnosti. Bratislava: Veda 2009 s. 
19  
8 Kiliánová, Gabriela. Úvod. Ponímanie základných konceptov v práci a výskumné otázky. In: Kiliánová, 
Gabriela – Kawalská Eva –Krekovičová Eva: My a tí druhí v modernej spoločnosti. Bratislava: Veda 2009 s. 
20 



 

8 

 Vhodné podmienky pre výskum kolektívnych identít poskytujú zložité až vypäté 

situácie spojené s masívnymi celospoločenskými zmenami, pretože práve tie vedú aktérov 

k tomu, aby explicitne deklarovali svoju príslušnosť, ktorú za iných okolností v bežnom 

živote vnímajú ako samozrejmú a je možné, že sa nad ňou ani nijak zvlášť nezamýšľajú. 

Vo vyhrotených situáciách získavajú znaky reprezentujúce istý kolektív mimoriadny 

význam a osvetľujú proces identifikácie jednotlivca s určitou skupinou. Z vyššie 

uvedených dôvodov je, podľa nášho názoru, Habsburská monarchia v rokoch 1848-49, 

resp. Uhorsko po roku 1876 vhodným poľom pre výskum kolektívnych identít, pričom 

predkladaná práca sa sústreďuje na konštrukciu slovenskej identity, ktorá vznikla z veľkej 

časti vymedzením sa voči identite maďarskej (t. j. voči „uhorstvu“, resp. maďarskému 

národu).   

 Domnievame sa, že prínosom, ale zároveň aj limitom predkladanej práce je práve 

konštruktivistické, alebo inými slovami tzv. slabé, ponímanie konceptu identity, s ktorým 

sa vo svojom diele bližšie zaoberali R. Brubaker a F. Cooper. Brubaker a Cooper 

zdôrazňujú, že v uplynulých rokoch sa o identite píše ako o niečom rôznorodom, 

roztrieštenom, premenlivom, náhodnom. To zodpovedá tzv. „klišé konštruktivizmu“, kedy 

je identita vnímaná ako produkt protirečiacich si diskurzov, ako nestabilná, rozmanitá 

a pod. Autori podotýkajú, že je otázne, či sú slabé koncepty vôbec konceptmi, nakoľko je 

pre ne typická vysoká premenlivosť. Záverom dochádzajú k názoru, že slabé ponímanie 

identít ich diskvalifikuje ako analytické nástroje.9 V dôsledku vyššie uvedeného sme sa na 

odporúčanie zmienených autorov rozhodli zapojiť aj pomocný pojem identifikácia, ktorý 

zdôrazňuje procesuálnu stránku identity.  

 V predkladanej práci používame na niektorých miestach aj pojem skupina resp. 

sociálna skupina. Tú chápeme po vzore Jenkinsa ako entitu, ktorá má veľký význam pre 

svojich členov.10 Rovnako chápeme aj pojem spoločenstvo. 

 Za etnikum označujeme skupinu ľudí, ktorú spájajú určité znaky ako jazyk, 

kultúra, náboženstvo, tradície a pod., ktoré generujú pocit spriaznenosti a prináležitosti 

k tejto skupine, no táto skupina nemá politické ambície, t.j. nepožaduje, aby bola uznaná za 

politický subjekt. Etnická identita  teda spočíva v zdieľaní spoločných etnických znakov a 

zahŕňa aj zdieľané predstavy o pôvode a dejinách daného spoločenstva. Na základe týchto 

znakov sa vytvára pocit prináležitosti k danej skupine, ale aj vedomie odlišnosti od inej 
                                                 
9 Brubaker, Rogers - Cooper, Fredrik. Beyond „Identity“. In: Brubaker, Rogers: Ethnicity without Groups. 
Cambridge, Massachusetts and London, England: Harward University Press 2004 s. 28-63 
10 Jenkins, Richard. Rethinking Ethnicity. Erguments and Explorations. London -  Thousand Oaks – New 
Dehli: Sage 1998 s. 54 
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skupiny. Naopak, národ by sa podľa nášho názoru bez poslednej zmenenej charakteristiky 

nezaobišiel. Toto považujeme za najzjavnejší rozdiel pri definovaní etnika a národa, aj keď 

sa vyzdvihuje aj fakt, že národ má zvyčajne svoje územie, štát. To však neplatí za každých 

okolností.  

 V nadväznosti na vyššie zmienené chápeme národnú identitu ako moderný 

konštrukt, ktorý sa však opiera aj o staršie komponenty ako jazyk, kultúra a pod., aby 

získal masovú podporu. Zároveň môže konštrukcia národnej identity ťažiť aj z národných 

mýtov a symbolov. Veľkú úlohu v šírení národnej identity pripisujeme zvýšenej 

gramotnosti, povinnej školskej dochádzke komunikačným prostriedkom  a prostriedkom, 

ktoré vplývajú na verejnú mienku, vrátane tlače. Prostredníctvom agitácie v národnej veci 

sa súčasťou národa stávajú aj menej majetné neprivilegované vrstvy spoločnosti. Aby lídri 

národných hnutí získali pre svoj zámer čo najviac ľudí, spájali národné programy so 

sociálnou otázkou. Obyčajných ľudí totiž trápila nízka životná úroveň a pretrvávajúce 

poddanstvo. Národná identita využíva protikladne formulované „my“ voči „oni“, pričom 

sebe prisudzuje skôr kladné vlastnosti a druhej strane naopak, skôr záporné vlastnosti. 

Často vystupuje tiež ako nepriateľ ohrozujúci existenciu vlastného kolektívu. Formovanie 

národného spoločenstva sa obvykle spája s politickými požiadavkami a so vznikom 

národných programov.  

 Pri definícii spoločenstva ľudí označovaného pojmom národnostná menšina sme 

v texte našej práce vychádzali z toho, že pod pojmom národnosť možno považovať 

príslušnosť obyvateľov k istému národu. V duchu tejto logiky bude národnostnú menšinu 

predstavovať skupina ľudí s pocitom spolupatričnosti k inému národu, než je väčšinový 

národ v štáte, v ktorom daná skupina existuje. Vyššie zmienené však neplatí pre obdobie 

Uhorska, kedy sa pod pojmom národnosť rozumela aj príslušnosť k etniku.  

 Vo výskume kolektívnych identít sa od roku 1925 ustálil aj pojem kolektívna 

pamäť, ktorej autorom je Maurice Halbwachs. Týmto termínom chcel vystihnúť, že hoci 

je pamäť primárne individuálnou schopnosťou jednotlivca, predstavy určitého 

spoločenstva o jeho minulosti sa môžu tvoriť a tvoria aj vo vzájomnej interakcii 

jednotlivcov tohto spoločenstva.11 U iných autorov sa pri rovnakej snahe postihnúť vyššie 

uvedený jav stretneme s pojmami sociálna pamäť12, kultúrna pamäť13 či historická 

                                                 
11 Halbwachs, Maurice. Les cadres sociaux de la mémoire. Les Travaux de l´Anneé sociologique. Paris: Félix 
Alcan 1925  
12 Fentress, James J. - Wickam, Chris. Social Memory. New Perspective on the Past. Oxford – Cambridge: 
Blackwell Publishers 1992 
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pamäť.14 Zmieňovaný pojem/pojmy budú v práci využité najmä na dokreslenie celkovej 

situácie – súčasných slovensko-maďarských vzťahov, pri analýze ktorých sa často 

zmieňujú negatívne historické reminiscencie, pocit krivdy, či trauma. Týmto spôsobom 

sme sa snažili teoreticky podchytiť a vysvetliť význam a opodstatnenosť týchto 

v každodennom diskurze bežne  používaných slov v kontexte predkladanej práce. Pocit 

krivdy či traumy je tu teda chápaný ako súčasť pamäte istého spoločenstva, ktorý prežíva 

v dôsledku toho, že si ho dané spoločenstvo pripomína a prenáša ho na ďalšie generácie. 

Vytváranie obrazu minulosti vzniká na základe rôznych foriem komunikácie (ústne 

podanie, písomné pramene) a aktivít v rámci istého spoločenstva. Ide tu o aktivity, ktoré sa 

pravidelne opakovali, ich funkciou bolo pripomínať, odohrávali sa v medziach určitých 

pravidiel, navodzovali istý poriadok, boli predvídateľné a podľa nich bolo možné 

spoznať/identifikovať dané spoločenstvo. Jedným slovom je možné tieto aktivity nazvať 

tradície. Tie zohrávali mimoriadne dôležitú úlohu v neliterárnych spoločnostiach. Pod 

pojmom kolektívna pamäť možno teda rozumieť súbor poznatkov, skúseností, ktoré však 

nie sú nevyhnutne racionálne a objektívne, ale emočne podfarbené.  

 Význam kolektívnej, resp. historickej pamäte tkvie v jej kapacite pôsobiť ako zdroj  

kolektívnej identity počas zrodu moderných európskych národov v 19. storočí. Podľa Jana 

Assmanna potrebujú spoločenstvá minulosť pre to, aby vedeli sami seba definovať.15  

Princípmi kolektívnej pamäte sú pamätanie si a zabúdanie, pričom na to, aby sme si niečo 

pamätali, musíme najskôr niečo zabudnúť. Podľa Gertruda Kocha je práve zabúdanie 

„dôležitou podmienkou ľudskej existencie“.16 

 Prečo teda tento typ pamäte pretrváva? Bačová tvrdí, že „základným motívom jej 

fungovania  je vysvetliť, porozumieť, ospravedlniť alebo kritizovať prítomný stav vecí“.17 

S prihliadnutím na slovensko-maďarské vzťahy možno konštatovať, že tieto motívy 

skutočne boli/sú v rôznej miere prítomné v slovensko-maďarských vzťahoch. 

Domnievame sa však, že v súčasnosti je najväčším motívom zmienené kritizovanie 

prítomného stavu v dôsledku nespokojnosti. Tá sa najviditeľnejšie premieta do menšinovej 

problematiky. Konkrétne máme na mysli maďarskú menšinu na Slovensku. Za ďalších 

                                                                                                                                                    
13 Assmann, Jan. Das kulterelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in früheren 
Hochkulturen. Munchen: Verlag C. H. Beck 1992   
14 Bačová, Viera. Historická pamäť a identita. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV 1996 
15 Bačová, Viera. Historická pamäť a identita. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV 1996 
16 Koch, Gertrud. Der Engel des Vergessens und die Black Box der Faktizität – zur Gedächtniskonstruction 
in Claude Lanzmanns Film Shoah. In: Haverkamp, Anselm - Lachmann Renate. Poetik und Hermeneutik 
XV.:Memoria. München: Fink Verlag 1993 s. 67-77 
17 Bačová, Viera. Historická pamäť a identita. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV 1996 s. 19   
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nespokojných aktérov možno označiť slovenskú vládu a politikov, štátnikov a maďarskú 

vládu, politikov a štátnikov.  

 

 

1.2 Konštruktivizmus 

 

 Teoretickým východiskom tejto práce je stotožnenie sa s tvrdením, že emancipácia 

etník, národov sa zakladá na určitých spoločných znakoch18, no tieto znaky nie sú za 

každých podmienok tie isté, ale vždy sa kladie dôraz na iný set týchto znakov.19 Táto 

argumentácia je bezpochyby v prospech konštruktivizmu.  

 Konštruktivizmus vznikol v sociológii v polovici 60. rokov a z jeho pôvodu plynie, 

že kladie dôraz na sociologické aspekty spoločnosti, poskytuje sociologickú a kultúrnu 

perspektívu, a tým prispieva k pochopeniu medzinárodných vzťahov. Podľa 

konštruktivistov sú medzinárodné vzťahy utvárané na základe sociálneho vytvárania 

reality. Konštruktivizmus ponúka „model medzinárodných interakcií, ktorý skúma 

normatívny vplyv základných inštitucionálnych štruktúr a prepojenie medzi normatívnymi 

zmenami a identitou a záujmami štátu“.20 Skúma dopad národných noriem na 

medzinárodnú politiku resp. naopak, dopad medzinárodných noriem na národné politiky.21 

V oblasti ontológie sa konštruktivizmus sústreďuje na symbolické štruktúry a normy, ktoré 

tvoria základ sociálneho sveta.22 Sú vnímané kolektívne, teda sú zdielané, a dávajú význam 

materiálnemu svetu. Okrem toho sa sústreďuje aj na identity a záujmy aktérov.23 

Zdôrazňuje teda „nemateriálne koncepcie moci a vplyv noriem, ideí a identít na 

formovanie záujmov“.24 Vysvetľuje ako jednotlivci priraďujú materiálnym veciam určitý 

význam. Možno povedať, že kým v ontologickej rovine panuje zhoda, v konceptualizácii 

a operacionalizácii tomu tak nie je. Všeobecne sa vychádza z predpokladu, že konanie 

                                                 
18 Smith, Anthony. D. The Ethnic Origins of Nations. Oxford: The Blackwell Publisher 1986. 
19 Barth, Fredrik. Introduction. In: Barth, Fredrik (ed.): Ethnic Groups and Boundaries, The social 
Organization of Culture Difference. Oslo: Universitetsforlaget 1969 s. 9 - 38 
20  Griffiths, Martin - O'Callaghan, Terry. International Relations. The Key Concept. New York and London: 
Rutledge 2002 s. 50 
21Christiansen, Thomas - Jorgensen, Knud Erik - Wiener, Antje. The social construction of Europe. Journal 
of European Poblic Policy. Special Issue 1999, Vol.6, No. 4, s. 528-544  
22 Wendt, Alexander. The Agent – Structure Problem in the International Relations Theory. International 
Organization, 1987, Vol. 41, No. 3, s. 335 – 379; Wendt, Alexander. Social Theory of International Politics. 
Cambridge: Cambridge University Press 1999 
23 Adler, Emanuel. Constructivism and International Relations. In: Carlsnaes, Walter - Risse, Thomas -  
Simons, A. Beth. Handbook of International Relations. London: Sage 2002 s. 100 
24 Ingebritsen, Christine - Larson, Susan. Interest and Identity. Finland, Norway and European Union. 
Cooperation and Conflict. 1997, Vol. 32, No. 2, s. 209  
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aktérov medzinárodných vzťahov nie je výlučne v intenciách racionality a berú sa do 

úvahy aj iné preferencie, záujmy. Vottti a Kauppi uvádzajú, že: „Aktéri medzinárodnej 

politiky vytvárajú rozhodnutia na základe toho, ako vnímajú svet a svoju úlohu v ňom ... 

normy sa vytvárajú, koncepty ako suverenita a rovnosť sú sociálne konštrukcie, ktoré nám 

pomáhajú utvárať identity a záujmy medzinárodných aktérov.“25  

 Pokiaľ ide o príspevok konštruktivizmu k medzinárodným vzťahom, Checkel tvrdí, 

že: „konštruktivizmus v súčasnosti ponúka detailné empirické štúdie, ktoré zvýrazňujú 

a obohacujú skoršie konceptuálne a teoretické kritiky hlavných teoretických prístupov“.26 

Christiansen je zas toho názoru, že ak neberieme do úvahy konštruktivizmus, 

„prichádzame o hlavnú časť procesu“.27 Wiener si všíma, že pojmy obsahujú „dôležitosť 

ideí ako sociálnych kapacít, ktoré sú popri materiálnych kapacitách taktiež dôležité“.28 Za 

prínos konštruktivizmu teda jednoznačne môžeme označiť to, že si všíma inými 

teoretickými prístupmi opomenuté, nemateriálne aspekty medzinárodných vzťahov, ktoré 

majú nezanedbateľný vplyv na udalosti, ktoré sa v tomto prostredí odohrávajú.  

 Ingebritsen a Larson poukazujú pri konštruktivizme na „proces diferencovania 

„seba“ a „ostatných“ a skúmanie, ako definujú a menia skupiny hranice svojej komunity“. 

Podľa nich je toto hlavným prínosom konštruktivizmu do teórie medzinárodných vzťahov. 

Popri tomto postrehu sa naša práca sústredila aj na Adlerovo konštatovanie, že 

konštruktivizmus vychádza zo sociálnej teórie, ktorá môže osvetliť povahu 

medzinárodných vzťahov, a teda môže vysvetliť spoluprácu či konflikt aktérov 

medzinárodných vzťahov.29  

 Podľa konštruktivistov sú totiž medzinárodné vzťahy kreované na základe 

sociálnych skutočností, ktoré vznikli výhradne na dôsledkom spoločenskej dohody. 

„Sociálna realita nespadla z neba, ale ľudskí aktéri ju konštruujú a reprodukujú v ich 

každodennom bytí“.30 Konštruktivizmus hovorí, že „sociálne vzťahy dávajú zmysel 

                                                 
25 Viotti, Paul R - Kauppi, Mark V. 1999. International Relations Theory. Realism, Pluralism, Globalism and 
Beyond. London: Allyn and Bacon s. 217  
26 Checkel, Jeffrey. T. 2003. Social Constructivism in Global and European Politics: A Review Essay.  Arena  
Working Paper 15/3. 2003 s. 1 
27 Christiansen, Thomas – Jorgensen, Knud Erik - Wiener, Antje. 1999. The Social Construction of Europe. 
Journal of European Poblic Policy. Special Issue 1999, Vol. 6, No. 4, s. 529  
28 Wiener, Antje. Constructivist Approaches in International Relations Theory: Puzzles and Promises . 
Constitutionalism Webpapers, ConWEB, 2006, No 5, s. 6 
29 Adler, Emanuel. Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics. European Journal of 
International Relations. 1997, Vol. 3, No. 3, s. 319-365 
30 Risse, Thomas. Social Constructivism and European Integration. In: Wiener, Antje - Diez, Thomas.  
European Integration Theory. Ofxord: Ofxord University Press 2004 s. 160. 



 

13 

materiálnemu svetu“.31 Možno ho teda chápať aj ako strednú cestu medzi pozitivizmom 

a materializmom a zároveň medzi idealizmom a interpretatívnymi teóriami sociálnych 

vied.32 Naopak, Christiansen tvrdí, že viac ako v strede je konštruktivizmus s priestore 

medzi racionalizmom a reflekcionizmom.33  

 V každom prípade, jednou z jeho hlavných myšlienok je, že záujmy štátov nie sú 

obmedzené len na získanie moci, blahobytu a nevytvárajú sa izolovane od okolitého 

sveta.34 Práve naopak, sú výsledkom sociálneho procesu.35 Ľudia sú závislí od svojho 

sociálneho prostredia a od jeho významového systému. „Sociálne prostredia v ktorom sa 

nachádzame, definuje kto sme, definuje našu identitu ako člena spoločnosti“.36 Vo vzťahu 

k ľudskému správaniu a záujmom sú konštruktivisti, podľa nášho názoru, idealistickí, 

pretože kladú dôraz na tzv. „logiku vhodnosti“ tzn. „robiť správne veci“.37 

 Ako sme si mohli všimnúť, konštruktivizmus netvorí ucelenú teóriu 

medzinárodných vzťahov a je preň charakteristická vnútorná diferencovanosť. V tomto 

príspevku využívame sociálny konštruktivizmus pragmaticky ako analytický prístup t.j. 

využívame len vybrané koncepty, v našom prípade koncept kolektívnej, etnickej, národnej, 

identity.  

 Podľa konštruktivizmu aktéri konštruujú svoje identity, tie sa však v priebehu času 

a v interakcii s inými menia. Ich dôležitosť spočíva v tom, že ovplyvňujú záujmy aktérov. 

Wendt to podopiera argumentom, že na to, aby sme vedeli čo chceme, musíme najskôr 

vedieť kto sme.38 S týmto stanoviskom súhlasí aj Ringmar, keď poznamenáva, že záujmy 

sa môžu diskutovať až vtedy, keď sú identity jasné.39  

 

 

 
                                                 
31 Griffiths, Martin - O'Callahan, Terry. International Relations. The Key Concepts. New York and London: 
Rutledge 2002 s. 51  
32 Adler, Emanuel. Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics. European Journal of 
International Relations. 1997, Vol. 3. No. 3, s. 323  
33 Christiansen, Thomas - Jorgensen, Knud Erik - Wiener, Antje. The social construction of Europe. Journal 
of European Poblic Policy, Special Issue 1999, Vol. 6, No 4, s. 528-544 
34 Goldstein, Joshua. International Relations. New York: Longman. 2001 s. 145 
35 Rosamond, Ben. Theories of European Integration. London: Palgrave 2002 s. 173 
36 Risse, Thomas. Social Constructivism and European Integration. In: Wiener, Antje - Diez, Thomas.  
European Integration Theory. Ofxord: Ofxord University Press. 2004 s. 160 – 161  
37 March, James. G. - Olsen, Johan P. The Logic of Appropriateness. Oslo: Arena Working Paper. WP 04/09 
2004 
38 Wendt, Alexander. Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press 1999 
s. 231 
39 Ringmar, Erok. The Recognition Game: Soviet Russia Against the West. Cooperation & Conflict 2002, 
Vol. 37, No. 2, s. 117 
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1.3 Identita  

 

 Ako sme už naznačili, ústredným termínom práce je identita. Pod pojmom identita 

pritom chápeme kolektívnu identitu, resp. identifikáciu s istou skupinou. Identitu možno 

označiť ako „súbor významov, ktoré si aktér spája so sebou pri nazeraní z perspektívy 

druhých“.40 Aby sa nejaká skupina mohla definovať ako ľudia určitého druhu, potrebuje 

druhých,  ktorí ich na základe istého opisu neustále uznávajú. Uznaním získajú identitu.41 

Dôležitosť uznania pritom spočíva v akceptovaní danej entity medzinárodným 

spoločenstvom. Bez uznania môže byť jestvovanie a aktivita daného spoločenstva značne 

obmedzená, a to až  na obranu vlastnej existencie.    

 Identita obsahuje vo svojej podstate dva charakteristické komponenty, podobnosť 

a rozdielnosť42, na základe ktorých sa môžu jednotlivci identifikovať, stotožniť s istým 

spoločenstvom ľudí, etnickou skupinou, národnosťou, národom. Na jednej strane je 

identita  chápaná ako niečo, čo je založené na vedomej príslušnosti svojich členov ku 

skupine, ktorí zdieľajú presvedčenie o svojej rovnakosti, alebo aspoň dostatočnej 

podobnosti, na základe ktorej je možné vytvoriť „homogénnu“ skupinu. Na druhej strane 

sú členovia tejto skupiny presvedčení o odlišnosti od druhých, a tým stanovujú hranice 

medzi svojím spoločenstvom a tými, ktorí doň nepatria. Tí sú vnímaní ako iní, cudzí, resp. 

ako nepriatelia.  

 Z hľadiska výskumu v sociálnych a politických vedách sú rozhodujúce 60. roky 20. 

storočia, kedy sa tento pojem natrvalo etabloval ako analytická kategória. Rozlišovanie 

identity ako praktickej či analytickej  kategórie je dôležité, aby bolo jasné, čo pod týmto 

konceptom rozumieme. Zjednodušene sa dá povedať, že kým praktické kategórie vznikajú 

z niečoho prežívaného, z praxe a zo skúsenosti, analytické kategórie sú vytvárané 

výskumníkmi za nejakým vedeckým účelom. Vznikajú teda v procese vedeckého 

výskumu, odstupom od každodennej praxe. Toto vymedzenie je dôležité preto, lebo nám 

umožňuje pozorovať, ako sú v praxi často krát prirodzene vnímané kategórie konštruované 

politickými elitami. Bourdieu tento proces nazýva zvecňovanie, reifikácia.43  

                                                 
40 McCall, Georg J. - Simons, Jerry Laird. Identities and Interactions. New York: Free Press 1978 s. 61-100 
41 Ringmar, Erik. The Recognition Game: Soviet Russia Against the West. Cooperation & Conflict 2002, 
Vol. 37, No. 2, s. 118-119 
42 Jenkins, Richard. Social Identity. London:Routledge. 1996 s. 4 
43 Bourdieu, Pierre. Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press 1991 s. 220 



 

15 

 Čo sa týka významov, v akých sa pojem identita objavuje vo vedeckých článkoch, 

Brubaker a Cooper identifikovali 5 rozličných situácií, ktorých bola identita ako analytická 

kategória využitá: 

1. identita ako základ spoločenského a politického konania; 

2. identita ako rovnakosť, podobnosť členov konkrétnej skupiny; 

3. identita ako zásadný predpoklad bytia, niečo čo je treba zveľaďovať, kultivovať, 

chrániť; 

4. identita ako produkt spoločenského a politického konania; 

5. identita ako mnohoznačný, nestabilný, roztrieštený termín.44  

Mnohé z týchto použití identity si protirečia a autori sa zhodujú na tom, že identita 

znamená alebo veľmi veľa, alebo veľmi málo.45 Nami zvolený teoretický rámec, 

konštruktivizmus,  patrí pritom k slabým konceptom identity, čo je limitom takto 

koncipovanej teoretickej práce.46 Na nasledujúcich stranách sa preto pokúsime ozrejmiť, 

prečo sme sa pri písaní predkladanej práce rozhodli neustúpili od konštruktivistického 

poňatia identity aj napriek existujúcim limitom.   

 

 

1. 4 Konštrukcia kolektívnej identity 

 

 Podľa amerického sociológa C. J. Coucha podmieňuje vznik kolektívnej identity 

uvedomenie si a uznanie spoločnej a zhodne interpretovanej minulosti, spoločne 

projektovaná budúcnosť, ktorej uskutočnenie je chápané ako kolektívne dielo, a napokon 

odlíšenie a definovanie sa na základe vlastnej identity. Akcent je kladený aj na rovnosť 

vzťahov medzi jednotlivými členmi.47 Podľa britského sociológa A. D. Smitha je zas pre 

uvedomenie si príslušnosti k istej skupine podstatných nasledujúcich šesť znakov: vlastné 

kolektívne meno, mýt o spoločnom pôvode, spoločná historická pamäť, jeden alebo 

niekoľko prvkov zdieľanej kultúry, ktoré by dané spoločenstvo odlíšili a dôležité je aj určiť 

domov alebo vlasť spoločenstva. V neposlednom rade tiež vyzdvihuje pocit solidarity 

medzi členmi daného kolektívu.48  

                                                 
44 Brubaker, Rogers - Cooper, Frederik. Beyond „Identity“. Theory and Society, 2000 Vol. 29, No. 1, s. 6-8  
45 Brubaker, Rogers - Cooper, Frederik. Beyond „Identity“. Theory and Society, 2000 Vol. 29, No. 1, s. 10 
46 Brubaker, Rogers - Cooper, Frederik. Beyond „Identity“. Theory and Society, 2000 Vol. 29, No. 1, s.11 
47 Couch, Carl J. Social Processes and Relationships: A Formal Approach. New York : General Hall Inc.  
1989 s. 138-140  
48 Smith, Anthony D. Etnický základ národní identity. In: Hroch, Miroslav (ed.): Pohledy na národ a 
nacionalismus. Praha: Slon 2003 
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 Budovanie kolektívnej identity je možné pozitívnym identifikovaním sa alebo 

negatívnym vymedzením. Vymedzenie sa, či už pozitívne alebo negatívne, má za následok 

určenie hranice medzi „my“ a „oni“.49 Dôležitú úlohu pri tom zohráva už zmieňovaná 

interpretácia histórie. Pre strednú Európu je príznačné, že jednotlivé etniká, národy 

kreovali svoju identitu na tomto území tak, aby sa zjednotili proti iným etnikám, národom. 

Tomu zodpovedá fakt, že historické udalosti v tomto priestore sa interpretovali zväčša 

protichodne, a to je v niektorých prípadoch limitom vzájomnej spolupráce až do 

súčasnosti.  

 K vytvoreniu identity Slovákov, ktorej počiatky možno sledovať od polovice 19. 

storočia došlo negatívnym vymedzením voči Maďarom a Uhorsku, t.j. definovaním na 

základe toho, kto nie sú, resp. s čím sa nestotožňujú. (Neskôr sa vymedzili aj voči 

Čechom.) 

 Ak hovoríme o stotožnení sa s istou skupinou ľudí, je treba poznamenať, že 

z hľadiska kolektívnej identity možno v politických vedách, konkrétne v medzinárodných 

vzťahoch a v nami skúmanej oblasti, uvažovať o týchto identitách: 

1. Príslušnosť k etniku, pod ktorou rozumieme pocit prináležitosti ku skupine ľudí, 

s ktorými spájajú jednotlivca atribúty ako: spoločná minulosť, kultúra, jazyk, 

náboženstvo a pod. Aj keď uznávame, že takáto skupina ľudí sa sčasti môže 

sformovať aj na základe spontánnosti, v princípe ju považujeme, rovnako ako 

národ, za konštrukt, v rámci ktorého získavajú v procese selekcie niektoré spoločné 

znaky mimoriadny mobilizačný význam, kým iné ostávajú opomenuté alebo sú 

účelovo zavrhnuté. Zjednodušene by sa teda dalo povedať, že pod príslušnosťou 

k etniku chápeme prevažne kultúrne definované spoločenstvo ľudí.  

2. Príslušnosť k národu, k modernej, politicky, t.j. občiansky definovanej skupine 

ľudí, ktorá však môže mať spoločný etnický základ. Veľakrát sa aj v odbornej 

literatúre môžeme stretnúť so zamieňaním pojmov národ a štát, akoby znamenali to 

isté. Ak však národ nie je definovaný ako moderný, politický, zahrňujúci všetkých 

občanov, nekryje sa príslušnosť k národu s príslušnosťou k štátu. Tento rozkol 

nastáva vtedy, ak je národ chápaný etnicky, čo platí aj pre slovenské poňatie 

národa. (viď. Ústava SR) Ak by sme chceli zjednodušene načrtnúť rozdiel medzi 

etnikom a národom, spočíval by zahrňovaní občianskeho princípu a v politických 

požiadavkách skupiny ľudí označovanej ako národ.  
                                                 
49 Messari, Nizar. Identity and Foreign Policy: The case Study of Islam in U. S. Foreign Policy. In:  
Kubálková, Vendulka: Foreign Policy in a Constructed World. New York: M. E. Sharpe 2001 s. 227 – 246 
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3. Príslušnosť k národnosti, konkrétne k národnostnej menšine, je odvodená od pocitu  

prináležitosti k národu, ktorý však v danom štáte netvorí štátotvornú väčšinu. 

Avšak, v inom štáte zmieňovanú štátotvornú väčšinu tvorí.  

4. Príslušnosť k štátu, k politickej a občianskej jednotke, ktorá má moc definovať 

a presadiť niekoho alebo niečo; čo znamená, že štát určuje kto resp. čo existuje 

a podľa svojho uváženia s tým konkrétne narába.      

 

 Podľa Brubakera a Coopera je najvplyvnejším identifikátorom práve moderný štát, 

pretože  disponuje dostatočnými materiálnymi a symbolickými zdrojmi potrebnými na 

určenie a presadenie toho kto je kto, resp. čo je čo.50 Ako však upozorňuje A. Tokár: 

„Identifikácia sa so štátom, v právnej rovine vyjadrená inštitútom štátneho občianstva, 

nemusí vyjadrovať skutočné puto či skutočný subjektívny postoj ... dejiny stredoeurópskeho 

regiónu v 20. storočí poskytujú až prebytok príkladov [toho, že] štátne občianstvo môže byť 

puto tak náhodne a arbitrárne nanútené pre istú skupinu obyvateľstva alebo naopak, tak 

arbitrárne odmietané istej skupine obyvateľstva (viď. zmena hraníc v dôsledku vojny), že 

o skutočnej vnútornej identifikácii môže byť sotva reč.“51 Štátna identita môže byť neraz 

v rozpore s ostatnými vyššie zmienenými identitami a  v spoločnosti môže dochádzať 

k napätiu medzi štátotvornou väčšinou a menšinou v dôsledku (vzájomného) pocitu 

ohrozenia. Na tomto mieste je nutné  uvedomiť si, že zmyslom tvorby identít je zachovanie 

samých seba, čo súvisí aj s bezpečnostnou dimenziou.  

 Faktom ostáva, že štát možno považovať za hlavný referenčný rámec, v rámci 

ktorého sa ostatné zmienené kolektívne identity buď majú alebo nemajú možnosť rozvinúť. 

 

 

1. 5 Kolektívna identita 

 

 Konštruktivistické chápanie kolektívnej identity vychádza z kritiky predtým 

uplatňovaných prístupov, ktoré sú s nástupom nového prúdu myslenia považované za 

nedôsledné a spiatočnícke. Preto je na mieste, aby sme uviedli, čo predchádzalo 

konštruktivistickému poňatiu kolektívnej identity.  

                                                 
50 Brubaker, Rogers - Cooper, Fredrik. Beyond „Identity“ Theory and Society, 2000, Vol. 29, No. 1, s. 16. 
51 Tokár, Adrán. Občianstvo Európskej únie – identita v európskom a verejnom priestore? Pohľad právnika 
spoza bašty normatívnej teórie. In: Marušiak, Juraj – Ferencová, Michaela: Teoretické prístupy k identitám 
a ich praktické implikácie. Zborník zo seminára. Bratislava: Veda 2005 s. 101  
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 Vo všeobecnosti sa dá povedať, že konštruktivistické chápanie kolektívnej identity 

je priamym protikladom esencializmu (primordializmu), ktorý vychádza z presvedčenia, že 

všetko má svoju esenciu, svoju podstatu, ktorá tvorí jadro skutočnosti. „Podľa tohto 

pohľadu, fakty o človeku, národe, veku, generácii, kultúre, ideológii alebo inštitúcii sú 

významné v takej miere, a akej odzrkadľujú podstatu skúmanej entity.“52  

 

 

1. 5. 1 Etnická identita 

 

 Pokiaľ ide o chápanie kolektívnej etnickej identity, esencializmus tvrdí, že jestvuje 

„jeden jasný, autentický súbor vlastností, ktoré všetci členovia národa zdieľajú a ktoré sa 

v čase nemenia.“53 Základné princípy esencializmu (primordializmu) vo vzťahu ku 

kolektívnej etnickej identite sa dajú zhrnúť nasledovne: 

1. Základným termínom a etnickou kategóriou je etnos. 

2. Ďalšie často používané termíny sú etnická skupina, národnosť, národ. Tieto pojmy 

majú svoje hierarchické poradie, pričom na najvyššom stupni vývoja sa nachádza 

národ. 

3. Etnické skupiny sú považované za samostatné, kultúrne jednotky, tzn., že etnická 

identita je silne spätá s kultúrou.  

4. Typické (kultúrne) znaky etnickej jednotky sú brané ako objektívne existujúce 

a voľne pozorovateľné aj pre nezainteresovaného jednotlivca.  

5. Kultúra je považovaná za hlavné diferenciačné kritérium, a preto je vnímaná 

smerom do vnútra ako homogénna a smerom navonok ako konečná, limitovaná 

ostrými hranicami (ktoré sú miestom kontaktu s inými kultúrami). 

6. Vzájomný kontakt vedie k premiešavaniu kultúrnych čŕt až k zániku etnického 

celku/ov.54 

 

 Podľa sociálneho konštruktivizmus má však kolektívna identita subjektívny základ, 

čo znamená, že nevzniká na základe objektívne existujúcich kritérií, ktoré zdôrazňuje 

esencializmus (primordializmus), ale  prisúdením etnicity sebe, prípadne iným. Pre tento 

                                                 
52 Fisher, David Hackett. Historian´s Fallces: Toward a Logic of Historical Thought. New York: Harper & 
Row Publishers 1970 s. 68 
53 Woodward, Kathryn (ed.) Identity and Difference. London: Sage 1997 s. 11. 
54 Bromlej, Julian Vladimirovič. The Term Ethnos and its Definition. In: Bromlej, Julian Vladimirovič (ed.):  
Soviet Ethnology and Anthropology Today. The Hague – Paris: Mouton, 1974, s. 56-59 
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teoretický rámec nepredstavuje teda spoločný biologický základ ani kultúrna spriaznenosť 

členov istej spoločnosti nevyhnutnú podmienku pre vznik kolektívnej identity.  

Ak by sme mali určiť základné piliere konštruktivizmu, resp. konštruktivistického poňatia 

kolektívnej identity na základe diela Frederika Bartha Ethnic Groups and Boundaries, boli 

by nasledovné: 

1. Etnická skupina je skupina, ktorej vznik podmieňuje subjektívna schopnosť 

jednotlivca identifikovať seba a iných55 Etnické jednotky v tomto ponímaní nie sú 

teda objektívne existujúce jednotky s jasne odlíšiteľnou kultúrou, ale jednotky 

sformované na základe subjektívneho rozhodnutia, kategorizácie jednotlivcov. 

2. Pre každú etnickú jednotku je typický iný set kultúrnych čŕt, ktoré ju určujú. Výber 

rozhodujúcich kultúrnych čŕt závisí od konkrétneho prostredia a od konkrétnych 

jednotlivcov. Zase sa tu teda stretávame so subjektívnym rozhodnutím, resp. 

výberom.56 

3. Barth si na rozdiel od Bromleja myslí, že medzi jednotlivými etnickými jednotkami 

neexistujú ostro vytýčiteľné hranice, a teda neexistujú jasne rozlíšiteľné kultúry, 

lebo tie sa vo svojich základných aspektoch prelínajú. Hranice stanovujú 

jednotlivci vo svojich mysliach. Sú to pomyseľné, sociálne hranice.57 

4. Prekračovaním hraníc, resp. vzájomným kontaktom nedochádza však k zániku 

etnických jednotiek, práve naopak, tie existujú iba v dôsledku vzájomného 

kontaktu, interakcie, vďaka ktorým si jednotlivci uvedomujú svoju príslušnosť 

k danej etnickej skupine.58 

5. Barth taktiež namieta, že by kultúra v rámci jednej etnickej jednotky mohla byť 

vnútorne homogénna a dokladá to svojimi výskumami uskutočnenými v Ázii.59 

Zdanie homogénnosti je, podľa neho, konštruované v mysli.60 

 

  

                                                 
55 Barth, Fredrik.Introduction. In: Barth, Fredrik (ed.): Ethnic Groups and Boundaries. The Social 
Organization of Cultutral Difference. Oslo: Universitetsforlaget 1969 s. 10 a s. 13 
56 Barth, Fredrik.Introduction. In: Barth, Fredrik (ed.): Ethnic Groups and Boundaries. The Social 
Organization of Cultutral Difference. Oslo: Universitetsforlaget 1969 s. 14  
57 Barth, Fredrik.Introduction. In: Barth, Fredrik (ed.): Ethnic Groups and Boundaries. The Social 
Organization of Cultutral Difference. Oslo: Universitetsforlaget 1969 s. 15  
58 Barth, Fredrik.Introduction. In: Barth, Fredrik (ed.): Ethnic Groups and Boundaries. The Social 
Organization of Cultutral Difference. Oslo: Universitetsforlaget 1969 s. 15 
59 Barth,  Fredrik.Introduction. In: Barth, Fredrik (ed.): Ethnic Groups and Boundaries. The Social 
Organization of Cultutral Difference. Oslo: Universitetsforlaget 1969 s. 12-13  
60 Barth, Fredrik. Introduction. In: Barth, Fredrik (ed.): Ethnic Groups and Boundaries. The Social 
Organization of Cultutral Difference. Oslo: Universitetsforlaget 1969 s. 10-15 
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1. 5. 2 Národ a národná identita 

  

 Nacionalizmus a národ jednu z najvplyvnejších hybných síl na zemi. Napriek tomu 

ostal tento fenomén akademickou obcou hodný čas nepovšimnutý.61 Medzi Prvou 

a Druhou svetovou vojnou začal byť nacionalizmus vnímaný a skúmaný ako masové 

hnutie za politické zjednotenie alebo nezávislosť národa, ktorý bol spojovaný 

s modernitou62. Takto ho vnímal aj Hans Kohn, Carleton Hayes, či Louis Snyer.  

 Prvým, kto vyslovil myšlienku, že nacionalizmus ako ideológia predchádzal národu 

ako konštruktu bol Elie Kedourie. Vo svojej knihe Nationalism tvrdil, že nacionalizmus 

bol vynájdený na začiatku 19. storočia v Európe. Jeho korene videl vo francúzskych 

osvietenských myšlienkach I. Kanta a J. J. Rousseaua a v nemeckom romantizme 

vyzdvihujúcom jazyk a kultúru.63  

 Ďalšou osobnosťou, ktorá sa bezpochyby spája s konštruktivizmom je Benedict 

Anderson. Vo svojom diele Imagined Communities označuje za hlavný dôvod vzniku 

nacionalizmu rozmach kapitalizmu na začiatku éry priemyselnej industrializácie. Ďalej 

vyzdvihuje význam tlače a rozšírenie gramotnosti, ktoré, podľa jeho názoru, značne 

prispeli k šíreniu pocitu národnej prináležitosti.64 Na rozdiel od Kedourieho, ktorý chápe 

nacionalizmus vyslovene negatívne, Anderson tvrdí, že nacionalizmus podporuje „dobré 

správanie“.65 Podobne ako Kedourie však pripisuje veľký význam jazyku v procese 

národnej identifikácie. Je presvedčený, že jazyk môže byť dôležitým pojítkom 

navodzujúcim pocit súdržnosti a lásky medzi jednotlivcami.66 K jeho najznámejším 

výrokom patrí jeho definícia národa ako „imagined community“, teda „predstavovaného 

spoločenstva“. Predstavované je preto, pretože ako tvrdí sám autor, ani členovia toho 

najmenšieho spoločenstva nemajú za svojho života šancu osobne sa stretnúť a spoznať so 

všetkými ďalšími členmi toho istého spoločenstva, a tak národ existuje len v ich 

predstavách.67    

                                                 
61 Hutchinson, John – Smith, Anthony D. Nationalism. Oxford: Oxford University Press 1994 s. 3  
62 Modernitu chápeme ako nástup akcelerovaných celospoločenských (sociálnych, ekonomických, 
politických) zmien, ktorý viedol k vzniku „novej“, modernej spoločnosti.  
63 Kedourie, Elie. Nationalism. London: Hutchinson 1960  
64 Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 
London: Verso 1991  
65 Anderson, Benedict. “I Like Nationalism's Utopian Elements“. University of Oslo 
https://www.uio.no/english/research/interfaculty-research-areas/culcom/news/2005/anderson.html 
66 Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism.  
London: Verso 1991. s. 145. 
67 Anderson, Benedict.  Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 
London: Verso 1991 s.6 

https://www.uio.no/english/research/interfaculty-research-areas/culcom/news/2005/anderson.html
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 Ako moderný fenomén vnímal nacionalizmus a národ aj Ernest Gellner. Vo svojom 

diele Nations and Nationalism, ktoré bolo napísané ako priama odpoveď na vyššie 

zmenenú Kedourieho prácu, však rozhodne odmietol tézu, podľa ktorej nastal zrod 

nacionalizmus v dôsledku  náhody alebo akejsi anomálie. Naopak, bol presvedčený, že 

nacionalizmus vznikol ako „nevyhnutný vedľajší produkt“68 (pôvod národa videl 

v sociálnych silách) a rovnako ako Anderson pripisoval veľký význam pri jeho vzniku 

industrializácii, teda najmä technickému a ekonomickému pokroku (ale aj reformizmu!). 

Ďalšiu paralelu medzi Gellnerom a Andersonom možno vidieť v tom, že  pri identifikácii 

jednotlivcov s národom považovali za mimoriadne podstatné vzdelanie a jazyk. Možno 

povedať, že s Kedourim sa stotožnoval iba v tom, že vnímal nacionalizmus pesimisticky. 

Tvrdil, že: „Vynachádza národy tam, kde nie sú“.69 Vo svojom diele Nations and 

Nationalism rozdelil Gellner históriu do troch období:  kmeňové, agrárne a moderné, 

industriálne a snažil sa poukázať na rozdielne sociálne podmienky v každom z období, 

ktoré buď umožňovali alebo neumožňovali rozvinutie myšlienok nacionalizmu. Vyzdvihol 

agrárnu spoločnosť, ktorá už z hľadiska rastúcej populácie vyžadovala deľbu moci, čo 

v konečnom dôsledku viedlo k politickej centralizácii a odosobneniu politických inštitúcii, 

čiže k štátu. Podľa jeho názoru sa vzťah medzi politickou mocou a kultúrou stal 

problémovým práve v tomto období.70 Faktom však ostáva, že vo väčšine takýchto 

spoločností malo majoritné obyvateľstvo značnú výhodu v tom, že malo takmer 

neobmedzený prístup k rôznym zdrojom a kontrolovalo organizáciu štátu. Čo sa týka 

funkcie kultúry, v agrárnej spoločnosti kultúra ešte nestmeľovala spoločnosť, ale najmä 

oddeľovala elity od más. Zásadný zvrat nastal až v industriálnej spoločnosti. V modernej 

industriálnej spoločnosti bola potreba sociálnej mobility kľúčom k vzostupu nacionalizmu. 

Gramotnosť a s ňou súvisiaci jazyk, ako aj symboly a hodnoty boli sprostredkované 

nepomerne väčšiemu množstvu ľudí a stali sa zjednocujúcimi prvkami spoločnosti. Za 

kodifikovanie spisovného jazyka a poskytovanie verejného vzdelania prevzal 

zodpovednosť štát. Každý, kto si želal byť plnohodnotným členom spoločnosti, byť 

mobilným a mať väčšie možnosti uplatnenia v rámci danej spoločnosti, musel ovládať 

jazyk a ďalšie potrebné náležitosti. Tento fakt vytvoril priestor pre zdanie, že v dobovej 

spoločnosti bola homogenita kultúry považovaná za základný politický spojovací prvok .71 

                                                 
68 Gray, John. Book Review. 2004 http://www.lse.ac.uk/collections/gellner/Gray.html 
69 Gellner, Ernest. Thought and Change. London: Weidenfeld and Nickolson 1964 s. 168  
70 Gellner, Ernest, Nations and Nationalism. Oxford: Basil Blackwell 1990 
71 Gellner, Ernest, Nations and Nationalism. Oxford: Basil Blackwell 1990 

http://www.lse.ac.uk/collections/gellner/Gray.html
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Jej narušením teda logicky došlo ku konfliktu medzi predstaviteľmi štátu na jednej strane a 

„narušiteľmi na strane druhej.   

 Dalo by sa povedať, že z Gellnerovej myšlienky o pôvode národov vychádza aj 

Miroslav Hroch, pretože pri vzniku národov si tiež všíma vplyv industrializácie 

a sociokultúrne a politické zmeny v spoločnosti v 19. storočí. Jeho osobitný prínos tkvie 

v členení nacionalizmu na tri fázy: učeneckú fázu A (kedy sa myšlienkami o národe 

zaoberá úzka skupina učencov, ktorá vznikajúci národ definuje na základe zdieľanej 

kultúry, čím vzniká predstava o kolektívnom „my“, ale zároveň sú definovaný aj tí „druhí“, 

čiže „oni“),  agitačnú fázu B (kedy sa učenci rozhodnú získať pre národ široké masy 

obyvateľstva) a masovú fázu C (kedy dochádza k dovŕšeniu národotvorného procesu), čím 

vlastne vyjadril myšlienku, že národ je produkt, alebo iným slovom konštrukt, ktorý mohol 

úspešne vzniknúť len za určitých, vyššie spomenutých podmienok pôsobením 

intelektuálov, elity daného spoločenstva, na široké laické masy obyvateľstva.72  

 Úlohu elít pri vzniku národa si všíma aj Eric Hobsbawm. Národ chápe ako 

výsledok „vymyslených tradícií“, pod ktorými si treba predstaviť množinu „emocionálne 

a symbolicky nabitých znakov klubového členstva ... súbor cvičení ... rituálnej alebo 

symbolickej povahy, ktoré sa snažia vytvoriť určité hodnoty a normy správania 

opakovaním, ktoré v sebe automaticky zahŕňa kontinuitu s minulosťou ... “.73 Stručne by 

sme mohli povedať, že bez toho, aby elity daného spoločenstva účelovo „vynachádzali 

tradície“, by nemohli legitimizovať svoju moc.       

 Na opačnom konci spektra teórii o národe stojí Anthony Smith. Aj keď možno 

povedať, že sa sčasti stotožnil s Kedourieho konceptom nacionalizmu, tým, že ho chápal 

ako svetskú formu náboženstva, ktorá podporuje kolektívne zmýšľanie74, je predstaviteľom 

nemodernistického (etnosymbolického) poňatia národa a neúnavným Gellnerovým 

kritikom.75 Vo svojom najznámejšom diele The Ethnic Origins of Nations sa na vznik 

národa pozerá z hľadiska jeho „etnického pôvodu“ resp. „etnickej minulosti“, ktorá má 

rozhodujúci vplyv na vytváranie prítomnosti. Národ, ako ho poníma Smith, nie je 

konštruktom nacionalizmu alebo určitého národného hnutia, ale je založený na už predtým 

existujúcom vedomí a cítení, ktoré vznikli vďaka historickej pamäti, mýtom a symbolom 

                                                 
72 Hroch, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderním evropských 
narodů. Praha: Slon 2011 
73 Hobsbawm, Eric - Ranger, Terence. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press 
1992 s. 1 a s. 11  
74 Smith, Anthony D. 'Nation and Covenant: The Contribution of Ancient Israel to Modern Nationalism'. 
Proceedings of the British Academy 2007 s. 213-255.   
75 Viď. The Warwick Debates on Nationalism. In: Nations and Nationalism 1996, Vol. 2, No. 3, s. 357-370  
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etnického pôvodu.76 Národy sú Smithom definované ako „pomenované ľudské 

spoločenstvo, ktoré má historické územie, spoločné mýty, historickú pamäť, masovú 

verejnú kultúru, spoločnú ekonomiku a spoločné práva a povinnosti pre všetkých svojich 

členov.“77    

                                                 
76 Smith, Anthony D. The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Blackwell Publishing 1986 s.14   
77 Smith, Anthony D. The Nation in History. Historiographical Debates about Ethnicity and Nationalism. 
Cambridge: Polity Press 2000 s. 3  
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2. Nacionalizmus a konštrukcia národov v strednej Európe 
 

 Ako už bolo naznačené, nacionalizmus je v úvahách väčšiny sociálnych mysliteľov 

vnímaný ako súčasť prechodu od stredovekej stavovskej spoločnosti k modernej 

občianskej spoločnosti a k vzniku moderných národov. V priebehu tohto procesu zohrávalo 

dôležitú úlohu utváranie pevných citových väzieb verejnosti na hodnotu národa. V strednej 

Európe sa však moderný nacionalizmus presadzoval rýchlejšie ako sa oslabovala stavovská 

štruktúra spoločnosti, a preto sa ujímal najskôr v šľachtických a intelektuálnych kruhoch 

a až neskôr u širokej verejnosti. Výrazná časová diferenciácia v presadzovaní národnej 

myšlienky prebiehala aj medzi jednotlivými etnikami. Z tohto pohľadu je rozdiel medzi 

Maďarmi a Slovákmi pozoruhodný. Maďarská národná idea je na rozdiel od slovenskej 

príkladom najdynamickejšieho a najpriamejšieho vývoja v Uhorsku, ktorý v podstate už 

v roku 1848 nadobudol masový charakter a oslovoval všetky vrstvy spoločnosti. Ďalšou 

odlišnosťou sú nosné prvky vytvárania obsahu národnej svojbytnosti. Kým u Slovákov sa 

stalo centrálnym pestovanie intimity a kultúry ľudu, ktoré bolo mimochodom prítomné 

v každom národnom hnutí, u Maďarov sa popri tomto prvku dostal do popredia najmä 

silný historizmus a traumy späté s potrebou obhájiť uhorskú štátnosť 

proti Habsburgovcom. Z toho možno konštatovať, že aj v strednej Európe existoval pri 

vytváraní národov štátny rámec, no ten sa nevyhnutne nezhodoval s rámcami 

novovznikajúcich národov. Maďarská národná idea sa šírila pomerne plynulo a intenzívne, 

čoskoro nadobudla ambíciu prekročiť maďarské etnické hranice a stať sa dominantnou 

ideou Uhorska. V praktickej rovine sa to darilo presadzovať od roku 1867, teda po 

rakúsko-uhorskom vyrovnaní. Na opačnom póle národno-emancipačného procesu stáli 

Slováci, ktorých  úsilie ostalo po celú dobu existencie Uhorska nenaplnené. Hoci bol tento 

proces začatý, spočiatku bol obmedzený iba na vlastenecky orientovanú slovenskú elitu, 

ktorá ak mala možnosť, angažovala sa v politike, ale ani neskôr nezahrňoval celý 

slovenský etnický priestor.78  

 Predkladaná práca reflektuje stanovisko, že kolektívna, národná identita vznikla 

v historickom procese ako dôsledok modernizácie stredovekej európskej spoločnosti v 19.-

20. storočí. Historickým rámcom určujúcim nacionalizmus je teda stredoveký európsky 

                                                 
78 Škvarna, Dušan. Nacionalizácia v Uhorsku v zrkadle zmeny a zotrvačnosti. In: Zajac Peter a kol.: Kis 
nemzetek és országok Közép – Európában. Malé národy a štáty v strednej Európe. Bratislava: Kalligram, 
1998 s. 102-104  
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feudálny systém a organizácia spoločnosti. Bol to hierarchický systém usporiadania 

spoločnosti okolo  autority stredovekého feudálneho štátu, ktorým bol panovník. Určoval 

stále, takmer nemenné miesto jednotlivca v spoločnosti spolu s jeho právami 

a povinnosťami. Táto predurčenosť jednotlivca sa pod vplyvom šírenia francúzskych 

osvietenských myšlienok dostávala stále viac do kontrastu s hlásanou slobodou a 

prirodzenými právami jednotlivca a bola prekážkou aj v postupujúcej industrializácii. 

Nacionalizmus, ako ho chápeme v tejto práci, súvisí teda s modernizmom, osvietenstvom 

a liberalizmom, ale aj demokraciou.  

 

 

2. 1 Kultúrna (etnická) verzus politická koncepcia národa 

 

 Stredoveký stavovský systém, ktorý v Uhorsku pretrval až do raného novoveku, 

umožňoval relatívne mierovú koexistenciu všetkých jeho obyvateľov. Vplyvom 

nacionalizmu sa však existujúce rozdiely medzi tu žijúcimi skupinami znásobovali, čo 

začalo ohrozovať ideu jednotného uhorského stavovského národa. Vzájomné nepochopenie 

a necitlivý prístup majoritného obyvateľstva, Maďarov, k ostatným, t.j. k menšinám, 

prispeli k tomu, že sa  jednotlivé  národnosti rozhodli osamostatniť.79 V tomto priestore 

teda začali vznikať nové moderné národy, ktoré sa formovali na báze spoločných 

programov. Tie mohli mať kultúrny alebo politický základ. Prvé národné politické  

programy vznikali v Európe v období romantizmu v prvej polovici 19. storočia, ale tieto 

myšlienky rezonovali aj v nasledovnom období až do zač. 20. storočia. Hlavnou ideou 

politického nacionalizmu je národný štát ako výraz suverenity určitého spoločenstva ľudí, 

ktoré sa predtým vymedzilo a definovalo ako osobitný národ. Kľúčovú úlohu v tomto 

procese zohrávajú elity daného spoločenstva.  

 Čo sa týka Maďarov, dominantnou koncepciou sa stalo práve politické chápanie 

národa podľa francúzskeho osvietenského vzoru, ktoré predpokladá, že v jednom štáte 

bude iba jeden národ, v ktorom všetci občania v oficiálnom styku budú používať jeden 

národný jazyk, v tomto prípade maďarský. Národ v tomto ponímaní predstavuje politickú 

kategóriu viažucu sa na územie, politický systém a štát. Koncepcia politického národa sa 

však uplatňovala v stavovských podmienkach, čo znamená, že do Natio Hungarica patrili 

všetci šľachtici bez ohľadu na svoj pôvod, ale nie poddaní.  

                                                 
79 Kónya, Peter. a kol. Dejiny Uhorska. Bratislava: Trio 2014 s. 758-759 
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 Naproti tomu slovenské etnikum (tak isto ako iné nemaďarské etniká v Uhorsku) 

vychádzalo z nemeckého osvietenského myslenie, konkrétne z Herderovho nepolitického 

poňatia národa viažuceho sa na rovnaký pôvod, jazyk, kultúru, tradície. Ľudová kultúra sa 

stala súčasťou modernej národnej kultúry, z ktorej sa vytratila ľudská, uhorská neutrálnosť, 

aby ustúpila potrebe sebarealizácie. Pestovali sa sebaobdiv, sebaľútosť a národné mýty. 

Dôležitú úlohu získali aj národné symboly.80  

 Herder definujúc národ zvnútra, bol protagonistom osobitosti, jedinečnosti a 

rovnocennosti všetkých národov. Takáto definícia národa bola pre slovensky hovoriace 

obyvateľstvo Uhorska nielen výhodná, ale aj sčasti aj nevyhnutná, lebo z vonkajšieho, 

právneho aspektu ho od maďarsky hovoriaceho obyvateľstva nič neodlišovalo.81  

 

 

2. 2 Význam jazyka v procese národnej identifikácie 

 

 Stotožňujeme sa s názorom, podľa ktorého národná identita v sebe neraz zahŕňa aj 

prvky etnickej identity, ktoré sa v procese národnej agitácie stávajú jej súčasťou.82 Jazyk 

zrozumiteľný širokým vrstvám obyvateľstva získaval v strednej Európe stále viac na váhe 

najmä v priebehu 18. storočia; postupne začal nahrádzať latinčinu vo všetkých sférach 

spoločenského života, Jeho význam tkvie v nasledovnom: okrem toho, že bol/je dôležitým 

médiom, prostriedkom prenosu informácií, slúžil/slúži aj na identifikáciu, zbližovanie, 

homogenizáciu a centralizáciu. Ak považujeme jazyk za identifikačný, diferenciačný, 

reprezentačný znak istého spoločenstva, musíme mu prisúdiť náležitú úlohu aj vo 

vzťahoch medzi etnikami a národmi. Z histórie známy ideál splynutia národa a štátu 

možno potom v duchu naznačenej logiky ďalej rozvinúť do podoby, v ktorej by jeden štát 

korešpondoval s jedným jazykom. Na túto snahu, inak známu aj ako snaha 

o homogenizáciu kultúr, možno poukázať situáciou v Uhorsku po rakúsko-uhorskom 

vyrovnaní, kedy zosilneli snahy tamojších vládnych elít o presadenie maďarčiny ako 

oficiálneho jazyka Uhorska. Jazyk sa teda stával pre štát, ale aj pre národy, ktoré sa 

formovali v rámci jeho hraníc, stále relevantnejším. Uvedomovali si to aj vedúce 

                                                 
80 Škvarna, Dušan. Nacionalizácia v Uhorsku v zrkadle zmeny a zotrvačnosti. In: Zajac, Peter: Kis nemzetek 
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osobnosti, lídri národno-emancipačných hnutí, keď započali proces kodifikácie „svojich“ 

jazykov a presadzovali možnosť ich používania v spoločnosti. Postupom času vznikali 

spory o používanie národných jazykov, v našom prípade spory medzi maďarčinou ako 

štátnym jazykom a jazykmi nemaďarských etník a národov. Celkovo však tieto konflikty 

ostávali až do polovice 19. storočia umiernené.83   

 Slovami Krzysztofa Pomiana proces formovania národov zahŕňa horizontálne 

vyčleňovanie sa zo svojho okolia a vertikálne vnútorné zjednotenie, stmelenie vyčlenenej 

spoločnosti. V slovenských podmienkach zohrával s výnimkou konečnej fázy vytvárania 

národa  významnú úlohu jazyk, ktorý bol nezastupiteľným diferenciačným prvkom vo 

vymedzovaní sa voči Maďarom a neskôr voči Čechom.84 Kým väzby Maďarov a Slovákov 

boli predovšetkým teritoriálne a politické, a jazyk tvoril prevažne samostatnú kapitolu, 

s Čechmi existoval spoločný jazykový základ – biblická čeština, ktorá sa na územie 

dnešného Slovenska začala šíriť postupne, dá sa povedať od zákazu staroslovienčiny 

biskupom Wichingom (no vo väčšej miere zhruba od 14. storočia). V tom čase sa však už 

na celom území Uhorska etablovala latinčina ako bohoslužobný, úradný a písaný jazyk, 

jazyk vzdelancov. No  pospolitý ľud hovoril nárečiami a svoje tradície a kultúru šíril najmä 

ústnym podaním. Kým latinčina bola preň zväčša nezrozumiteľná, biblická čeština, ktorá 

sem prenikala vďaka teritoriálnej blízkosti, obchodníkom, vzdelancom, kultúrnym 

a náboženským stykom mu bola bližšia. Udomácnila sa tu najskôr len ako hovorený jazyk, 

no neskôr (v 15. - 17.storočí) sa na úkor latinčiny používala aj v administratíve 

a literatúre.85 Tunajší obyvatelia si tento jazyk prisvojili a kultivovali. Postupným 

prispôsobením sa miestnej výslovnosti sa z biblickej češtiny vytvorilo to, čo Ľ. Ďurovič 

nazýva lingua slavico – bohemica, teda slovensko-čeština,  a F.V. Sasinek česko-slovenský 

jazyk, teda akýsi amalgám češtiny a slovenčiny. Tento jazyk bol zrozumiteľný tak pre 

Čechov, ako aj pre obyvateľov dnešného Slovenska, čo zásadne prispelo k ich zblíženiu. 

Situácia sa zmenila až kodifikáciou slovenčiny podľa Ľudovíta Štúra v 19. storočí. Tomuto 

kroku však predchádzal vôbec prvý pokus o uzákonenie vlastného jazyka, ku ktorému sa 

Slováci odhodlali v roku 1787, kedy bola na základe kultúrnej západoslovenčiny 

kodifikovaná Bernolákova slovenčina. Tento krok znamenal síce odlíšenie sa od ostatných 
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v jazykovej oblasti, no tak, ako ho vnímal A. Bernolák, nemal ambíciu ohroziť integritu 

Uhorska, ale prispieť k rovnosti a porozumeniu občanov mnohonárodného štátu.  

 Snahy presadiť svoj jazyk v štáte mali však aj Maďari. Hoci sa maďarčina 

sformovala nepomerne skôr ako slovenčina, k vytvoreniu jej spisovnej podoby dochádza 

približne v rovnakom čase ako pri slovenčine t.j. koncom 18. a začiatkom 19. storočia. 

Maďarčina vzniká ako spisovný jazyk, aby sa Maďari vymedzili voči nemčine 

a rakúskemu cisárskemu dvoru. Začiatkom 90. rokov 18. storočia bolo prijatých niekoľko 

zákonov v dôsledku ktorých rozhodol uhorský snem o zavedení maďarčiny v úradnom 

styku. Následnými zákonmi sa maďarčina v roku 1844 stáva oficiálnym rokovacím 

jazykom uhorského snemu a v podstate štátnym jazykom Uhorska (čo sa však naplno 

prejavilo po roku 1876).  

 Ako sme však už zmienili v rovnakom čase vrcholia snahy aj u Slovákov. V roku 

1843 uzákoňujú spisovný jazyk Ľ. Štúr, J. M. Hurban a M. M. Hodža podľa 

stredoslovenského nárečia.86 Na rozdiel od predošlého obdobia charakterizovaného A. 

Bernolákom, ktorý sa v istom zmysle stotožňoval s Uhorskom a uhorským politickým 

národom, Ľ. Štúr bol výlučne predstaviteľom slovenského romantického nacionalizmu. 

Uzákonenie jazyka sa uňho spájalo s ďalšími politickými ambíciami. Rok 1843 preto 

viacerý slovenskí odborníci vnímajú nielen ako uzákonenie Štúrovej slovenčiny, ale aj 

počiatok slovenského národa. Aj keď je možné akceptovať toto stanovisko, v prekladanej 

práci sa prikláňame k názoru, že hoci je jazykové vymedzenie sa dôležitým míľnikom 

národnoemancipačných snáh, Slováci sa po prvý krát otvorene postavili Maďarom až 

počas revolúcie 1848-49, a preto považujeme za rozhodujúci  práve tento údaj. Zároveň 

však akceptujeme, že aktivity Slovákov v revolučných rokoch nevyrástli takpovediac „na 

zelenej lúke“, ale nadväzovali na predošlú činorodosť slovenských elít. 

 

 

2. 3 Hlavné medzníky vo vývoji slovenskej národnej identity od roku 1848 – 49 

 

 Do 18. storočia bol v Uhorsku dominantnou identitou hungarizmus chápaný 

v zmysle uhorského vlastenectva, aj keď samozrejme sú tu prítomné aj iné vplyvy, nielen 

stavovská príslušnosť, ale aj náboženská, etnická. Každopádne hlavným nositeľom 

vlastenectva bol uhorský politický národ, Natio Hungarica, tvorený uhorskou šľachtou 
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vrátane tej hornouhorskej. Hornouhorskí zemania, či už sa pokladali za Maďarov alebo nie, 

sa snažili dokazovať svoju rovnoprávnosť v rámci národa a deklarovali jednotu Natio 

Hungarica. Berúc do úvahy túto situáciu musí byť jasné, že v tomto období ešte 

neexistovali predpoklady na to, aby sa Slováci voči Maďarom jednoznačne vymedzili. Ak 

si aj uvedomovali svoju slovenskú príslušnosť, tak pravdepodobne nie v politickom 

kontexte. Uhorské štátne vedomie pretrvalo napriek nezhodám v oblasti jazyka (kde sa 

objavujú prvé rozdiely medzi Slovákmi a Maďarmi) približne do polovice 19. storočia.  

 Absencia špecifickej identity v dôsledku neexistencie zemskej autonómie alebo 

predošlej štátnosti zapríčinila, že slovenský nacionalizmus sa v druhej polovici 19. 

storočia, teda v dobe národnoštátnych zápasov na základe historického práva, ocitol 

v nevýhode. Preto sa Slováci pri zrode národnej idey a v snahe konštituovať sa vyčleňujú 

z Uhorska najskôr psychologicky, kedy svoju existenciu v rámci Uhorska relativizujú, 

prípadne vnímajú negatívne, potom kultúrne a následne politicky. V čele tohto dlhodobého 

procesu stála slovenská elita, prevažne menej majetná inteligencia, kým väčšina 

slovenského obyvateľstva Uhorska ostávala po desaťročia na periférii.87  

 Približne do polovice 19. storočia bolo slovenské národné  previazané 

s romantizmom. Romantizmus vychádza z pocitu ohrozenia, znevýhodnenia, čo následne 

stavia vnútorný a vonkajší svet do rozporu. Takéto myslenie sa spája s vedomím 

„neetablovanosti vo svete, neschopnosti konať bezprostredne, priamo, na základe pocitu 

sily a prirodzenej radosti z konania. ... prejavuje sa ako horlenie za určité „my“, ... 

ktorého skľučujúci prítomný stav má vystriedať svetlá budúcnosť...“.88 Rozhorčenie 

pomáha identifikovať nepriateľa a jeho vízia pomáha do istej miery formovať národné 

vedomie. V priebehu konštrukcie kolektívnej identity tak vzniká obraz nepriateľa ako 

agresívneho cudzinca v protiklade ku kolektívnemu „my“, ktoré je vykreslené ako 

mierumilovné, defenzívne.89  
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 Ako sme už spomenuli, Uhorsko sa od polovice 19. storočia stalo priestorom 

konkurujúcich si národných ideí.90 V prípade multietnických celkov, akým bolo aj 

Uhorsko, pôsobili tieto myšlienky odstredivo resp. deštruktívne. 

 Národná emancipácia Slovákov nadobudla prvýkrát organizovaný charakter 

počas revolučných rokov 1848-49. Kým dovtedy prejavovali Slováci lojálnosť monarchii, 

teraz sa rozhodli prvýkrát verejne deklarovali svoje požiadavky v podobe Žiadostí 

slovenského národa, ktoré boli prijaté v Liptovskom Sv. Mikuláši 10. mája. Tento politický 

program zahrňoval najmä národné a všeobecné demokratizačné požiadavky ako rovnosť 

národov a národností Uhorska, celouhorský snem so zástupcami všetkých národov, 

osobitné národné snemy, ďalej zavedenie materinského (slovenského) jazyka v školách 

a verejnom živote, všeobecné volebné právo, slobodu tlače a zhromažďovania a 

prepustenie slovenských národovcov Janka Kráľa a Jána Rotaridesa. V podstate to bol 

pokus o usporiadanie pomerov v Uhorsku, ktorý vychádzal z nevôle prijať dominanciu 

Maďarov a maďarčiny, a perspektívu Uhorska a mierovej koexistencie jeho národov 

a národností videl v ich rovnosti, v presadení demokracie a decentralizácii moci. Žiadosti 

však boli uhorskou vládou odmietnuté, a tak Slováci prešli do otvoreného boja za pomoci 

dobrovoľníckeho vojska a prvej Slovenskej národnej rady (SNR), ktorá sa stala najvyšším 

slovenským politickým a vojenským reprezentatívnym orgánom. Na jej čele stála trojica 

významných slovenských politických činiteľov Štúr, Hurban, Hodža. V septembri 1848 

vyhlásila SNR samostatnosť slovenského národa, ktorá sa mala realizovať formou 

autonómie. Taktiež organizovala dobrovoľnícke výpravy. Slovenské povstanie proti 

uhorskej vláde sa realizovalo pod novovzniknutou slovenskou trikolórou biela, modrá, 

červená a heslami Bratstvo a svornosť, Za kráľa a národ slovenský a Sláva všetkým 

Slovákom. Hoci bolo povstanie potlačené a nepodarilo sa realizovať vytýčené ciele, 

Slováci sa prvý krát dokázali zanietiť pre národnú vec. Dištancovanie sa slovenskej kultúry 

od Uhorska a jeho stavovského systému sa z hľadiska histórie a práva prejavilo 

vyzdvihovaním Veľkej Moravy, čím sa v podstate  v slovenskom prostredí etablovala 

veľkomoravská a cyrilo-metodská tradícia.91 

 V nasledujúcom období bol nastolený Bachov absolutizmus, ktorý zmrazil všetky 

ďalšie podobné aktivity. Slováci sa opäť činia až po istom uvoľnení pomerov, a to v roku 

1861. Vzniká Memorandum národa slovenského a následne aj Viedenské memorandum, 
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v ktorom sa Slováci domáhajú vlastnej politickej samosprávy - slovenského Okolia so 

svojim zastupiteľstvom, politickou a súdnou správou. O dva roky neskôr bol založený prvý 

kultúrny orgán Slovákov Matica slovenská a krátko na to aj tri slovenské gymnáziá 

v Revúcej, Martine a Kláštore pod Znievom. Po plodnom období z hľadiska národných 

aktivít však opäť prichádza úpadok, a to po Rakúsko-uhorskom vyrovnaní, keď celú 

uhorskú spoločnosť zasiahla rozsiahla vlna maďarizácie. Rakúsko - uhorské vyrovnanie 

znamenalo celoplošne definitívne presadenie maďarského vplyvu v Uhorsku a povýšenie 

maďarského jazyka na úradný, rokovací jazyk v štátnej a verejnej správe a súdnictve. 

Postupne začala maďarčina vytláčať slovenčinu (ale i ďalšie jazyky). Došlo k zatvoreniu 

troch slovenských gymnázií a Matice slovenskej. Vyučovanie na ostatných štátom 

zriadených slovenských školách sa riadilo Apponyiho zákonmi z roku 1907. Silnejúca 

maďarizácia prejavila aj v symbolickej rovine. Štát si čoraz viac uvedomoval úlohu 

symbolov pri tvorbe kolektívnych identít, a  prostredníctvom školstva, kultúrnych spolkov, 

tlače a pod. im venoval náležitú pozornosť. Jeho zámerom sa stalo „obsadzovanie 

významných miest pamäti“.92 93 Maďarizácia prebieha v podstate až do roku 1918.  

 Kým Maďari vnímali deň Rakúsko - uhorského vyrovnania ako víťazstvo, 

nemaďarské skupiny obyvateľov Uhorska to považovali za zradu Viedne, ktorá 

uprednostnila Maďarov na úkor ostatných. Politická aktivita Slovákov v tomto období 

zahŕňa vznik Slovenskej národnej strany (SNS) založenej v roku 1871,  no v dôsledku 

netransparentnosti a zmanipulovanosti volieb vyhlasuje SNS zakrátko pasivitu a uchyľuje 

sa do úzadia. Potom sa angažuje už len niekoľko málo Slovákov, ktorí boli zvolení za 

poslancov do dolnej komory uhorského parlamentu, kde sa snažili presadiť národné 

záujmy. Najviac, sedem, ich bolo v roku 1906. Krátko pred vojnou sa objavila aj 

myšlienka potreby vlastného parlamentu, tá však dôsledku medzinárodnopolitického 

vývoja nebola realizovaná.  

 Pokiaľ ide o slovenské národné vedomie, silnejšie masové zázemie sa pred 1. 

svetovou vojnou vytvorilo medzi širšími vrstvami v regiónoch Liptov, Myjava, Turiec.94 

Nasledujúce, medzivojnové obdobie v Uhorsku vonkoncom neprialo národno-

emancipačným snahám nemaďarov, a tak prebrala iniciatívu emigrácia. Výsledkom jej 
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snáh bolo vytvorenie Československej národnej rady v Paríži v roku 1916, ktorá sa stala 

ústredným orgánom slovenského a českého zahraničného odboja. Viedli ho Milan 

Rastislav Štefánik, Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš s cieľom vytvoriť česko-

slovenský štát. Okrem Francúzska však pôsobili aktívni emigranti aj v Spojených štátoch 

amerických, kde sa vrcholom ich snáh stali Clevelandská (1915) a Pittsburská dohoda 

(1918), ktoré bližšie určovali spôsob koexistencie Slovákov a Čechov v spoločnom štáte. 

K verejnému vystúpeniu proti monarchii sa Česi odhodlali v roku 1917 a Slováci o rok 

neskôr. V rovnakom roku bol predložený aj uhorský návrh federalizácie, jednotlivé národy, 

v rátane slovenského, však už nejavili záujem a preferovali vlastné národné štáty, ktoré 

však národne neboli a ani nemohli byť. V strednej Európe sa totiž v priebehu rokov 

vytvorila taká situácia, ktorá znemožňovala presné vytýčenie etnických hraníc.95  

 Čo sa týka vytýčenia južných štátnych hraníc medzi novo vznikajúcou prvou ČSR a 

Maďarskom, je treba konštatovať, že tu existovali viaceré odlišné prístupy. Na slovenskej 

strane presadzoval pragmatický Hodža rešpektovanie jazykovej hranice, čo v praxi 

znamenalo ponechanie Žitného ostrova, Lučenca i Rimavskej Soboty Maďarom. Radikálny 

Šrobár zas chcel skombinovať etnický, ekonomický a vojenský princíp a presadzoval 

stanovenie prírodných hraníc po riekach Dunaj a Ipeľ. S týmto stanoviskom sa stotožňoval 

aj Beneš. Vďaka svojmu pôsobeniu počas 1. svetovej vojny dokázali slovenskí a českí 

reprezentanti (na rozdiel od Maďarov, ktorý boli na strane porazených) získať pre svoju 

predstavu víťazné veľmoci, najmä Francúzsko. Výsledkom bolo zväčšenie územia 

Slovenska na úkor Maďarska a vyše polmiliónová maďarská komunita. Toto vymedzenie 

hraníc bolo definované Trianonskou mierovou zmluvou a znamenalo teritoriálne 

a politické vymedzenie Slovenska.96 Ak si však kladieme otázku, či prvá ČSR znamenala 

zavŕšenie procesu konštrukcie národnej identity Slovákov, musíme odpovedať nasledovne: 

v etnickom, kultúrnom ohľade určite áno, ale v politickej oblasti nie tak celkom, pretože tu 
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Kis nemzetek és országok Közép – Európában. Malé národy a štáty v strednej Európe. Bratislava: Kalligram, 
1998 s.141-142   
96 Pokiaľ ide o to, čo znamenala Trianonská mierová zmluva pre Maďarov, dala by sa označiť za určujúci 
bod moderných maďarských dejín, ktorý ešte stále rezonuje v maďarskej spoločnosti a odzrkadľuje sa vo 
vzťahoch medzi krajinami stredoeurópskeho regiónu, t.j. v našom prípade medzi Slovenskom a Maďarskom. 
Negatívne vnímanie Trianonu, v ktorého dôsledku nastali pre Maďarsko obrovské územné zmeny spôsobili 
hospodárske a politické ťažkosti a mimoriadne silnú psychologickú traumu, ktorá je dodnes badateľná. 
Faktom ostáva, že negatívami Trianonskej mierovej zmluvy a vôbec celého Versailleského mierového 
systému boli absencia zmieru medzi jednotlivými krajinami,  zaobchádzanie na základe zdôrazňovania 
výhry/prehry vo vojne a absencia diskusie, na základe by sa reálne rozhodlo o mierových podmienkach. 
Došlo k vytvoreniu národných štátov, ktoré však neboli národné a prehĺbil sa problém existencie menšín 
v stredoeurópskych štátoch.  Irmanová, Eva. Maďarsko a Versailleský míroví systém.  Ústí nad Labem:  
Albis International 2002 s. 369-375    



 

33 

existovali rôzne politické programy (centralistický i autonomistický) a nie jeden spoločný, 

pre ktorý by jestvoval konsenzus.   

 Čo sa týka slovenskej reprezentácie v spoločnom štáte, krátko pred skončením I. 

svetovej vojny a vznikom Česko-Slovenskej republiky bola 30. októbra 1918 vytvorená 

druhá Slovenská národná rada, ktorej predsedom sa stal Matúš Dula. Jej hlavným aktom 

bolo prijatie Deklarácie slovenského národa, ktorou sa na základe sebaurčovacieho práva 

zakotveného v deklarácii amerického prezidenta Woodrow Wilsona prihlásila 

k spoločnému štátu s Čechmi. Zároveň sa SNR prehlásila za hovorcu slovenského národa. 

Tento akt bol významný najmä z pohľadu legitimity vzniku budúcej ČSR. SNR sa však 

nepodarilo získať plnú moc na Slovensku a v januári 1919 bola zrušená. Slovensko nemalo 

svoje národné orgány, ktoré by boli schopné presadzovať záujmy Slovákov, no malo 

svojich poslancov v Národnom zhromaždení v Prahe. Pravda, tí, ako je známo, nemali 

reálnu politickú silu presadiť národné požiadavky. Slovenská otázka sa tým dostáva na 

nadchádzajúce obdobie do úzadia. Ústava z roku 1920 vychádzala z idey 

československého národa, ktorý, domnievame sa, odkazoval tak na dve vetvy jedného 

národa, ako aj na jeden jazyk s dvoma úpravami. 

 Na Slovensku sa dominancia Čechov vo všetkých sférach spoločnosti a oficiálna 

štátna politika vo vzťahu k Slovákom začala postupne pociťovať ako snaha o asimiláciu, 

ktorá čoskoro vyvolala protireakciu v podobe rozvíjajúceho sa autonomistického hnutia 

pod vedením Slovenskej ľudovej strany, ktorej čelným predstaviteľom bol Andrej Hlinka 

a neskôr aj Slovenskej národnej strany a Martina Rázusa. Takzvaní autonomisti sa pritom 

odvolávali na Pittsburskú dohodu, ktorá zaručovala Slovákom nepomerne iné postavenie 

v štáte než aké sa v praxi realizovalo. Slováci a Česi sa dlho nevedeli dohodnúť a do tejto 

situácie nakoniec zasiahlo aj dianie na medzinárodnej politickej scéne v podobe 

Mníchovskej dohody a Viedenskej arbitráže, ktoré značne oklieštili územie a postupne aj 

právomoci štátu. Čo sa týka územia, Slovensko muselo odstúpiť Maďarsku 10.390 km² 

s 853.670 obyvateľmi. Hoci bolo cieľom arbitrov stanovenie spravodlivých etnických 

hraníc, opäť sa v histórii opakovala situácia, kedy došlo v tomto smere k zlyhaniu (ako 

prvé zlyhanie chápeme vytvorenie „národných“ štátov po 1. svetovej vojne), a to najmä 

v okolí Nových Zámkov, Vráblí a Hurbanova, pri Jelšave a v okolí Košíc.97 Táto situácia 

boli Slovákmi vnímaná rovnako citlivo, ako vnímali Maďari Trianon. 

                                                 
97 Deák, Ladislav. Spravodlivosť pre Maďarsko: Maďarsko a politika maďarskej menšiny na Slovensku 
v rokoch 1938-1939. Bratislava: Kubko Goral 1996 s. 22-23  
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 Za komplikovaných medzinárodnopolitických okolností boli Slováci primätí 

k rozhodnutiu  vyhlásiť autonómiu s vlastným snemom a vládou dňa 6. 10. 1938 v Žiline, 

ktorú československé orgány uznali. Koncom roka 1938 sa autonómna vláda rozhodla 

vymôcť si od maďarskej vlády zmiernenie nepriaznivých politických a majetkových 

pomerov, s ktorými sa potýkali Slováci na okupovanom území, a v oblasti menšinových 

práv zaviedla zásadu reciprocity.98  

 Autonómia pod názvom Slovenská krajina však netrvala dlho. 14. marca 1939 ju 

vystriedalo rozhodnutie o vzniku samostatného Slovenského štátu. Maďarom sa opäť 

naskytla šanca zasiahnuť a po obsadení Podkarpatskej Rusi postupovala v obsadzovaní 

slovenského územia smerom na západ. Tento čin, známy aj ako tzv. Malá vojna, znamenal 

pre Slovensko územnú stratu v podobe 1897 km².99   

 Zrod a ďalšia existencia Slovenského štátu odzrkadľovali mocenské záujmy 

Nemecka, a preto ho nemožno označiť za suverénny štát. Ústava z roku 1939, ktorou bol 

Slovenský štát založený, zakotvila existenciu voleného zákonodarného orgánu, no voľby 

do Snemu sa nekonali ani raz, postupne sa obmedzili jeho právomoci v prospech vlády a 

na konci vojny úplne stratil možnosť zasiahnuť do  budúceho štátoprávneho usporiadania.  

Ak by sme mali zhodnotiť obdobie Slovenského štátu z hľadiska budovania slovenského 

národného vedomia, dalo by sa povedať, že u Slovákov došlo k vedomému primknutiu sa 

k územiu (ktoré od roku 1918 považovali za svoje), čo možno badať na tom, že každá 

strata teritória sa ich bytostne dotýkala. Sporné ostáva, nakoľko mal Slovenský štát 

vytvorený za asistencie Nemecka domácu podporu a či sa v očiach slovenskej verejnosti 

slovenská štátnosť zdiskreditovala ako klerofašistický štát alebo nie. Každopádne, 

odhliadnuc od otáznej domácej podpory, sa domnievame, že zahraničnopolitickú podporu  

samostatný Slovenský štát nemal, pretože bol považovaný za vcelku slabý.  

 Počas II. svetovej vojny, kedy mohli Slováci čoraz menej ovplyvňovať svoj osud, 

vznikali  v exile slovenské odbojové orgány – SNR v Paríži vedená Hodžom (1939), ktorá 

sa zhruba po dvoch mesiacoch fungovania stala súčasťou Československej národnej rady; 

a neskôr SNR v Londýne pod vedením Petra Prídavka, ktorá bola po roku 1948 

premenovaná na SNR v zahraničí a viedol ju Karol Sidor. Hoci mali rozličné programové 

smerovanie, ich hlavným cieľom bolo nejakým spôsobom zachovať slovenskú štátnosť. 

Keďže však, ako sme už zmenili, neboli vytvorené vhodné podmienky na pretrvanie 
                                                 
98 Deák, Ladislav. Spravodlivosť pre Maďarsko: Maďarsko a politika maďarskej menšiny na Slovensku 
v rokoch 1938-1939. Bratislava: Kubko Goral 1996 s.27 
99 Deák, Ladislav. Spravodlivosť pre Maďarsko: Maďarsko a politika maďarskej menšiny na Slovensku 
v rokoch 1938-1939. Bratislava: Kubko Goral 1996 s 29-31 
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Slovenska ako samostatného štátu, rozhodli sa Slováci pre spoluprácu s Čechmi. 

Vianočnou dohodou z roku 1943 bol deklarovaný vznik ilegálnej inštitúcie SNR, ktorá sa 

stala najvyšším orgánom domáceho odboja a za pomoci českej a slovenskej emigrácie 

v Londýne a Moskve aj hybnou silou Slovenského národného povstania v roku 1944.  

 Vznikom druhej ČSR - Slovensko sa stalo súčasťou Československa a zároveň 

rozhodnutím veľmocí  na teheránskej a jaltskej konferencii aj súčasťou sovietskej sféry 

vplyvu. Košický vládny program (1945) – zakotvil rovnoprávne postavenie Slovákov 

v spoločnom štáte, no realita bola opäť iná. Vo voľbách v roku 1946 vyhrali: v Čechách 

Komunistická strana Československa (KSČ) a na Slovensku Demokratická strana na čele s 

Jozefom Lettrichom, ktorého zároveň zvoli do vedenia Slovenskej národnej rady – 

reprezentatívneho orgánu Slovákov. Jej právomoci boli však postupne oklieštené tromi 

pražskými dohodami. Vychádzajúc z tretej pražskej dohody uzákonila Ústava z mája roku 

1948 asymetrický model štátoprávneho usporiadania, v ktorom existovali osobitné 

slovenské orgány s obmedzenou suverenitou, no české nie. Čo sa týka ďalšieho 

vnútropolitického vývoja, v tomto roku sa v ČSR stáva prezidentom Klement Gottwald a 

naplno sa presadzuje nedemokratické, komunistické smerovanie krajiny.  

 Nerovnoprávne postavenie Slovákov v republike viedlo k ich odporu voči 

unitárnemu štátu a štátnemu centralizmu a k snahám o zlepšenie situácie. Tú pre nich 

predstavovala federalizácia. Iniciatíva SNR v tejto oblasti sa začala v marci 1968. V júni 

toho istého roku bola vytvorená Česká národná rada, aby spolu so SNR pripravili návrh 

zákona o federácii. Ústavný zákon o česko-slovenskej federácii (č. 143/1968 Zb.) bol 

napokon prijatý Národným zhromaždením 27. októbra 1968. Definoval Česko - Slovensko 

ako federatívny socialistický štát s dvoma republikami – rovnoprávnymi národnými štátmi. 

Tým deklaroval rovnoprávnosť a svojbytnosť slovenského národa s národom 

českým, rovnoprávne používanie slovenčiny a češtiny a Slovenskej federatívnej republike 

priznal v štáte rovnaké kompetencie ako Českej federatívnej republike. Zároveň vymedzil 

pôsobnosť federácie a republík ako aj ďalšie potrebné náležitosti. Možno konštatovať, že aj 

keď tento zákon priniesol niektoré významné zmeny, tie boli viac formálne, ako badateľné 

v každodennej politickej praxi. Aspoň tak to vnímali Slováci. Pre dokreslenie celkovej 

situácie uvádzame, že po tom, čo v auguste 1968 vstúpili vojská Varšavskej zmluvy na 

územie ČSR, začínajúci demokratizačný proces bol zastavený, nastalo obdobie tzv. 

normalizácie, a to prakticky znemožnilo presadzovanie akýchkoľvek ďalších národných či 

štátnych požiadaviek. Ústavnoprávny podklad federácie sa v dôsledku zmien a doplnení 

ústavného zákona č. 143/1968 začal pomaly rozpadať, čo bolo najmarkantnejšie vidieť na 
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ústavnom zákone č. 125/1970. Celkovo toto obdobie charakterizuje návrat k štátnemu 

centralizmu a upevnenie postavenia KSČ. Napriek tomu, že v roku 1975 bol do funkcie 

prezidenta zvolený Slovák – Gustáv Husák, vo vzťahu k Slovákom a ich politickej vôli sa 

nič výrazne nemení. Slovensko-české vzťahy naštrbuje v tomto období fakt, že ani 

druhýkrát v spoločnom štáte nemajú Slováci v praxi rovnoprávne postavenie. V tomto 

rozpoložení treba vnímať skutočnosť, že až do zmeny režimu nevystupuje za slovenskú 

stranu žiadny subjekt, ktorý by mal ucelený program a snahu (nehovoriac o širšej podpore) 

meniť status quo. Novú dimenziu koexistencie Slovákov a Čechov v štáte prináša 

november 1989, kedy sa uskutočňuje celospoločenská transformácia a demokratizácia. 

V nasledujúcom roku sa konajú historicky prvé slobodné voľby do 150 členného 

slovenského zákonodarného zboru – SNR. Z hľadiska nasledujúceho vývoja je na 

Slovensku určujúca národná a štátna emancipácia Slovákov. Viditeľne sa to prejavuje napr. 

v roku 1990 sporom o názov štátu, ktorý bol nakoniec vyriešený prijatím názvu Česká 

a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR). Po ďalších parlamentných voľbách – v roku 

1992 napokon víťazné strany - na Slovenku Hnutie za demokratické Slovensko 

a Občianska demokratická strana v Čechách - rozhodli o zániku spoločného štátu. 17. júla 

1992 bola schválená Deklarácia SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky (SR) 

a následne bola 1. septembra 1992 prijatá Ústava SR. O mesiac neskôr došlo 

k premenovaniu SNR na Národnú radu Slovenskej republiky, ktorá nadväzuje na tradície 

SNR, no zároveň demonštruje vlastnú štátnosť.  K zániku ČSFR došlo 31.12. 1992, a to 

schválení ústavného zákona č. 542/1992 Zb. z 25. novembra. Zakončením tohto procesu 

bol vznik SR 1. januára 1993.    

 Ak by sme mali stručne zhrnúť rozhodujúce body vo formovaní slovenskej 

národnej identity, boli by nasledovné: 

· Počiatok národnouvedomovacieho procesu Slovákov (alebo podľa Hrocha tzv. 

fázu A) situujeme do obdobia rokov 1848-49. 

· U Slovákov prevažuje v tomto období vnímanie samých seba ako 

podriadených, utláčaných, nerovnoprávnych.  

· Na čele národnouvedomovacieho procesu stála menej majetná slovenská 

inteligencia. 

· Približne do polovice 19. storočia, teda v začiatkoch kreovania národnej 

identity je slovenské myslenie späté s romantizmom, t. j. je zamerané na obranu 

vlastného spoločenstva. Badateľná je teda istá zahľadenosť dovnútra. Čo sa 
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týka vonkajších vzťahov, okolité dominantné skupiny sú vnímané ako 

nepriatelia (Habsburgovci, Maďari).  

· Badateľný je vplyv J. G. Herdera a nepolitického, kultúrneho poňatia národa. 

· Prvé národné programy Slovákov (Žiadosti slovenského národa, Memorandum 

národa slovenského, Viedenské memorandum) mali petičný charakter, tzn., že 

Slováci v nich deklarovali isté požiadavky a čakali než a ako sa k nim štátna 

moc vyjadrí. 

· Národné programy Slovákov tohto obdobia boli zamerané na kultúrne 

a jazykové požiadavky a obsahovali rovnostárske a demokratizačné tendencie. 

Taktiež tu bola snaha vymedziť národné územie Slovákov.  

· Konfliktný ráz slovensko-maďarských vzťahov bol na slovenskej strane začatý 

Ľ. Štúrom, ktorý po sklamaní z výsledkov revolúcie 1848-49 natrvalo odmietol 

dorozumenie s maďarským národom. 

· Dištancovanie sa od Uhorska a Maďarov sa prejavilo vyzdvihovaním Veľkej 

Moravy a cyrilo-metodskej tradície.  

· Pred 1. svetovou vojnou sa však rozvinulo len obmedzené národné vedomie, 

a to v regiónoch Liptov, Myjava a Turiec. 

· U Slovákov je badateľná ich zakomplexovanosť pre malosť, nepočetnosť, 

a teda slabosť ubrániť seba a svoje záujmy. 

· Začiatkom 20. storočia sa sústreďujú na zahraničnú pomoc pri presadzovaní 

svojich záujmov (od roku 1918  spolupráca s Čechmi, ktorá vyústila 

do vytvorenia spoločného štátu. V tejto súvislosti zohralo významnú úlohu aj 

rozhodnutie víťazných veľmocí 1. svetovej vojny).  

· Od roku 1918 možno pozorovať zahájenie tzv. fázy B národnouvedomovacieho 

procesu, čo znamená, že národná myšlienka sa masovo rozšírila.  

· Počas existencie Slovenského štátu dochádza u Slovákov k fixácii na územie, 

ktoré od roku 1918 považujú za vlastné. Prejavuje sa to citlivým vnímaním 

územných strát. V tomto období sa teda dá hovoriť o teritoriálnej dimenzii 

národnej identity.  

· Počas druhej ČSR sa národné vedomie Slovákov posúva do politickej oblasti, 

čo sa ukazuje v tom, že svoje veci v štáte chcú spravovať sami, v dôsledku čoho 

vznikajú nezhody s Čechmi. (Na rozdiel od 2. pol. 19. storočia v tomto období z 

tohto stanoviska slovenské elity neupúšťajú. Domnievame sa, že tento fakt je 
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spôsobený aj nepomerne inými kapacitami, ktoré mali slovenské elity 

začiatkom 20. storočia k dispozícii.) 

· Počnúc rokom 1993 môžeme hovoriť o dovŕšení národného uvedomenia  

Slovákov.100   

 

 

2.4 Národná identita a územie  

 

 Pod vplyvom národnej idey získavalo vlastníctvo istého územia stále viac na váhe.  

Tým sa  územie stalo predmetom konfliktu medzi niektorými národmi, čoho príkladom sú 

aj slovensko-maďarské vzťahy.101  

 Ako sme už zmienili, vytváranie vlastného národného rámca logicky predpokladalo 

v istej fáze územno-politické zmeny. Tie mohli v kontexte predkladanej práce v miernejšej 

podobe predstavovať federalizáciu monarchie, v radikálnejšej presadenie vlastnej štátnosti.  

Počiatky konfliktu  o územie medzi Slovákmi a Maďarmi možno badať od rokov 1848-49, 

kedy sa Maďari ale aj Slováci snažili vymedziť svoje národné územie. Snahy Slovákov 

vyústili napokon v spolupráci s Čechmi do vzniku Československa. Veľkými konfliktnými 

bodmi boli Mníchovská dohoda, Viedenská arbitráž, či konflikt  známy ako Malá vojna, 

kedy došlo k zmene štátnych hraníc Slovenska. Po konci druhej svetovej vojny boli hranice 

Česko-slovenska viac-menej obnovené v predmníchovských hraniciach; s tým, že prišlo 

o Podkarpatskú Rus a časť východného Slovenska, no boli k nemu pričlenené obce 

Čunovo, Jarovce a Rusovce. V roku 1975 sa konala Helsinská konferencia, ktorou sa 

medzinárodné spoločenstvo okrem iného vyslovilo za dodržiavanie zásad územnej 

celistvosti štátov a neporušiteľnosti hraníc. Odvtedy posledná veľká úprava štátnych hraníc 

nastala teda až dohodou o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej republiky medzi týmito 

subjektmi. Od roku 1993 sa slovensko-maďarský spor o územie preniesol z roviny reálnej 

do roviny obáv Slovenskej republiky, no v súčasnosti možno konštatovať, že tieto obavy 

už nie sú opodstatnené. Otázka územia resp. hraníc sa postupne pretavila do problémov 

okolo menšinových práv a „zahraničného maďarstva“102, ktoré hrajú v dnešných 

slovensko-maďarských vzťahoch prím. Preto sa aj naša práca zameriava primárne na 
                                                 
100  Pre porovnanie hlavných pilierov maďarskej národnej identity viď. príloha č. 4 
101 Findor, Andrej - Kiliánová, Gabriela - Kováč, Dušan - Macho, Peter - Pichler, Tibor. Identita a národ. In: 
Kiliánová, Gabriela - Kowalská, Eva - Krekovičová, Eva. .My a tí druhí v modernej spoločnosti. Bratislava: 
Veda, 2009 s. 241-242 
102 Irmanová, Eva. Maďarsko a Versailleský míroví systém.  Ústí nad Labem:  Albis International 2002 s. 
357 
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problematiku menšinových práv a upustila od snahy mapovať a vysvetliť snahy o zmeny 

územia, hraníc. Takúto iniciatívu možno v danej práci badať len v zmysle zmien 

územnosprávneho členenia Slovenskej republiky, na ktoré poukazujeme v kontexte 

identity a postoja SR k menšinám a menšinovým právam. 

 

 

2.5  Charakteristika identity maďarskej národnostnej menšiny žijúcej na území 

Slovenska od roku 1918 do roku 1993 

 

 „Slovensko-maďarský vnútroštátny pomer je popri vzťahu s Čechmi 

najvýznamnejší. Nie je možné, aby medzi dvoma tak dlho spolu či vedľa seba žijúcimi 

národmi nevznikali nedorozumenia, ktoré sa vtláčajú do historickej pamäti obyvateľstva 

a prenášajú sa z generácie na generáciu. Najmä také skutočnosti, ktoré sa negatívne 

zapísali do pamäti národa, majú dlhšiu trvácnosť, vytvárajú bariéry v ďalších vzťahoch, 

plodia nové krivdy.“103 

 Národná identita občanov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku bola a je 

determinovaná  putom spolupatričnosti k takmer tisícročnej histórii a štátnosti maďarského 

národa, ako aj skúsenosťami z obdobia, kedy sa ocitli a žili mimo hraníc maďarského štátu. 

Z pozície menšiny v rámci Československej i Slovenskej republiky museli čeliť otvoreným 

i zastretým formám národnostného útlaku čo spôsobilo pocit neustáleho ohrozenia ich 

národnej identity.104 

 Kolektívna identita maďarskej menšiny na Slovensku sa tvorila v zložitej situácii, 

náhlej zmeny hraníc, na ktorú tu žijúci Maďari neboli pripravení. Maďarská národná 

identita tu žijúcich Maďarov narazila na nový štát, ktorý od nich požadoval, aby prijali 

novú štátnu príslušnosť a boli k nemu lojálni. Maďarská menšina však nové hranice 

chápala ako dočasnú situáciu, a tak podporovala iredentizmus. Od začiatku existencie 

nového štátu dávala najavo, že tento štát ako aj pozícia maďarskej menšiny v ňom sú proti 

jej vôli. Keďže usilovala o narušenie integrity štátu, dostala sa do konfliktu so štátnou 

mocou. Za týchto okolností sa štát usiloval vnútorne oslabiť maďarskú menšinu a narušiť 

jej väzby na Maďarsko. Prostriedkami na to boli: obmedzenie stredného a vyššieho 

                                                 
103 Kamenec. Ivan - Krekovičová, Eva - Mann, Arne B. - Mannová, Elena - Šutaj, Štefan - Tancer, Jozef.  
Identita a menšina. In: Kiliánová, Gabriela - Kowalská, Eva - Krekovičová, Eva:.My a tí druhí v modernej 
spoločnosti. Bratislava: Veda, 2009 s. 343  
104 Grendel, Lajos. Maďar ako slovenský občan. In: Szigeti, László (ed.): Slovenská otázka dnes. Bratislava: 
Kalligram 2007 s. 21 
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maďarského národnostného školstva a maďarských kultúrnych ustanovizní, či sťažené 

podmienky na získanie občianstva podľa zákona o štátnom občianstve z roku 1920. Ďalším 

prostriedkom bol jazykový zákon z roku 1920, ktorý stanovil 20 % hranicu na využívanie 

menšinového jazyka ako úradného jazyka v obciach, vyučovacieho jazyka v miestnych 

školách a jazyka, v ktorom sa mali spravovať miestne kultúrne inštitúcie menšiny. 

Maďarská tlač vychádzala iba v obmedzenom množstve a oslavy sv. Štefana mohli mať 

len cirkevný ráz.105 Na dokreslenie celkového obrazu treba však dodať, že maďarská 

menšina vytvorila ešte pred rokom 1938 hneď niekoľko politických strán, ktoré 

reprezentovali jej záujmy v parlamente. Najdôležitejšími boli Krajinská kresťansko-

socialistická strana a Maďarská národná strana, ktoré v roku 1936 vytvorili Zjednotenú 

krajinskú kresťansko-socialistickú a maďarskú národnú stranu. Zjednotené strany mali za 

úlohu zjednotiť tu žijúcich Maďarov a podnikať spoločné akcie na ochranu maďarských 

práv.106 Väčší vplyv na ďalší vývoj udalostí však mala maďarská zahraničná politika, ktorá 

argumentmi o vytýčení spravodlivejších slovensko-maďarských  etnických hraníc a 

v spolupráci s Nemeckom, docielila Mníchovskou dohodou a následnou Viedenskou 

arbitrážou pričlenenie územia južného Slovenska k Maďarsku.  

 Počas existencie slovenského štátu (1939 – 1945) sa slovensko-maďarské vzťahy 

a v rámci nich menšinová problematika riadili princípom reciprocity, záujmy maďarskej 

menšiny presadzovala Maďarská strana na Slovensku a sneme bol jeden maďarský 

poslanec J. Eszterházy. V tomto období exitovalo 35 maďarských ľudových škôl, dve 

meštianske školy, obchodná škola, obchodná akadémia a gymnázium. Vychádzalo 10 

druhov novín a časopisov a obyvatelia maďarskej národnosti boli pod zvláštnym štátnym 

drobnohľadom.107  

 Pre situáciu po druhej svetovej vojne, najmä roky 1945 – 48 bolo typické, že bolo 

zrušené, potláčané a obmedzované všetko, čo bolo späté s maďarskou menšinovou 

identitou a maďarčinou, vrátane školstva, tlače, kultúrnych ustanovizní a využívania 

maďarčiny na verejnosti. Medzi opatrenia povojnovej ČSR v oblasti menšinovej politiky 

patrili: dekréty prezidenta Beneša, v dôsledku ktorých došlo medzi inými k strate 

                                                 
105 Kamenec, Ivan - Krekovičová, Eva - Mann, Arne B., Mannová, Elena - Šutaj, Štefan -  Tancer, Jozef. 
Identita a menšina. In: Kiliánová, Gabriela - Kowalská, Eva - Krekovičová, Eva: My a tí druhí v modernej 
spoločnosti.  Bratislava: Veda, 2009  s. 418-420 
106 Kamenec,  Ivan - Krekovičová, Eva - Mann, Arne B., Mannová, Elena - Šutaj, Štefan -  Tancer, Jozef. 
Identita a menšina. In: Kiliánová, Gabriela - Kowalská, Eva - Krekovičová, Eva: My a tí druhí v modernej 
spoločnosti.  Bratislava: Veda, 2009 s.422 
107 Kamenec, Ivan - Krekovičová, Eva - Mann, Arne B., Mannová, Elena - Šutaj, Štefan -  Tancer, Jozef. 
Identita a menšina. In: Kiliánová, Gabriela - Kowalská, Eva - Krekovičová, Eva: My a tí druhí v modernej 
spoločnosti.  Bratislava: Veda, 2009 s 423-424 
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občianstva maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku z dôvodu kolektívnej viny, vnútorné 

presídľovanie, zabavenie majetku, reslovakizácia, súdy, výmeny obyvateľstva medzi ČSR 

a Maďarskom. 

 Nástup socializmu v rokoch 1948 – 1989 znamenal zmenu postavenia maďarskej 

menšiny v štáte. V súlade so štátnou ideológiu sa presadzovala rovnosť obyvateľov, 

prinavrátenie občianstva, obnovenie národnostného školstva a kultúrnych inštitúcií, 

dokonca pozitívna diskriminácia (výber štátnych úradníkov ovládajúcich maďarský jazyk). 

Došlo aj k  výraznému premiešaniu obyvateľstva, ku ktorému prispela industrializácia, 

ktorá podnietila mobilitu veľkého počtu obyvateľov z prevažne poľnohospodárskeho juhu 

Slovenska do veľkých a často aj vzdialenejších miest. Ústavný zákon o postavení 

národností v ČSSR č. 144/1968 označoval národnosti za  štátotvorné subjekty a zaručoval 

im právo na vzdelanie vo vlastnom jazyku, právo na kultúrny rozvoj, na prístup 

k informáciám vo vlastnom jazyku, na tlač a používanie menšinového jazyka v úradnom 

styku v oblastiach obývaných danou národnostnou menšinou. Avšak, je treba povedať, že 

neboli prijaté žiadne zákony, ktoré by upravovali výkon týchto práv, a tak oficiálne 

stanoviská štátu k menšine často nereflektovali skutočnosť. Čo sa týka politickej 

reprezentácie maďarskej menšiny, v Slovenskej národnej rade a v Národnom zhromaždení 

zastupovalo v tomto období záujmy maďarskej menšiny 18 poslancov zvolených na 

jednotnej kandidátke Národného frontu. V roku 1978 vznikol aj protikomunisticky 

zameraný Výbor na ochranu práv maďarskej menšiny v Československu.108 Postupne 

silneli demokratizačné tendencie, ktoré sa naplno prejavili koncom 80. rokov,  a premietli 

sa do národnostnej problematiky. 

 Slovensko sa dá od svojho vzniku označiť ako národnostne zmiešaný štát (medzi 

inými) s asi desaťpercentnou maďarskou národnostnou menšinou, ktorá predstavuje pre 

časť slovenských politikov a obyvateľstva tzv. „dedičného vnútorného nepriateľa“. Na 

slovenskej, ale aj maďarskej strane existuje z histórie prameniaci pocit ohrozenia, ktorý 

vytvára spoločenské napätie. Túto situáciu oportunisticky využívajú niektoré slovenské a 

maďarské politické strany na Slovensku aj v Maďarsku.109 

 

 

                                                 
108 Kamenec, Ivan - Krekovičová, Eva - Mann, Arne B., Mannová, Elena - Šutaj, Štefan -  Tancer, Jozef. 
Identita a menšina. In: Kiliánová, Gabriela - Kowalská, Eva - Krekovičová, Eva: My a tí druhí v modernej 
spoločnosti.  Bratislava: Veda, 2009 s. 427 – 429 
109 Bárány, Eduard. (Ne)budovanie štátu. In: Szigeti László (ed.): Slovenská otázka dnes. Bratislava: 
Kalligram 2007 s. 27  
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2.6 Hlavné konfliktné body v slovensko-maďarských vzťahoch 

 

 Konfliktné body v slovensko-maďarských vzťahoch od roku 1848 predstavujú 

najmä tieto udalosti: 

· maďarizácia alebo inými slovami násilné pomaďarčovanie, ktoré najintenzívnejšie 

prebiehalo od roku 1867, teda po Rakúsko-uhorskom vyrovnaní, až do roku 1918; 

· Trianon z roku 1918; 

· Mníchovská dohoda a následná Viedenská arbitráž z roku 1938; 

· Benešove dekréty, najmä presídľovanie, vysídľovanie maďarského obyvateľstva z 

roku 1847. 

Domnievame sa, že boli spôsobené protichodne konštruovanými kolektívnymi identitami, 

pohybom moci v stredoeurópskom priestore a následnými opatreniami nových 

mocenských centier na ich novo vytýčenom území resp. ich kapacitou ovplyvňovať dianie 

na medzinárodnopolitickom poli.  

 Historické udalosti, ktoré sa v stredoeurópskom regióne odohrali, spôsobili, že 

vzťahy medzi tunajšími štátmi sa niekedy viac intenzívne, inokedy menej, sústredili okolo 

otázky hraníc a národnostných menšín, ktoré v rôznej miere rezonujú v tomto priestore 

dodnes.  

 Pokiaľ ide o slovensko-maďarské vzťahy, problematika hraníc a národnostných 

menšín sa ich súčasťou stala od roku 1918. Ako už bolo zmienené, z týchto dvoch 

konfliktných okruhov sa predkladaná práca zameriava na problematiku národnostných 

menšín, konkrétne na maďarskú národnostnú menšinu žijúcu na Slovensku.110  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110 Zameranie práce na národnostnú problematiku ovplyvnil fakt, že v súčasnosti neexistujúca politická vôľa 
k zmene štátnych hraníc, robí podľa nášho názoru opačné zameranie menej relevantné. To však neznamená, 
že by obavy o územie medzi danými štátmi neexistovali. Svoje úsilie však koncentrujú na také problémy, 
ktoré ich   znepokojujú, ale existuje možnosť riešiť ich.   
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3. Vplyv identity na vzťah väčšina – menšina v demokratickom právnom 

štáte a jej rezonancia v bilaterálnych vzťahoch Slovenska a Maďarska 
 

3.1 Kolektívna (národná) identita a vzťah väčšina – menšina v demokratickom 

právnom štáte 

 

 Významnú úlohu v mobilizácii určitého spoločenstva ľudí zohráva kolektívna 

identita, teda uvedomenie si príslušnosti k určitému spoločenstvu, v tomto prípade k 

národu, a identifikácia s ním. V súlade s konštruktivistickým teoretickým základom tejto 

práce vnímame identitu ako niečo, čo je  do určitej miery premenlivé, tvarovateľné 

a ovplyvniteľné. Identita má kultúrny a zároveň ideologický obsah, pričom jej prienik do 

spoločnosti je možný prostredníctvom inštitúcií.111 Sila identity spočíva v tom, že na 

základe reálnej alebo pomyselnej podobnosti, či odlišnosti, jednotlivcov buď spája, alebo 

rozdeľuje. Pokiaľ sme sa zmienili o jej ideologickom obsahu, považujeme za nutné 

vysvetliť, že identita má aj politický obsah, pretože slúži na zdôvodnenie určitého 

politického konania. Prostredníctvom identity sa teda možno legitimovať, získať politickú 

moc a presadzovať svoje záujmy, či potvrdiť legitímnosť politickej moci. Preto je dôležitá 

tak pre štát, resp. väčšinový národ, (ktorý sa v tomto smere snaží o potvrdenie svojej 

identity najmä vo vzťahu k etnickým skupinám a národnostným menšinám žijúcim na 

rovnakom území), ako aj pre etnické skupiny a národnostné menšiny, ktoré sa chcú v rámci 

daného územia etablovať.  

 Vzťah medzi väčšinou a menšinou v štáte je dôležitým znakom a základnou 

otázkou demokracie. Táto otázka sa pre strednú, stredovýchodnú Európu, a teda aj 

Slovensko, stala znovu relevantná po roku 1989. Jej dôležitosť tkvie v tom, že neriešený, 

resp. zle riešený vzťah väčšiny a menšiny v štáte, môže byť zdrojom konfliktov. Spôsob, 

akým možno konfliktom predísť, je primeraný prístup štátu, resp. vlády k menšinám ako aj 

nediskriminačné právne predpisy týkajúce sa národnostných menšín a etnických skupín. 

Okrem toho, že prispievajú k znižovaniu bezpečnostného rizika pre štát, odzrkadľujú aj 

úroveň demokracie v danej krajine.      

                                                 
111 Grew, Raymond. Konstrikce národní identity. In: Hroch, Miroslav (ed.): Pohledy na národ 
a nacionalismus. Praha: Slon 2003 s. 208-212 
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 Ako už bolo v tejto práci niekoľko krát zdôraznené, slovensko-maďarské vzťahy sú 

ovplyvnené menšinovou problematikou, konkrétne postavením maďarskej menšiny na 

Slovensku.  

 Posudzovanie a hodnotenie postavenia maďarskej národnostnej menšiny v SR bude 

v predkladanej práci vychádzať z politiky štátu voči menšinám, t. j. z postojov vlády a 

z platnej legislatívy Slovenskej republiky. 

 Súhrn činností vlády a štátnych orgánov t. j. pôsobenie výkonnej moci na 

špecifické oblasti činnosti štátu, v našom prípade na oblasť menšín, možno označiť za 

menšinovú politiku štátu. Politika SR voči menšinám ozrejmuje poňatie, postoj a miesto 

menšinovej otázky v celkovej politike štátu, t. j. akým spôsobom je určený vzťah väčšina - 

menšina.  

Zákonodarstvo štátu zohráva nezastupiteľnú úlohu, pretože stanovuje, či je na danom 

území uznaná existencia národnostných menšín, určuje aké normy platia na danom  území 

a zároveň garantuje ich vynútiteľnosť. V prípade Slovenska sa uznanie existencie 

národnostných menšín (a etnických skupín) prejavuje ich zmienením priamo v Ústave SR, 

kde sa nachádza aj výpočet práv priznaných týmto menšinám. Zároveň však treba 

konštatovať, že pokiaľ je nám známe, právny poriadok štátu neobsahuje definíciu 

národnostnej menšiny. Konkrétna regulácia menšinových práv je obsiahnutá vo viacerých 

parciálnych zákonoch112, pretože na Slovensku absentuje ich kodifikácia do jedného 

komplexného zákona o národnostných menšinách.113 V rámci analýzy právnych predpisov 

Slovenskej republiky budú hlavnými oblasťami nášho záujmu oblasti jazyka, kultúry a 

vzdelávania.   

 Celková analýza sa bude opierať o volebné obdobia parlamentu a jej súčasťou budú 

aj vybrané (vládnuce a národne resp. národnostne orientované) politické strany, politici a 

štátnici. Politické strany, politici a štátnici nepochybne ovplyvnili/ovplyvňujú slovensko-

maďarské vzťahy. Ich postoje budú popri právnych predpisoch SR analyzované ako súčasť 

                                                 
112 Pre prehľad platnej legislatívy, ktorá upravuje právne postavenie národnostných menšín v SR viď. Príloha 
č. 5. 
113 Pre porovnanie uvádzame právnu reguláciu národnostných menšín v Maďarsku. Ústava Maďarska 
zmieňuje skupiny obyvateľov ako (jazykové, etnické a) národné menšiny, ktorých práva sa zaväzuje chrániť. 
Tým v podstate, rovnako ako SR, uznáva ich existenciu na území štátu. Konkrétne práva menšín sú opäť 
predmetom osobitných zákonov, najmä zákona č. CLXXIX. (o právach národností) z roku 2011, ktorý 
v paragrafe 1 definuje národnostné menšiny nasledovne: „k národnej menšine patrí taká skupina, ktorá je na 
území Maďarska autochtónna aspoň jedno storočie, ktorá sa nachádza v rámci obyvateľstva štátu v menšine 
podľa svojho početného stavu a ktorú  od ostatného obyvateľstva  odlišuje vlastný jazyk, kultúra, a tradície a 
tiež vykazuje také vedomie spolupatričnosti, ktoré je zamerané na zachovanie všetkého uvedeného, historicky 
sformovaných pospolitých záujmov a  na smeruje k  ochrane.“ Na rozdiel od slovenskej právnej úpravy teda 
zmienený  maďarský zákon obsahuje aj explicitnú definíciu národnostnej menšiny.  
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menšinovej politiky štátu a budú badateľné vo vzniku, vyhrocovaní, utlmovaní, prípadne 

neexistencii slovensko-maďarských sporov. 

 Aj keď sa menšinová politika štátu pokladá za vnútroštátnu, a teda vnútornú 

záležitosť každého štátu, v danom prípade je hlavnými aktérmi, predovšetkým maďarskou 

stranou ponímaná aj ako politika majúca výrazný zahraničnopolitický rozmer a je 

badateľné, že skutočne aktívne ovplyvňuje a zasahuje do bilaterálnych vzťahov Slovenska 

a Maďarska.  

 

 

3.2 Národnostná menšina 

 

 V úvode našej práce sme stanovili, že národnostná menšina je skupina ľudí 

s pocitom spolupatričnosti k inému národu, než je väčšinový národ v štáte, v ktorom daná 

skupina existuje. Táto zjednodušujúca definícia nám umožnila preklenúť fakt, že rovnako 

ako pri pojme národ, ani pri pojme menšina, či národnostná menšina neexistuje všeobecne 

akceptovaná definícia.  

 Prvýkrát sa príbuzný pojem (etnická, jazyková, náboženská ... skupina) objavil po 

1. svetovej vojne na Parížskej mierovej konferencii v roku 1919 a v mierových zmluvách 

s porazenými krajinami Nemeckom, Maďarskom a Tureckom.114 Ak teda zmieňujeme 

pojem menšina, máme na mysli predovšetkým etnicky, národnostne, alebo jazykovo či 

nábožensky definovanú skupinu ľudí.  

 V súčasnosti zrejme najznámejšou a z hľadiska spektra aplikácie aj najširšou 

definíciou národnostnej menšiny je tá, ktorú sformuloval zvláštny spravodajca subkomisie 

OSN na ochranu proti diskriminácii a na ochranu menšín Francesco Capotorti v roku 1979. 

Hovorí, že národnostná menšina je „skupina obyvateľov v nedominantnej pozícii, ktorá je 

početne menšia ako zvyšok populácie štátu, ktorej členovia – štátni občania – disponujú 

odlišnými etnickými, náboženskými, či jazykovými charakteristikami a vykazujú vzájomnú 

solidaritu v oblasti ochrany ich kultúry, tradícií, náboženstva alebo jazyka.“115  

 Známou definíciou je aj definícia ďalšieho člena zmieňovanej subkomisie Julesa 

Deschenesa z roku 1985. Tvrdí, že národnostná menšina je „skupina občanov štátu 

vytvárajúca numerickú menšinu a majúca nedominantné postavenie v tomto štáte, nadaná 
                                                 
114 Jackson - Preece, Jennifer.Minority Rights: Between deversity and Community. Cambridge: Polity Press 
2005 s. 11 
115 Bruner, Georg - Küppert, Herbert. European options of autonomy models of minority self-governance. In: 
Gál, Kinga (ed.): Minority governance in Europe. Budapest: LGI & ECMI 2002 s. 15 



 

46 

etnickými, náboženskými alebo jazykovými charakteristikami, ktoré sú odlišné od tých, 

ktoré má väčšina populácie, táto skupina má pocit spolupatričnosti motivovaný, aj keď 

nepriamo, spoločnou vôľou prežiť a cieľom tejto skupiny je dosiahnuť právnu a faktickú 

rovnosť s väčšinou“.116   

 Pokusy o definíciu národnostnej menšiny/menšín prebiehali aj na pôde Rady 

Európy. Ako príklad možno uviesť Odporúčanie č. 1134, ktoré definovalo národnostnú 

menšinu/y ako „oddelené alebo odlišné skupiny zreteľne definované a usídlené na území 

štátu, členovia ktorých sú jeho príslušníkmi a majú určité náboženské, jazykové, kultúrne 

alebo iné charakteristiky, ktoré ich odlišujú od väčšiny populácie“.117 Ďalší pokus Rady 

Európy o definíciu národnostnej menšiny možno nájsť v Odporúčaní č. 1201. Podľa jeho 

textu sa za národnostnú menšinu považuje „skupina osôb v jednom štáte, ktoré bývajú na 

území tohto štátu a sú jeho občanmi, udržiavajú staré, pevné a trvalé väzby s týmto štátom, 

majú špecifické etnické, kultúrne, náboženské alebo jazykové charakteristiky, sú dostatočne 

reprezentatívne a pritom menej početné ako zvyšok populácie tohto štátu, alebo regiónu 

tohto štátu, sú odhodlané zo svojej vôle spolu zachovávať to, čo vytvára ich spoločnú 

identitu, najmä ich kultúru, ich tradície, ich náboženstvo alebo ich jazyk.“118 Uvedený 

návrh definície, ktorý mal spočiatku priaznivú vyhliadku na úspech, sa však v dôsledku 

pripomienok odborníkov z Výboru expertov pre ochranu národnostných menšín stal 

napokon nepriechodným. Odborná diskusia a snaha nájsť všeobecne platnú 

a akceptovateľnú definíciu trvá do súčasnosti. Zložitosť primeraného a široko 

akceptovateľného definovania tak komplexného pojmu ako je národnostná menšina je tak 

nateraz prekonaná a vyriešená tým, že vymedzenie pojmu národná menšina je ponechané 

štátom.  

 

 

3.3 Slovensko-maďarské vzťahy v období rokov 1992-1994 a 1994-1998 

 

 Víťazi parlamentných volieb v roku 1992, Hnutie za demokratické Slovensko 

(HZDS) na Slovensku a Občianska demokratická strana v Čechách dospeli v auguste 1992 

k rozhodnutiu o zániku ČSFR a vzniku dvoch samostatných republík. 17. júla 1992 bola 

                                                 
116 De Groof, Jan - Fiers, Jan. The Legal Status of Minorities in Education. Leuven & Amersfoort: Acco  
1996 s. 147 
117 Viď. Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Recommendation 1134 (1990) on the rights of 
minorities, nr. 11 
118 Odporúčanie 1201 Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Rada Európy 1993 čl. 1 
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schválená deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky a 1. 

septembra 1992 bola prijatá Ústava SR. Slovenská republika vznikla 1. januára 1993.  

 Prvým právnym predpisom, ktorý upravoval postavenie národnostných menšín 

a etnických skupín v SR bola Ústava119. Vo vzťahu k národnostným menšinám a etnickým 

skupinám sa za kľúčové dajú považovať tieto časti: Preambula, ktorá začína slovami: „My 

národ slovenský pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na 

stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-

metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z 

prirodzeného práva národov na sebaurčenie, spoločne s príslušníkmi národnostných 

menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, ... teda my, občania 

Slovenskej republiky, uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave ...“ 

Jednoznačne tu vidíme prevahu národného prvku, resp. národného princípu, zdôrazňovanie 

národných dejín, kultúry, v rátane príznačnej cyrilo-metodskej tradície, ktorá sa natrvalo 

etablovala pri konštruovaní slovenského národného vedomia a národa ako takého. 

 Ďalej stojí za povšimnutie článok 6, v ktorom sa píše, že štátnym (nie úradným) 

jazykom na území SR je slovenský jazyk. Používanie iných jazykov v úradnom styku sa 

upraví osobitným zákonom.  

 Právo jednotlivca slobodne rozhodnúť o svojej národnosti, pričom sa zakazuje 

ovplyvňovanie tohto rozhodnutia a všetkých spôsobov nátlaku smerujúceho 

k odnárodneniu deklaruje článok 12. Osobitne sú práva národnostných menšín a etnických 

skupín predmetom štvrtého oddielu ústavy, článkov 33 a 34, v ktorých sa píše, že 

príslušnosť k národnosti, resp. etnickej skupine nesmie byť nikomu na ujmu, 

národnostným menšinám je zaručený všestranný rozvoj, zakladanie vzdelávacích 

a kultúrnych inštitúcií, združovanie v národnostných spolkoch, pestovanie kultúry, 

prijímanie informácii vo vlastnom jazyku. Odsek 3 článku 43 zároveň deklaruje, že: 

„Výkon práv občanov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám 

zaručených v tejto ústave nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti 

Slovenskej republiky a k diskriminácii jej ostatného obyvateľstva.“ Inými slovami, štát 

zaručuje jednotlivcom patriacim k národnostným menšinám práva len do tej miery, do akej 

neohrozujú jeho existenciu v aktuálnej podobe.  

                                                 
119 Viď. Ústava Slovenskej republiky z 1. septembra 1992. 460/1992 Zb. aktualizované úplné znenie – stav 
k 11. 9. 2014. http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/ustava-slovenskej-republiky/ 
 

http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/ustava-slovenskej-republiky/
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 Celkovo možno povedať, že fakt, že občiansky princíp je v celej ústave badateľne 

v úzadí,  mal pri kreácii ústavy, resp. po jej schválení, ale aj v súčasnosti, vplyv na to, ako 

ho vnímajú národnostné menšiny žijúce na Slovensku. Prvenstvo národa v štáte 

vyplývajúce z ústavy vytvorilo predpoklad pocitu menšín o ich znevýhodnenom postavení 

v Slovenskej republike.   

 Po prvých demokratických voľbách v samostatnom štáte na jeseň 1994 sa súčasťou 

Národnej rady Slovenskej republiky opäť stala strana HZDS, ktorá so Združením 

robotníkov Slovenska a Slovenskou národnou stranou (SNS) utvorila vládu. Na jej čele stál 

V. Mečiar. Do parlamentu sa ďalej dostali aj strany Spoločná voľba, Maďarská koalícia 

(MK), zo súčasného pohľadu tradičná politická strana Kresťanskodemokratické hnutie 

(KDH) a Demokratická únia Slovenska.      

 Programové vyhlásenie vlády na roky 1994-1998 deklarovalo vo vzťahu 

k národnostným menšinám, že národnostná politika štátu bude vychádzať z platných 

vnútroštátnych predpisov SR a medzinárodnoprávnych záväzkov. Vláda SR deklarovala 

snahu pristúpiť k Rámcovému dohovoru o ochrane národnostných menšín a zvážiť ďalšie 

podobné dokumenty. Zároveň však zmeňuje, že garantovanie menšinových práv nesmie 

narušiť už zmienenú integritu a územnú celistvosť štátu a vláda taktiež očakáva, že 

príslušníci národnostných menšín budú lojálne plniť svoje občianske povinnosti. 

Pozornosť vlády smerovala ďalej najmä k tomu, aby si menšiny osvojili štátny jazyk. Pri 

podpore menšinových kultúr sa deklaruje, že bude vychádzať z noriem v súlade so 

záujmami SR. V ďalšej časti sa uvádza, že základom menšinovej politiky bude zásada 

rovnosti. V praktickej rovine to znamenalo, že vláda nemienila priznať maďarskej menšine 

nijaké práva, ktoré by vychádzali a reflektovali jej potreby vyplývajúce z jej početnosti. Za 

jednoznačnú prioritu danej vlády možno označiť starostlivosť o Slovákov žijúcich na 

Slovensku v jazykovo zmiešaných oblastiach. Taktiež sa deklaruje aj podpora slovenskej 

národnostnej menšiny v zahraničí, pričom jej primárne zameranie je opäť na jazyk. Čo sa 

týka zahraničných vzťahov, cieľom bol vstup do západoeurópskych a transatlantických 

integračných zoskupení, ktorý bol ponímaný ako spoločný záujem so susednými štátmi - 

Českou republikou (ČR), Maďarskou republikou a Poľskom, a z čoho plynula potreba 

kreovať vzájomné vzťahy na zodpovedajúcej úrovni. Kým vo vzťahu s ČR sa píše, že ide o 
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„najbližšieho prirodzeného partnera“, o vzťahoch s Maďarskom sa píše, že majú byť 

vyvážené, prijateľné a ich základom má byť bilaterálna politická zmluva.120    

 Najdôležitejšie schválené právne predpisy SR, ktoré upravovali postavenie 

národnostných menšín v štáte v období rokov 1994-1998 boli: 

· Zákon č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre 

ľudské práva, – ktorého úlohou bol monitoring dodržiavania ľudských práv 

a zásad rovnakého zaobchádzania, zhromažďovanie informácií o rasizme, 

xenofóbii, antisemitizme, poskytovanie právnej pomoci v prípadoch intolerancie 

a diskriminácie. Jeho cieľom bolo  prispievať k zvyšovaniu tolerancie spoločnosti 

na Slovensku.   

· Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách - umožňoval zapísanie ženských mien inej 

ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania. 

· Zákon č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín - 

povoľoval obciam s najmenej 20% podielom príslušníkov národnostnej menšiny 

označené samostatnou dopravnou značkou s názvom obce v menšinovom jazyku. 

· Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku SR – stanovil podmienky pre 

používanie a ochranu štátneho jazyka. Za povšimnutie stojí paragraf 3 odsek 1 

druhej vety, ktorý  stanovil ako podmienku prijatia do pracovného pomeru vo 

verejnoprávnom orgáne primeranú znalosť štátneho jazyka slovom a písmom. Ďalej 

v paragrafe 4 odseku 3 stanovil povinnosť viesť pedagogickú dokumentáciu 

výlučne v štátnom jazyku a takisto obce mohli viesť svoje kroniky iba v štátnom 

jazyku. Dohľad nad dodržiavaním tohto jazyka prevzalo ministerstvo kultúry. 

Schválením tohto zákona došlo v súlade s Ústavou SR k zrušeniu zákona 

o úradnom jazyku, ktorý bol dovtedy platný a povoľoval národnostným menšinám 

používať ich vlastný (menšinový) jazyk v úradnom styku v obciach, kde tvorili 

aspoň 20% obyvateľstva. Celkovo teda zákon obmedzil dovtedy existujúce práva 

národnostných menšín v prospech ochrany štátneho jazyka. 

· Zákon č. 360/1996 Z. z. o rokovacom poriadku – zrušil právo poslancov 

parlamentu vystúpiť v rozprave vo svojom materinskom (menšinovom) jazyku. 

Týmto zákonom došlo k ďalšiemu obmedzeniu menšinových práv.  

· Zákon č. 221/1996 a zákon č. 222/1996 – ovplyvnili postavenie maďarskej 

menšiny v tom zmysle, že zrušili obvodné úrady s početnou maďarskou menšinou. 
                                                 
120 Viď. Programové vyhlásenie vlády SR od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998. Dostupné na internete: 
http://archiv.vlada.gov.sk/old.uv/1163/programove-vyhlasenie-vlady-sr.html 

http://archiv.vlada.gov.sk/old.uv/1163/programove-vyhlasenie-vlady-sr.html
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Konkrétne zákonom 221/1996 došlo k vytvoreniu ôsmych krajov: Bratislavského, 

Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Žilinského, Banskobystrického, 

Prešovského a Košického, ktoré sa ďalej delili na jednotlivé okresy. Ich počet bol 

stanovený na 79, pričom len v dvoch z nich prevažovali obyvatelia maďarskej 

národnosti. Reforma sa  udiala na základe tzv. gerrymanderingovej logiky 

v severojužnom smere a v jej dôsledku neprevažovala maďarská menšina ani 

v jednom zo samosprávnych krajov.   

· Zákon č. 68/1997 o Matici slovenskej – stanovil v paragrafe 2 za ciele Matice 

slovenskej medzi inými upevňovanie slovenského vlastenectva, prehlbovanie 

vzťahu občanov k slovenskej štátnosti, zvyšovanie národného povedomia Slovákov 

v jazykovo zmiešaných oblastiach Slovenska (v našom prípade rozumej južné 

Slovensko), rozvoj národnej, ale aj miestnej a regionálnej kultúry, šírenie 

národných, ale aj mravných a demokratických hodnôt; a taktiež za jednu z úloh 

Matice vytýčil posilňovanie vzťahov kultúr národnostných menšín a etnických 

skupín existujúcich na Slovensku so slovenskou národnou kultúrou. Domnievame 

sa, že tento zákon možno  chápať v prvom rade ako snahu o ochranu slovenského 

národa, pričom zvýšený ochranársky postoj je navonok vyvážený deklarovanou 

snahou o dialóg.121   

 

 Pre celé obdobie 90. rokov je príznačné, že budovanie štátu sa nezaobišlo bez 

problémov a politického napätia. Maďarskú menšinu na Slovensku poznačilo v tomto 

období najmä prijatie zákona o štátnom jazyku v roku 1995, ktorý nahradil predtým platný 

zákon o úradnom styku umožňujúci používanie menšinových jazykov. Negatívne 

a účelovo bola tiež vnímaná reforma územnosprávneho členenia Slovenska z roku 1996, na 

základe ktorej došlo k situácii, že maďarská menšina nemala výrazné zastúpenie ani 

v jednom z ôsmych zriadených krajov. Čo sa týka okresov v rámci jednotlivých krajov, 

príznačným javom bolo/je, že ich rozloha na južnom Slovenku bola/je vzhľadom 

k ostatným okresom takmer dvakrát tak veľká. Na zhoršené postavenie maďarskej menšiny 

na Slovensku, ako aj jej schopnosť realizovať sa reagovala maďarská vláda citlivo.  

 Medzinárodnoprávne záväzky SR upravujúce oblasť národnostných menšín v tomto 

období zahŕňali: 

                                                 
121 Plné znenie týchto a všetkých nasledujúcich zákonov viď. Elektronická zbierka zákonov. Informácie zo 
Zbierky zákonov a vestníkov ministerstiev SR http://www.zbierka.sk/ 

http://www.zbierka.sk/
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· Zmluvu o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou 

republikou a Maďarskou republikou, ktorá bola podpísaná 19. marca 1995 

a ratifikovaná 15. mája 1996 a považuje sa za základný pilier bilaterálnej 

spolupráce SR a Maďarska do dnešného dňa;  

· a Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín podpísaný 21. júna 

1995 a ratifikovaný 14. júla 1995, ktorý mal nepochybne pozitívny dopad na 

postavenie maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku.  

 

 Pokiaľ ide o zahraničnopolitický vývoj, v tomto období opäť ožil nacionalizmus, 

ktorý bol v 50-80. rokoch utlmený ideológiou internacionalizmu, a otázka menšín 

v strednej Európe sa začala premietať do vzťahov medzi štátmi. Začiatkom 90. rokov 

prispeli k tejto atmosfére veľké územno-politické zmeny v niektorých štátoch.  

 Národnostná problematika ako súčasť bilaterálnych vzťahov Slovenska a 

Maďarska, je dôsledkom toho, že počnúc 90. rokmi poňala maďarská vláda národ širšie 

ako bolo/je zaužívané. Slovensko (ale aj veľa iných štátov) je napríklad známe tým, že 

otázku  národnostných menšín chápe výlučne ako vnútroštátnu záležitosť. Maďarský 

prístup možno preto považovať za špecifický. Snahou prvej demokratickej maďarskej 

vlády (ale aj nasledujúcich vlád) bolo presadiť úpravu menšinovej politiky 

medzinárodnými normami, prípadne bilaterálnou úpravou, čím by sa predišlo tomu, aby 

bolo možné rozhodovať o maďarských menšinách v regióne bez Maďarov v Maďarsku.  

 O význame otázky postavenia maďarskej menšiny v okolitých štátoch svedčí postoj 

prvej demokratickej maďarskej vlády, ktorej premiér J. Antall neraz prehlásil, že sa cíti 

byť premiérom 15 miliónov Maďarov, teda aj tých, ktorí nežijú v Maďarsku. Antall 

nepovažoval menšinovú otázku za vnútornú (rozumej vnútroštátnu) a podnecoval 

maďarskú menšinu v okolitých krajinách, aby využívala všetky dostupné možnosti od 

kultúrnej autonómie po samosprávnu. Zároveň však prehlásil, že jeho vláda nepodnikne 

kroky k násilnej zmene hraníc.122 Z toho bolo jasné, že menšinová otázka sa stane jednou 

z kľúčových v stredoeurópskom regióne.  

 Podporou maďarských menšín v zahraničí sa maďarská vláda začala aktívne 

zaoberať od roku 1990, a táto oblasť sa stala popri integrácii do euroatlantických štruktúr 

a budovania kvalitatívne nových vzťahov so susednými štátmi jedným z troch pilierov 

zahraničnej politiky.  

                                                 
122 Chmel, Rudolf. Moja Maďarská otázka, Bratislava: Kalligram 1996 s. 332-333  
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 Nasledujúca vláda Gy. Horna ale pochopila, že necitlivý prístup k menšinovej 

politike má negatívny dopad na vzťahy so susednými štátmi a môže narušiť stabilitu 

strednej Európy. Preto sa snažila o moderný antinacionálny prístup k menšinovej otázke, 

čomu prispôsobila aj chápanie maďarského národa ako kultúrno-jazykovej entity. V tomto 

období vznikla Zmluva o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou 

republikou a Maďarskou republikou. Zmluva bola podpísaná v Paríži v marci 1995 

a ratifikovaná v máji 1996. Bola uzavretá na obdobie desiatich rokov, po skončení ktorých 

sa jej platnosť predlžuje vždy na päť rokov dovtedy, kým ju jedna zo zmluvných strán 

nevypovie. Zmluvné strany v nej deklarujú spoluprácu, ochranu práv národnostných 

menšín v súlade s medzinárodnými normami a zásadami, a neporušiteľnosť štátnych 

hraníc. Ako spoločné záujmy sú vytýčené vstup do Európskej únie a Organizácie 

Severoatlantickej zmluvy, ako aj do ďalších integračných zoskupení. Napriek tomu, že 

zmluva bola/je zamýšľaná ako všestranná priateľská spolupráca dvoch štátov, ako to 

naznačuje samotný názov zmluvy, pomerne veľká časť je venovaná problematike 

národnostných menšín, a to najmä v oblasti jazyka, kultúry a školstva, ktoré sú navzájom 

previazané. Uvádza sa napríklad právo používať jazyk v súkromnom, verejnom,  úradnom 

styku, v konaní pred súdmi, v označovaní názvov ulíc a obcí, v ktorých žijú národnostné 

menšiny, ako aj iných priestranstiev. Ďalej právo zapisovať svoje meno a priezvisko 

v danom jazyku, právo na výučbu menšinového jazyka vo výchovno-vzdelávacom procese 

a tiež právo na informácie v jazyku menšiny. Pokiaľ ide o kultúru, zmluvné strany sa 

zaväzujú umožniť spoznávanie vzájomných kultúr na vysokých školách, podporovať 

činnosť kultúrnych stredísk druhej zmluvnej strany na území svojho štátu a uchovávať 

kultúrne a historické pamiatky a pamätné miesta druhej zmluvnej strany na svojom území. 

V odseku 6 článku 15 sa stanovuje taktiež vytvorenie medzivládnej zmiešanej komisie, ako 

poradného orgánu, ktorý má na starosti vypracovávanie odporúčaní pre vlády oboch štátov 

a tiež vyhodnocovanie predošlých odporúčaní.123  

 Ako sme už zmienili uvedená zmluva bola podpísaná v Paríži, a to za mediácie 

francúzskeho premiéra Édouarda Balladura. Preto ju treba chápať predovšetkým ako snahu 

nastoliť stabilitu v Európe. Zároveň možno túto zmluvu interpretovať aj ako úsilie 

Slovenska a Maďarska ukázať medzinárodnému spoločenstvu, že tieto štáty sú schopné 

spolupráce a hľadania spoločného stanoviska k problematike národnostných menšín. 

                                                 
123 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Zmluva o dobrom susedstve 
a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou. 1995. Zbierka zákonov č. 
115/1997http://www.oslovma.hu/XXX/SloMadZm.pdf 

http://www.oslovma.hu/XXX/SloMadZm.pdf
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Uvedená zmluva deklaruje nekonfliktnosť, nekonfrontačnosť a vzájomnú spoluprácu, ale 

v praxi ju nemusí zabezpečiť.124 Nedostatkom zmluvy je, že nebola podpísaná 

nesprostredkovane a bez vonkajšieho vplyvu medzinárodného spoločenstva, a preto ju 

nemožno ponímať ako zmierenie medzi danými štátmi. Za povšimnutie stojí aj fakt, že 

touto zmluvou si Maďarsko vytvorilo priestor na zasahovanie do vnútorných záležitostí 

SR.125 

 Osobitný význam pre postavenie národnostných menšín v Európe, teda aj na 

Slovensku, má  Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín (ďalej len Rámcový 

dohovor), a to z toho dôvodu, že je prvým záväzným medzinárodnoprávnym dokumentom 

na ochranu národnostných menšín. Prijatie dohovoru iniciovali vrcholný predstavitelia 

štátov a vlád členských štátov Rady Európy vo Viedni v októbri 1993. Viedenská 

deklarácia, ktorá znamenala kompromis po tom, ako sa Odporúčanie Parlamentného 

zhromaždenia Rady Európy č. 1201 stalo nepriechodným, akcentuje potrebu priznať 

osobám patriacim k národnostným menšinám práva, pričom však rešpektuje územnú 

celistvosť a suverenitu štátov a varuje pred územnými ambíciami a agresívnym 

nacionalizmom. Prínosom dohovoru je fakt, že všeobecné ustanovenia o ľudských právach 

priamo prepojil s ochranou práv národnostných menšín. Určitým limitom je však 

skutočnosť, že neobsahuje definíciu toho, čo rozumie pod pojmom národnostná menšina. 

Po počiatočnom váhavom postoji sa Slovenská republika stala signatárom Rámcového 

dohovoru v júni 1995 s platnosťou od februára 1998.126  

 Celkovo možno povedať, že v rokoch 1994-1998, kedy na Slovensku pôsobil vo 

vedení vlády V. Mečiar a v Maďarsku J. Antall (1990-1994) a Gy. Horn (1994-1998), bola 

s ohľadom na status a postavenie maďarskej menšiny vedená danými štátmi konfrontačná 

politika. Osobným vkladom do konfliktnej povahy medzištátnych vzťahov prispeli najmä 

V. Mečiar a J. Antall.    

 

 

 

                                                 
124 Viď. Chmel, Rudolf. Moja Maďarská otázka. Bratislava: Kalligram 1996 s. 369  
125 Viď. článok 15 odsek 1 Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou 
republikou a Maďarskou republikou, kde sa píše: „Zmluvné strany potvrdzujú, že ochrana národnostných 
menšín a práv a slobôd osôb patriacich k týmto menšinám tvorí integrálnu súčasť medzinárodnej ochrany 
ľudských práv a ako taká spadá do rámca medzinárodnej spolupráce, v tomto zmysle teda nie je výlučne 
vnútornou záležitosťou štátov a je aj predmetom legitímnej pozornosti medzinárodného spoločenstva.“ 
126 Dohovor je publikovaný v Zbierke zákonov SR ako Oznámenie MZV SR č. 160 1998 Z. z. o uzavretí 
Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín.  
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3.4 Vzťahy Slovákov a Maďarov v období rokov 1998-2002 

 

 V septembri 1998 sa na Slovensku konali druhé riadne voľby do parlamentu. Do 

NR SR sa dostalo HZDS aj SNS, tento krát však nie ako vládnuce politické strany. Vládu 

utvorili Slovenská demokratická koalícia, ktorá vznikla zlúčením piatich politických strán 

vrátane dominantnej KDH, Strana demokratickej ľavice, Strana maďarskej koalície (SMK) 

a Strana občianskeho porozumenia. Na jej čele stál M. Dzurinda. Skutočnosť, že sa strana 

reprezentujúca maďarskú národnostnú menšinu stala súčasťou vládnej koalície, zatiaľ čo 

výrazne národne orientovaná strana SNS spolu s národno-populistickou  stranou HZDS 

nie, vytvorila z politologického hľadiska priaznivé predpoklady na zlepšenie právneho 

postavenia maďarskej menšiny, ako aj celkové zlepšenie slovensko-maďarských vzťahov.  

 Programové vyhlásenie vlády na roky 1998-2002 sa svojimi cieľmi zameriavalo na 

dopracovanie vnútroštátnych právnych predpisov a deklarovalo snahu aktívne sa zapojiť 

do tvorby systému medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv a špeciálne 

národnostných menšín. Vo vzťahu k národnostným menšinám si vláda v oblasti kultúry 

vytýčila za cieľ rovnoprávny rozvoj kultúry národnostných menšín, úpravu financovania 

kultúry národnostných menšín a prípravu zákona o používaní jazykov národnostných 

menšín. V oblasti školstva bola zámerom vlády obnova vydávania dvojjazyčných 

vysvedčení, obnova vedenia dvojjazyčnej pedagogickej dokumentácie, skvalitnenie 

vyučovania slovenského jazyka v školách s maďarským vyučovacím jazykom a pozornosť 

bola venovaná aj príprave pedagógov pre školy s vyučovacím jazykom menšín. Čo sa týka 

zahraničnej politiky,   prioritou sa stali dobré vzťahy so susednými štátmi.127  

 Zmeny v právnom postavení národnostných menšín a etnických skupín v období 

rokov 1998 – 2002 boli nasledovné: 

· Zákon č. 5/1999 Z. z. – zaviedol opätovné vydávanie vysvedčení v jazykoch 

národnostných menšín na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom 

národnostných menšín. Taktiež povoľoval viesť pedagogickú dokumentáciu na 

zmienených školách v jazykoch národnostných menšín. Tým došlo k zlepšeniu 

práv menšín v oblasti školstva.  

· Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín – stanovil 

právo používať v úradnom styku jazyk národnostnej menšiny v obciach 

s minimálne 20% zastúpením národnostnej menšiny. Tento zákon treba 
                                                 
127 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. http://www.vlada.gov.sk/data/files/981_programove-
vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-od-30-10-1998-do-15-10-2002.pdf 

http://www.vlada.gov.sk/data/files/981_programove
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jednoznačne vnímať pozitívne; jeho cieľom bolo zlepšiť postavenie národnostných 

menšín v štáte. 

· Na tieto zákony nadväzovali ďalšie nariadenia – Vyhláška Ministerstva školstva 

SR (MŠ) č. 217/1999 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a Nariadenie vlády č. 

221/1999 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam obcí, v ktorých aspoň 20% občanov SR 

patrí k národnostnej menšine. Ďalej treba spomenúť ešte Vyhlášku MŠ č. 

437/2001, ktorou sa došlo k doplneniu vyhlášky MŠ č. 145/1996 Z. z. 

o prijímaní na štúdium na stredné školy. 

· V menšej miere ovplyvnili postavenie národnostných menšín na Slovensku tieto 

zákony: Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach o doplnení zákona Slovenskej 

národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene 

a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej  - stanovil, že v obciach, 

v ktorých žijú občania patriaci  k národnostnej menšine musí knižnica prihliadať na 

túto skutočnosť pri tvorbe knižničného fondu. 

· Ďalším zákonom je Zákon č. 61/2000 o osvetovej činnosti , ktorý v paragrafe 2 

stanovil, že jednou z úloh osvetovej činnosti je prehlbovať vzťah k štátu a ku 

kultúrnej identite národa, ako aj k ostatným tu žijúcim skupinám obyvateľstva 

(národnostiam, etnikám).  

· Zákon č. 308/2000 Z. z. o telekomunikáciách – medzi inými stanovil, že 

programy prezentujúce život a kultúru národnostných menšín a etnických skupín 

žijúcich na Slovensku budú patriť medzi programy, ktoré sú vo verejnom záujme. 

· Nemalý význam mal aj Zákon č. 302/2001 o samospráve vyšších územných 

celkov (zákon o samosprávnych krajoch), ktorý zriadil osem vyšších územných 

celkov v podstate totožných s predtým vytýčenými samosprávnymi krajmi, čím 

došlo k potvrdeniu administratívneho členenia SR z obdobia vlády V. Mečiara.128  

 

 Ak by sme mali zhodnotiť menšinovú politiku vlády a v rámci nej prijaté právne 

predpisy,  možno konštatovať, že prítomnosť SMK vo vláde ako aj výmena na poste 

predsedu vlády mali zmierlivý psychologický účinok. Skutočne došlo k dopracovaniu 

vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich postavenie menšín v štáte v súlade 

s programovým vyhlásením vlády. Avšak, ani naďalej sa nedarilo úplne zosúladiť kroky 

vlády s požiadavkami maďarskej menšiny reprezentovanej SMK. Nepodarilo sa  presadiť 

                                                 
128 Pre ilustráciu viď. Príloha č. 5 
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zmenu preambuly ústavy ani zmenu štvrtého oddielu druhej hlavy upravujúcu právne 

postavenie národnostných menšín a etnických skupín, či zriadenie samostatnej univerzity 

s vyučovacím jazykom maďarským. Prijatím zákona č. 302/2001 sa tiež definitívne 

rozplynula vízia vytvorenia tzv. Komárňanskej župy s prevahou maďarského obyvateľstva. 

Celkovo sa vláda M. Dzurindu dá hodnotiť v niektorých aspektoch ako snaha o zlepšenie 

postavenia maďarskej menšiny na Slovensku, no v iných naopak ako pokračovanie politiky 

z obdobia V. Mečiara.  

 Významným medzinárodnoprávnym záväzkom SR v oblasti národnostných menšín 

bol podpis a ratifikácia Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov 

(ďalej len Európskej charty), ku  ktorému došlo v lete 2001.129 Európska charta predstavuje 

prvý  samostatný dokument pojednávajúci o právach menšín v Európe, ktorý sa členským 

štátom Rady Európy otvoril na podpis začiatkom novembra 1992. Svojim zameraním sa 

sústreďuje na ochranu a podporu tradične používaných regionálnych alebo menšinových 

jazykov viažucich sa k určitému územiu. Už z toho je zrejmé, že sa venuje len určitému 

typu menšín a nerieši problematiku národnostných menšín komplexne. Na druhej strane 

však maďarská menšina na Slovensku, ako aj používanie maďarského jazyka na území SR, 

v plnej spadajú do oblasti regulovanej Európskou chartou.  

 Pokiaľ ide o bilaterálne vzťahy Slovenska a Maďarska, dňa 24. novembra 1998 

vznikla Zmiešaná slovensko-maďarská komisia pre záležitosti menšín, ktorá bola zriadená 

na základe Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom 

zahraničných vecí MR ako jeden z mnohých orgánov, ktorý pomáha plniť Zmluvu o 

dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou 

republikou z roku 1995. 

 Je treba povedať, že vývoj medzištátnych vzťahov v tomto období bol 

determinovaný skutočnosťou, že v Maďarsku v tomto období vládol Zväz mladých 

demokratov (FIDESZ) na čele s V. Orbánom, ktorý bol silným zástancom presadzovania 

práv maďarskej menšiny v zahraničí. Orbánová vláda prišla v súvislosti s blížiacim sa 

vstupom Maďarska do EÚ s myšlienkou dvojitej integrácie, podľa ktorej by zároveň 

s európskou integráciou malo  prebiehať aj zjednotenie maďarského národa ponad hranice, 

ktoré sa v rámci EÚ stávajú beztak symbolickými, a teda priechodnými. Táto myšlienka 

bola realizovaná prostredníctvom Zákona č. 62/2001 o Maďaroch žijúcich v susedných 
                                                 
129 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 588/2001 Z. z. Európska charta 
regionálnych alebo menšinových jazykov. 
https://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_6F7787469128F42CC125764800442B7A_SK/$File/
text_charty_z_Zz.pdf 

https://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_6F7787469128F42CC125764800442B7A_SK/
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štátoch130 (známeho aj ako krajanský zákon, či zákon o zahraničných Maďaroch), ktorý 

značne naštrbil vzájomné vzťahy. Zákon sa vzťahoval na príslušníkov maďarskej menšiny 

v Chorvátsku, Juhoslávii, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku, s tým, že im priznával  štatút 

zahraničného Maďara, z čoho im následne plynuli rovnaké práva v oblasti kultúry ako 

občanom Maďarska. Študenti mohli študovať na maďarských univerzitách a pedagógovia 

si  mohli v Maďarsku zvyšovať svoju kvalifikáciu. Taktiež všetky osoby mohli využívať 

zľavnené cestovné a mohli žiadať o trojmesačné pracovné povolenie. Podpora v oblasti 

vzdelávania, kultúry, vedy, prípade podnikania, tak ako bola pôvodne zamýšľaná, sa mala 

poskytovať na území Maďarska, ale aj jeho susedných štátov. Čerpanie uvedených výhod 

bolo podmienené vlastníctvom Maďarského preukazu alebo Maďarského príbuzenského 

preukazu. Ten bol vtedajším štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí 

Maďarska Zs. Némethom definovaný ako listina, „ktorej vystavenie znamená, že 

maďarský štát preberá na seba spolupatričnosť so zahraničnými Maďarmi“.131 Z tohto 

zákona bola vyňatá maďarská národnostná menšina žijúca v Rakúsku, na území ktorého sa 

v období prijatia zákona muselo prihliadať na platnú európsku legislatívu, ktorá 

nepovoľovala/nepovoľuje poskytovanie alebo čerpanie výhod plynúcich zo zákona na 

základe etnického pôvodu.  

 Realizáciu myšlienky zjednotenia národa ponad hranice odôvodňovala Orbánova 

vláda oslabovaním významu absolútnej teritoriality v rámci EÚ a nárastom významu 

nadštátnych a subštátnych jednotiek.132 Ako však upozorňuje britská výskumníčka B. 

Fowlerová,  teritoriálny štát zostáva aj naďalej základným prvkom medzinárodného práva 

a politickej organizácie, a to aj napriek tomu, že skutočne dochádza k rastu významu 

medzinárodných právnych režimov a nadnárodných aktérov. Občianstvo, ako aj práva 

menšín sú viazané na rešpektovanie teritoriálnej suverenity štátu.133 

 Ihneď po prijatí uvedeného zákona zareagovala slovenská vláda, ktorá mala obavy 

z prípadného opätovného zjednotenia maďarského národa a vyslovila výhrady voči 

exteritoriálnemu a diskriminačnému charakteru daného zákona. Obavy Slovenska pritom 

                                                 
130 2001. évi LXII. Törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (zákona č. 62/2001 o Maďaroch 
žijúcich v susedných štátoch)  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100062.TV 
131 Német, Zsolt. Bontsuk le a nemzetet megosztó korlátokat. (Zbúrajme národ rozdeľujúce zábrany) In: 
Magyar Nemzet 2001, január 4 
132 Martonyi, János. A jövő Európája a közöségek községe. (Európa budúcnosti – spoločnosť spoločenstiev) 
http://mno.hu/velemeny/a-jovo-europaja--a-kozossegek-kozossege-818643 
133 Fowler, Brigit. Fuzzing citizenship, Nationalising Political Space: A framework for interpreting 
Hungarian ‘Status Law’ as New Form of Kin-state Policy in Central and Eastern Europe. Working paper 
40/02, of the ‘One Europe or Several?’ Programme at the Sussex European Institute, University of Sussex  
2002 s. 47 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100062.TV
http://mno.hu/velemeny/a-jovo-europaja--a-kozossegek-kozossege-818643
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vyplýval najmä z niektorých sporne formulovaných častí zákona ako napr. z preambuly 

zákona, kde sa píše o „príslušnosti k jednotnému maďarskému národu“.134 Ako príklad 

exteritoriality v uvedenom zákone možno označiť vyplácanie finančnej podpory rodičom 

detí navštevujúcich školu s maďarským vyučovacím jazykom bez dohody so susedným 

štátom. Diskriminačný charakter bol zas prítomný napríklad pri ustanovení, podľa ktorých 

boli študentom a pedagógom hlásiacim sa k maďarskej národnostnej menšine poskytované 

výhody na základe etnickej príslušnosti.135  

 Aj napriek tomu, že v nasledujúcom období bol zákon novelizovaný s cieľom 

akcentovať iba väzbu na maďarské kultúrne dedičstvo, a boli z neho odstránené 

diskriminačné a exteritoriálne prvky tak, aby bol prijateľný pre Európsku úniu (EÚ) 

a okolité štáty, Slovenská republika sa k nemu naďalej stavala odmietavo. K vyriešeniu 

situácie boli na podnet Európskej komisie vedené bilaterálne rokovania. 

 

 

3.5 Slovensko-maďarské vzťahy počas rokov 2002-2006 

 

 Tretie parlamentné voľby sa konali v roku 2002. Do NR SR sa opäť dostalo HZDS, 

ale neuspela SNS. Po prvý krát sa do parlamentu dostala Komunistická strana Slovenska 

a strana Smer. Vládu sformovali SDKÚ (pokračovateľka SDK), SMK, KDH 

a novosformovaná strana Aliancia nového občana. Napriek úspechu HZDS vo voľbách 

pokračovalo predchádzajúce smerovanie vlády a na poste predsedu vlády zotrval M. 

Dzurinda. Funkciu podpredsedu vlády pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny 

zastával P. Csáky zo strany SMK.   

 Programové vyhlásenie vlády na dané obdobie neprinieslo vo vzťahu k maďarskej 

menšine žujúcej na Slovensku ani v bilaterálnych vzťahoch s Maďarskom nič nové.  

 Právne predpisy týkajúce sa národnostných menšín zahrňovali: 

· Zákon č. 465/2003 Z. z. o zriadení Univerzity J . Selyeho v Komárne  

a o doplnení zákona č. 131/2000 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, na ktorých je jedným z vyučovacích jazykov maďarský 

jazyk - došlo k naplneniu niekoľkoročných snáh politických predstaviteľov 
                                                 
134 2001. évi LXII. Törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (zákona č. 62/2001 o Maďaroch 
žijúcich v susedných štátoch) Dostupné na internete:  
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100062.TV 
135 2001. évi LXII. Törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (zákona č. 62/2001 o Maďaroch 
žijúcich v susedných štátoch) Dostupné na internete:  
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100062.TV 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100062.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100062.TV
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reprezentujúcich maďarskú národnostnú menšinu na Slovensku zriadiť v SR 

samostatnú univerzitu pre maďarských poslucháčov.136  

· Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zakotvil okrem iného dvojjazyčné 

označovanie škôl, v ktorých sa vyučuje v jazykoch národnostných menšín.  

· Zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase a zákon č. 16/2004 Z. z. 

o Slovenskej televízii – garantoval národnostným menšinám vysielanie v jazykoch 

národnostných menšín. 

· Vyhláška Ministerstva vnútra  SR o označovaní ulíc a iných verejných 

priestranstiev č. 31/2003 Z. z.  – paragraf 3 príslušnej vyhlášky upravuje názvy 

ulíc a ďalších orientačných tabúľ v obci, ktoré sa uvádzajú v štátnom jazyku, 

a v obciach, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise, t.j. v Nariadení vlády SR č. 

221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania SR patriaci 

k národnostnej menšine tvoria najmenej 20% obyvateľstva, aj v jazyku 

národnostnej menšiny. 

· Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach 

a o ochrane proti diskriminácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. 

antidiskriminačný zákon) - garantuje rovnaké zaobchádzanie so všetkými občanmi 

v SR v rôznych oblastiach života bez ohľadu  na ich etnický, národnostný pôvod. 

Schválenie tohto zákona bolo jednou z hlavných programových priorít SMK, takže 

ho možno hodnotiť určite pozitívne.  

· Zákon č. 301/2005 Z. z. -  zaručuje právo obvineného a jeho právneho zástupcu, 

ako aj poškodeného, svedka alebo zúčastnenej osoby na tlmočníka, resp. 

prekladateľa, ak daná osoba prehlási, že nerozumie jazyku, v ktorom sa vedie 

konanie. 

· Zákon č. 13/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/1993 Z. z. 

o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov – na základe tohto zákona 

možno meniť zápis neslovenského ženského priezviska a uvádzať ho bez koncovky 

slovenského prechyľovania.  

 

                                                 
136 Pre doplnenie uvádzame, že na zmieňovanej univerzite môžu študovať aj slovenskí študenti v slovenskom 
jazyku. Okrem tejto univerzity sa niektoré odbory dajú študovať v maďarčine aj na iných vysokých školách 
na Slovensku. Viď. napr. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.  
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 Tak ako v predošlom volebnom období, ani teraz sa nepodarilo SMK presadiť 

všetky vytýčené ciele. Pozitívne sa dá hodnotiť prijatie zákona, na základe ktorého vznikla 

samostatná univerzita s vyučovacím jazykom maďarským, ako aj tzv. antidiskriminačný  

zákon. Oba patrili medzi hlavné priority SMK. Na druhej strane však nebola prijatá novela 

zákona o používaní jazykov národnostných menšín ani zákon o financovaní kultúry 

národnostných menšín.  

 Dôležitými medzníkmi v zahraničnopolitickom smerovaní bol vstup Slovenska do 

Severoatlantickej aliancie 29. marca 2004 a do Európskej únie dňa 1. mája 2004. 

V súvislosti so vstupom do uvedených integračných zoskupení, ale aj s výmenou 

maďarskej vlády, možno slovensko-maďarské vzťahy v tomto období charakterizovať ako 

snahu o utlmenie vyhrotenej situácie. Vládna koalícia Maďarskej socialistickej strany 

(MSZP) a Zväzu slobodných demokratov (SZDSZ) formulovala zahraničnopolitické 

záujmy krajiny obozretnejšie ako jej predchodca. Vymedzila sa voči prílišnému 

obhajovaniu národných záujmov a za prioritu si zvolila zvýšenie svojej kredibility na 

medzinárodnej politickej scéne. Snažila sa aktívne sa angažovať v európskej 

politike, posilniť svoje aktivity na západnom Balkáne a zlepšiť vzťahy so susednými 

štátmi.  

 V decembri 2003 bola v Bruseli podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej 

republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných 

menšín v oblasti vzdelávania a kultúry, ktorá nadobudla platnosť vo februári 2004. V nej 

sa ministri zahraničných vecí oboch štátov dohodli, že si navzájom umožnia podporovať 

zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity svojej menšiny na území druhého štátu. 

Pokiaľ ide o financovanie menšinovej kultúry a školstva, deklaruje sa, že podpora 

maďarskej menšiny na Slovensku, tak isto ako podpora slovenskej menšiny v Maďarsku, 

bude umožnená, avšak príjemcami podpory nebudú jednotlivci, ale inštitúcie ako Zväz 

Slovákov v Maďarsku alebo nadácia Pázmány Péter Alapítvány na Slovensku.137 138  

 Treba povedať, že vláda pod vedením P. Medgyessyho a od roku 2004 F. 

Gyurcsánya deklarovala snahu o upokojenie a stabilizovanie slovensko-maďarských 

vzťahov. To však neznamená, že sa zriekla obhajoby práv a záujmov maďarskej menšiny 

                                                 
137 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore 
národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí 
Slovenskej republiky. Dostupné na internete:www.zbierka.sk/sk/predpisy/77-2004-z-z.p-7670.pdf 
138 Tento dokument treba vnímať ako riešenie situácie vzniknutej po prijatí Zákona č. 62/2001 o Maďaroch 
žijúcich v susedných štátoch, kedy Slovensko odmietlo daný zákon aj jeho novelu. Následne sa ministri 
zahraničných vecí uzniesli na tom, že sa zákon nebude uplatňovať na území SR a predmetná oblasť sa upraví 
bilaterálnou dohodou.    

http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/77-2004-z-z.p-7670.pdf
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v zahraničí. Zmena nastala v spôsobe, akým sa maďarská vláda snažili svoj cieľ  

dosiahnuť. V tejto otázke deklarovala postup v súlade s platnými európskymi normami. 

Európska únia bola vnímaná ako priestor, ktorý vytváral možnosti pre cezhraničnú 

spoluprácu Maďarska s maďarskými menšinami v okolitých štátoch. Gyurcsányová vláda 

sa na vzťahy s Maďarmi žijúcimi v okolitých štátoch sústredila v širšom zmysle, a to cez 

hospodársku spoluprácu. Cieľom bolo zapojiť maďarské menšiny do hospodárskeho života 

Maďarska.139 Základný vládnym dokumentom, ktorým sa maďarská vláda dotýkala 

problematiky maďarskej menšiny v susedných štátoch sa stal program Rodná zem 

(Szülőföld), ktorý bol vyhlásený v roku 2005. Cieľom bolo vybudovanie siete významných 

podnikov v regióne na základe spoločného jazyka a kultúry. Maďarská vláda očakávala od 

tohto programu posilnenie štátu v stredoeurópskom regióne a zároveň prehĺbenie 

regionálnej integrácie.140  

 Súčasťou programu bolo aj vytvorenie rovnomenného fondu a Rámcového 

programu hospodárskeho rozvoja a tvorby pracovných miest. Finančné prostriedky boli 

určené na oblasť vzdelávania, vedy a kultúry (čo bolo v podstate totožné s opatreniami 

Zákona o zahraničných Maďaroch), a taktiež podporu malých a stredných podnikov 

a budovanie cezhraničnej pozemnej infraštruktúry. V pôvodnom znení sa prostriedky opäť 

prideľovali na základe etnického, ale aj príbuzenského a geografického kritéria.141 Toto, 

ale aj ďalšie ustanovenia zákona sa opäť dostali do rozporu so stanoviskom Európskej 

komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (tzv. Benátskej komisie). V dôsledku toho 

predložila vláda do parlamentu novelu uvedeného zákona a tam, kde došlo k prekročenie 

medzinárodne uznávaného rámca, sa poskytovanie podpôr menšinám vyriešilo doplnkom, 

ktorý danú oblasť riešil dvojstrannou dohodou.142    

 V rovnakom roku ako vznikol program Rodná zem (Szülőföld) a zákon, ktorý 

zaistil jeho financovanie, začala Zmiešaná slovensko-maďarská komisia pre záležitosti 

menšín posudzovať vykonávanie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou 

                                                 
139 Viď. Somogyi, Ferenc. Magyar érdekek, uniós értékek. (Maďarské zákony, únijné zákony) Népszabadság,  
2005, 2. apríl 
140 Viď. Törzsök, Erika. Szülőföld Program. Az Európai összehasonlító Kisebbsegkutatások Közalapítvany 
stratégiai tanulmánya. (Program Rodná zem. Strategická štúdia verejného fondu európskych  komparatívnych 
menšinových výskumov.) Budapest: Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai és Elemzõ és Tervezõ Fõosztálya 
(STRATEK) 2005, február, č. 98 
141 2005 évi törvény a Szülőföld Alapról. (Zákon z roku 2005 o fonde Rodná zem.) 
http://www.complex.hu/kzldat/t0500002.htm/t0500002.htm 
142 2005 évi törvény a Szülőföld Alapról. (Zákon z roku 2005 o fonde Rodná zem.) 
http://www.complex.hu/kzldat/t0500002.htm/t0500002.htm 

http://www.complex.hu/kzldat/t0500002.htm/t0500002.htm
http://www.complex.hu/kzldat/t0500002.htm/t0500002.htm
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Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania 

a kultúry z  decembra 2003.143 

 Celkovo sa dá povedať, že maďarskej vláde sa v období rokov 2002-2006 podarilo 

miernejším postojom v oblasti presadzovania záujmov a práv maďarskej menšiny docieliť 

lepší ohlas u svojich susedov, ako tomu bolo v predošlom volebnom období, kedy vo 

funkcii predsedu vlády pôsobil V. Orbán. Zároveň však vidíme, že snahy maďarskej vlády 

o kultiváciu vzťahov s maďarskými menšinami v okolitých štátoch neustali, rovnako ako 

neustala ani snaha o opätovnú reintegráciu všetkých Maďarov v regióne.    

 

 

3.6 Charakteristika obdobia rokov 2006 – 2010 

 

 Štvrté, predčasné parlamentné voľby sa konali 17. júna 2006. Víťazom sa stala 

strana Smer, ktorá spolu s SNS a Ľudovou stranou HZDS vytvorila vládu na čele s R. 

Ficom. Do parlamentu sa ďalej dostali SDKÚ-DS (Demokratická strana), SMK a KDH.  

 Sformovanie vlády v danom zložení do určitej miery predznamenal ďalší vývoj 

v oblasti práv národnostných menšín a celkovo politiku štátu v tejto oblasti. 

V programovom vyhlásení sa menšinová otázka objavuje len stručne, a to v častiach 

výchova a vzdelávanie, miestna a menšinová kultúra a demokracia a právny štát. Vo 

vzťahu k národnostným menšinám možno spomenúť zámer vlády vypracovať zákon na 

financovanie menšinových kultúr a  zriadenie Úradu pre menšiny. Taktiež sa deklaruje boj 

proti rasovej, etnickej, náboženskej a politickej neznášanlivosti. Na viacerých miestach sa 

uvedené programové vyhlásenie venuje skôr ochrane a podpore slovenčiny a slovenskej 

kultúry a opatreniam v národnostnom školstve, kde si vláda kladie za cieľ vyučovanie 

slovenčiny na rovnakej úrovni a v rovnakom rozsahu ako vyučovanie jazykov 

národnostných menšín.144 Možno konštatovať, že aj keď sú časti programového vyhlásenia 

týkajúce sa menšín strohé, negatívny vývoj politiky vo vzťahu k národnostným menšinám, 

ktorý by sa dal očakávať vzhľadom na zloženie vlády, nie je nikde prítomný.    

 

                                                 
143 Správa o priebehu a výsledkoch VII. zasadania Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti 
menšín. December 2007  
144 Viď. Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. August 2006. 
http://www.vlada.gov.sk/data/files/979_programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-od-04-07-2006-
do-08-07-2010.pdf 

http://www.vlada.gov.sk/data/files/979_programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-od-04-07-2006
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 Z hľadiska právnych predpisov týkajúcich sa národnostných menšín sa udiali tieto 

zmeny: 

· Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb 

a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – dá sa 

povedať, že menšín sa dotýkal len okrajovo, a to ustanoveniami o povinnosti 

vysielateľa pri vysielaní programov vo verejnom záujme, do ktorých patria aj 

programy pre národnostné menšiny a etnické skupiny.   

· Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov –  v podstate potvrdil zachovanie národnostného školstva 

a používanie jazykov národnostných menšín vo výchovno-vzdelávacom procese, 

ako aj vo vedení pedagogickej dokumentácie a vydávaní dokladov o získanom 

vzdelaní. Ďalej umožnil v učebniciach používanie jazyka národnostnej menšiny pri 

geografických názvoch.  Zároveň však došlo k vyrovnaniu počtu vyučovacích 

hodín štátneho, slovenského jazyka s počtom hodín jazyka národnostnej menšiny 

a zákon stanovil vyučovanie podľa učebníc schválených alebo odporúčaných 

ministerstvom školstva alebo v súlade s daným zákonom.   

· Zákon č. 318/2009 Z. z. – ktorým sa  mení a dopĺňa zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o  štátnom jazyku Slovenskej republiky 

v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon 

sa zameral na ochranu štátneho jazyka a jeho prvenstvo v štáte  v rôznych 

oblastiach v úradnom aj verejnom styku, v súdnom a správnom konaní, pri 

označovaní geografických názvov a stanovoval dohľad nad výkonom tohto zákona, 

ktorý malo na starosti Ministerstvo kultúry. Pri zistení porušenia povinností 

stanovil zaslanie písomného upozornenia a v prípade, že nebola vykonaná náprava 

finančnú pokutu od 100-5000 eur.    

· Zákon č. 200/2010 Z. z. - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 63/1993 Z. z. 

o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zákon zavádza povinnosť 

zaradiť do vzdelávacieho procesu výchovu k vlastenectvu a úctu k štátnym 

symbolom. Takisto zavádza povinnosť umiestniť do každej triedy štátnu vlajku, 

text hymny a Preambuly Ústavy SR.       
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· Zákon č 250/2010 Z. z. – ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1993 Z. z. 

o štátnom občianstve SR v znení neskorších predpisov. Podľa paragrafu 9 odsek 

1 možno štátne občianstvo stratiť dvoma spôsobmi, a to na vlastnú žiadosť alebo 

nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle. 

Pri dobrovoľnom nadobudnutí iného štátneho občianstva ako je slovenské 

dochádza automaticky k strate občianstva SR, a to dňom výslovného prejavu vôle. 

Každý občan, ktorý nadobudne cudzie štátne občianstvo, musí túto skutočnosť 

oznámiť príslušnému obvodnému úradu, inak mu hrozí finančná pokuta. Novela 

zákona však neplatí retroaktívne a týka sa iba tých občanov SR, ktorý nadobudli iné 

ako slovenské občianstvo po 17. júli 2010. Aj keď je známe, že existujú aj iné štáty 

vo svete, kde je povolené iba jedno občianstvo, daný zákon sa pre okolnosti za 

ktorých vznikol, ako aj reštriktívne opatrenia, ktoré zahŕňa nedá hodnotiť inak ako 

negatívne.  

 Z prijatých zákonov sa dá usúdiť, že vláda sa v danom období sústredila skôr na 

ochranu slovenského jazyka, symbolov a občianstva, a podporu vlastenectva, než na 

samotné národnostné menšiny. Svedčí o tom novela zákona o štátnom jazyku, zákon 

o štátnych symboloch ako aj tzv. školský zákon. Negatívne možno vnímať novelu zákona 

o štátnom občianstve, a to najmä kvôli okolnostiam jej vzniku (vznikla ako protiopatrenie 

na maďarský zákon zjednodušujúci získanie maďarského občianstva) ako aj faktu, že bola 

v podstate namierená proti maďarskej menšine. Na základe zverejneného volebného 

programu SMK na roky 2006-2010 sa dá konštatovať, že z vytýčených cieľov sa jej 

nepodarilo presadiť zmenu Ústavy SR, ku ktorej má aj naďalej výhrady. Taktiež sa 

nepodarilo zrealizovať vytvorenie Úradu pre národnostné menšiny a prijatie zákona na 

financovanie kultúry národných menšín.  

 Významným zahraničnopolitickým počinom v tomto období bolo, že  v decembri 

2007 sa SR stala súčasťou schengenského priestoru a taktiež schválenie Lisabonskej 

zmluvy v apríli 2008. Nemenej podstatným bolo aj zavedenie eura od 1. januára 2009. 

 Pokiaľ ide o zahraničnú politiku, bilaterálne vzťahy s Maďarskom poznačilo v roku 

2007 uznesenie NR SR o nespochybniteľnosti, nedotknuteľnosti a nemennosti Benešových 

dekrétov a majetkovo-právnych vzťahov145, ktoré vznikli rozhodnutiami Československej 

republiky a Slovenskej národnej rady po vojne. Táto téma, a konkrétne najmä vysídľovanie 

                                                 
145 Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 1483 z 20. septembra 2007 o nedotknuteľnosti 
povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne na Slovensku. 
http://www.nrsr.sk/web/?sid=nrsr/dokumenty/vyhlasenia 

http://www.nrsr.sk/web/?sid=nrsr/dokumenty/vyhlasenia


 

65 

a vyvlastnenie Maďarov, tvorí integrálnu súčasťou slovensko-maďarských vzťahov a je 

mimoriadne citlivá. Snaha Slovenka raz a navždy uzavrieť danú tému uznesením, v ktorom 

sa deklaruje nedotknuteľnosť a nemennosť povojnových dokumentov, sa stretla s veľkou 

nevôľou a rozhorčením Maďarska, a to napriek tomu, že zmienené uznesenie zároveň 

odsudzuje princíp kolektívnej viny. Uvedený dokument sa stal dokonca predmetom 

jednominútových vystúpení poslancov Európskeho parlamentu pred riadnym zasadnutím, a 

to navzdory tomu, že sa k nemu už predtým vyjadrila Európska komisia, ktorá 

konštatovala, že otázku dekrétov považuje za uzavretú.146   

 V nasledujúcom roku (2008) prispela k zvýšeniu napätia vo vzájomných vzťahoch 

skutočnosť, že maďarský parlament uznal Fórum maďarských poslancov Karpatskej 

kotliny (ďalej len Fórum) za svoju stálu inštitúciu. Fórum združujúce poslancov 

maďarských politických strán v susedných štátoch Maďarska vzniklo v roku 2004 ako 

poradný orgán maďarského parlamentu. Už vtedy Slovensko namietalo proti tomu, aby 

boli poslanci NRSR zároveň konzultantmi maďarského parlamentu podieľajúcimi sa na 

tvorbe maďarskej zahraničnej politiky. V uznesení z novembra 2008 vyjadruje NR SR 

vážne obavy z toho, že maďarský parlament týmto spôsobom zasahuje do záležitostí SR.147  

Ďalší vážny spor vznikol v tomto volebnom období v auguste 2009,  kedy bol na oslavu 

sviatku sv. Štefana pozvaný na Slovensko do mesta Komárno maďarský prezident L. 

Sólyom. Ten sa mal zúčastniť aktu odhalenia sochy sv. Štefana, na ktorú finančne prispel. 

Maďarsko oznámilo plánovanú návštevu prezidenta Slovensku s predstihom, pričom 

povahu zahraničnej cesty definovalo ako súkromnú. Pred návštevou však vrchní 

predstavitelia slovenskej vlády a parlamentu spolu s prezidentom vyzvali maďarského 

prezidenta k zrušeniu návštevy z dôvodu bezpečnostného rizika.148 Problematickým sa stal 

fakt, že oslavy sv. Štefana, ktoré oficiálne pripadajú na 20. august, sa konali o deň neskôr. 

21. august je ale dátumom, kedy na Slovensko (v tom čase súčasť Československej 

socialistickej republiky) vpadli vojská Varšavskej zmluvy, ktorých súčasťou bolo aj 

maďarské vojsko. Maďarský prezident sa aj napriek diplomatickej nóte rozhodol na 

Slovensko pricestovať, no na slovensko-maďarskej hranici mu bol odopretý vstup do štátu. 

                                                 
146 Pri otvorení zasadnutia sa preberali slovensko-maďarské vzťahy. Európsky parlament. Týždenník – 
zhrnutie zo zasadnutia. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-
PRESS+20070823BRI09775+ITEM-001-SK+DOC+XML+V0//SK&language=SK 
147 Uznesenie Národnej Rady Slovenskej republiky. č. 1780 k Informácii o vzťahoch a možných negatívnych 
dopadoch inštitucionalizácie Fóra maďarských poslancov Karpatskej kotliny pri maďarskom parlamente na 
politický a spoločenský vývoj strednej Európy. 4. 11. 2008 
148 Petőcz, Kálmán. Národný populizmus na Slovensku a Slovensko-Maďarské vzťahy 2006-2009. Šamorín: 
Fórum inštitút pre výskum menšín 2009 s.82  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM


 

66 

Následne sa Maďarsko rozhodlo podať na SR žalobu na Európsky súdny dvor 

v Luxemburgu, v ktorej žalovalo Slovenskú republiku z obmedzenia voľného pohybu 

v rámci EÚ a zneužitia práva EÚ, keď nevpustila maďarského prezidenta na územie svojho 

štátu. Súdny dvor skonštatoval, že „členské štáty môžu obmedziť slobodu pohybu a pobytu 

občanov Únie a ich rodinných príslušníkov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť na základe 

dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia ... “, pričom je 

stanovené, že daná osoba/y dostanú písomné oznámenie o rozhodnutí štátu spolu 

s informáciami o dôvode verejného poriadku, bezpečnosti alebo zdravia, proti ktorému je 

možné odvolať sa na príslušnom súde. Aj keď bolo Slovensku vytknuté, že vo svojej 

verbálnej nóte maďarskému prezidentovi zo dňa 21. augusta 2009 nesprávne odôvodnila 

zákaz jeho vstupu na územie štátu (na základe smernice 2004/38), žaloba Maďarska bola 

nakoniec zamietnutá.149      

 Zásadným spôsobom ovplyvnil slovensko-maďarské vzťahy aj maďarský zákon 

o dvojakom občianstve, ktorý umožnil maďarským menšinám v okolitých štátoch žiadať 

o občianstvo. Problematika dvojakého občianstva bola v Maďarsku prítomná už od 

začiatku 90. rokov, no až od roku 1998 došlo reálne k zahájeniu aktivít spätých s jeho 

zavedením. Tlak na prijatie zákona vyvíjali najmä zahraničné maďarské subjekty ako napr. 

Svetový zväz Maďarov (Magyarok Világszövetsége) a Svetový zväz maďarských 

reformovaných (Magyar Reformátusok Világszövetsége) v spolupráci s niektorými 

predstaviteľmi maďarských menšín v susedných štátoch. Ku koncu 90. rokov sa zástancom 

tohto zákona stala aj maďarská politická strana FIDESZ, ktorá začala presadzovať 

myšlienku zjednotenia maďarského národa ponad hranice. Tieto snahy vyústili napokon do 

neúspešného referenda o dvojakom občianstve, ktoré sa konalo v decembri 2004. Dvojaké 

občianstvo, a v širšom zmysle národnostná otázka, sa v tomto období stala predmetom boja 

medzi maďarskými politickými stranami, kde na jednej strane stál zmieňovaný FIDESZ 

a na druhej strane MSZP spolu s SZDSZ. V roku 2006 sa opäť konalo referendum, ktoré 

bolo, rovnako ako to predošlé, vyhlásené za neplatné. Situácia sa zmenila po 

parlamentných voľbách  v roku 2010, kedy sa získaním ústavnej väčšiny podarilo strane 

FIDESZ predložiť návrh novely zákona o štátnom občianstve, ktorá bola schválená 26. 

mája 2010.  

                                                 
149 Rozsudok súdneho dvora (veľká komora) zo 16. októbra 2012. 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sk&num=C-364/10 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sk&num=C-364/10


 

67 

 Novela zákona umožňuje získať občianstvo bez trvalého pobytu v Maďarsku ako aj 

skrátenú naturalizáciu osôb, ktoré nie sú maďarskými občanmi. Podmienkou získania 

občianstva je maďarský pôvod a ovládanie maďarského jazyka.150  

 Reakciou slovenskej vlády ešte pred tým než vôbec došlo k schváleniu maďarského 

zákona, bolo uznesenie, v ktorom odsúdila zámer maďarského parlamentu prijať daný 

zákon, pričom argumentovala exteritoriálnymi účinkami zákona, ktoré pre Slovensko 

predstavujú bezpečnostnú hrozbu. Vláda iniciovala zvolanie Bezpečnostnej rady a ihneď 

po schválení zákona maďarským parlamentom uložila povinnosť vykonať legislatívne 

zmeny v právnom poriadku SR „s cieľom minimalizovať riziká a dopady tohto zákona 

v Slovenskej republike“,151 ktorých výsledkom bola novela zákona o štátnom občianstve.   

 

 

3.7 Vzťahy Slovenska s Maďarskom a maďarskou národnostnou menšinou počas 

najkratšieho volebného obdobia NR SR (2010-2012) 

 

 V poradí piatych voľbách do NR SR sa do parlamentu dostali SNS, Smer aj 

novovytvorená strana Most – Híd, ktorá sa prezentovala/prezentuje ako strana slovensko-

maďarskej spolupráce a do politiky išla s cieľom osloviť nielen maďarských, ale aj časť 

slovenských voličov, najmä tých, ktorý žijú na území SR obývanom zmiešaným 

obyvateľstvom. Vládu utvorili SDKÚ-DS, KDH a Sloboda a solidarita (SaS). Premiérkou 

sa stala I. Radičová.  

 Po prvý krát sa do parlamentu nedostali strany, ktoré boli jej súčasťou od vzniku 

samostatnej SR, a to HZDS a SMK. Daný stav vytvoril do istej miery predpoklady na 

stabilizáciu slovensko-maďarských vzťahov.  

Programové vyhlásenie vlády na dané obdobie deklaruje vo vzťahu k národnostným 

menšinám odstránenie reštriktívnych opatrení z vnútroštátnych právnych predpisov 

z predchádzajúceho obdobia, a to najmä zmenou zákona o štátnom jazyku, zákona 

o občianstve a niektorých ďalších zákonov. Ďalej deklaruje vytvorenie priestoru pre 

národnostné menšiny na účasť na správe vecí verejných a rozvoj kultúry a identity 

národnostných menšín. Ustanovuje funkciu podpredsedu vlády SR pre ľudské práva 
                                                 
150 A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról. (O zmene zákona LV. z roku 
1993 o maďarskom štátnom občianstve.) http://www.parlament.hu/irom39/00029/00029.pdf 
151 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 328 zo 14. mája 2010. k správe o iniciatíve prijatia novely 
zákona č LV. z roku 1993 o maďarskom štátnom občianstve upravujúcej otázku dvojakého občianstva 
v Národnom zhromaždení Maďarskej republiky – širšie medzinárodné súvislosti a dopady pre Slovenskú 
republiku. http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Uznesenie-10674?prefixFile=u_ 

http://www.parlament.hu/irom39/00029/00029.pdf
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Uznesenie-10674?prefixFile=u_


 

68 

a národnostné menšiny s riadiacimi a rozhodovacími právomocami v oblasti školstva 

a kultúry národnostných menšín. Vláda sa taktiež zaviazala podporiť kvalitu vyučovania 

menšinových jazykov ako aj slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom 

menšín. Medzi ďalšie iniciatívy sa vláda rozhodla zaradiť zmenu štatútu a sfunkčnenie 

Rady vlády SR pre národnostné menšiny. Plánovaná bola novela zákona o používaní 

jazykov národnostných menšín, školský zákon, prijatie zákona o ochrane a podpore 

zachovania a rozvoja kultúr národnostných menšín a pod. Súčasťou vyhlásenia bolo 

dodržiavanie práv národnostných menšín v súlade medzinárodnými záväzkami Slovenska. 

Za jeden z najvýznamnejších plánovaných krokov možno považovať vypracovanie návrhu 

zákona o postavení a právach národnostných menšín.152  Takýto komplexný zákon nemá 

pritom v legislatíve samostatnej SR obdobu.  

 V tomto období vznikli nasledovné právne predpisy: 

· Zákon č. 403/2010 - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o 

organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov a  ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Doplnením paragrafu 1 o odseky 4 a 5  zriadil zákon funkciu podpredsedu vlády 

zodpovedného za usmerňovanie a koordinovanie plnenia úloh spätých s oblasťou 

ľudských práv, práv národnostných menšín, rovnakého zaobchádzania a rodovej 

rovnosti. Podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo má z tohto zákona na 

starosti výchovu a vzdelávanie národnostných menšín, prerozdeľovanie financií na 

podporu kultúry národnostných menšín a je zodpovedný za televízne a rozhlasové 

vysielanie v jazykoch národnostných menšín.  

· Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov – poskytuje finančnú 

podporu na zachovanie a rozvoj identity a kultúry národnostných menšín, na 

výchovu a vzdelávanie k právam národnostných menšín a na medzietnický 

a medzikultúrny dialóg medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami 

a etnickými skupinami.  

· Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska (RTVS) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov -  si v paragrafe 3 odsek 3 za jeden zo svojich 

cieľov stanovil rozvíjanie kultúrnej identity občanov SR bez ohľadu na akýkoľvek 

rozdiel medzi nimi, vrátane národného pôvodu, resp. príslušnosti  k národnosti 
                                                 
152 Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010-2014. http://www.vlada.gov.sk/programove-
vyhlasenie-vlady-sr-na-obdobie-rokov-2010-2014/ 

http://www.vlada.gov.sk/programove
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alebo etnickej skupine. Dekalruje, že programy RTVS majú odrážať rozmanitosť, 

prispievať k vedomostnej spoločnosti a posilňovať vzájomné porozumenie, 

toleranciu a súdržnosť spoločnosti.  V článku 5 garantuje „vysielanie obsahovo a 

regionálne vyvážených programov v jazykoch národnostných menšín a etnických 

skupín žijúcich na území Slovenskej republiky v časovom rozsahu zodpovedajúcom 

národnostné- mu a etnickému zloženiu obyvateľstva Slovenskej republiky“. 

· Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2011 Z. z. – ktorým sa vydáva 

zoznam obcí, v ktorých občania SR patriaci k národnostnej menšine tvoria 

najmenej 20% obyvateľstva.  

· a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 535/2011 Z. z. - ktorým sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov 

národnostných menšín v znení neskorších predpisov. Vláda týmto právnym 

predpisom informuje o možnosti používania jazyka menšiny v informačných 

systémoch obcí, kde sa podľa zákona používa v úradnom styku jazyk menšiny. 

Taktiež umožňuje vydávanie dvojjazyčných rodných listov, sobášnych listov, 

úmrtných listov a iných dokumentov, ako sú povolenia, oprávnia, potvrdenia, 

vyhlásenia a pod.  

· Zákona č. 35/2011 Z. z. - ktorým sa  mení a dopĺňa zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o  štátnom jazyku Slovenskej republiky 

v znení neskorších predpisov. Novelizovaný bol napríklad paragraf 9 odsek 1, 

ktorým sa odstránili niektoré reštriktívne opatrenia pri porušení povinností 

vyplývajúcich z daného zákona. Konkrétne sa zúžil okruh sankcionovateľných 

povinností a znížila sa dolná aj horná hranica pokút za porušenie zákona o štátnom 

jazyku. 

· Zákon č. 204/2011 Z. z. - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o 

používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Týmto zákonom došlo 

k zosúladeniu daného zákona so zákonom o štátnom jazyku, ale aj medzinárodnými 

záväzkami SR, najmä s Európskou chartou regionálnych alebo menšinových 

jazykov.   
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 Postoj vlády SR v danom období možno označiť za nekonfrontačný. V tomto 

období došlo k utlmeniu negatívnych politických výrokov, ktoré boli vystriedané 

kultivovanejším prejavom a snahou o konštruktívny dialóg. O výraznejšom zlepšení 

vzťahov sa však podľa nášho názoru nedá hovoriť. Jednak bolo toto obdobie pomerne 

krátke a po druhé slovensko-maďarské vzťahy sa síce usilovali o spoluprácu, no do 

riešenia skôr vzniknutých problémov sa nepúšťali. Pokiaľ ide o vnútroštátne právne 

predpisy, podarilo sa prijať novelu zákona o štátnom jazyku a novelu zákona o používaní 

jazykov národnostných menšín. K novele zákona o občianstvo nedošlo, pretože politické 

strany sa nevedeli dohodnúť na jej znení. Problémom nebola ani tak akceptácia dvojakého 

občianstva, ako skôr otázka, za akých podmienok ho umožniť. SDKÚ-DS, KDH a SaS 

trvali na určitých podmienkach, zatiaľ čo Most-Híd sa im bránil.153 Taktiež nebol 

novelizovaný školský zákon.  

 Piate volebné obdobie bolo poznamenané a nakoniec aj skončilo v dôsledku 

odlišných postojov vládnej koalície k schváleniu dodatku k tzv. Eurovalu, t.j. finančného 

záchranného systému eurozóny.  

 Čo sa týka zahraničnej politiky SR, do bilaterálnych vzťahov Slovenska 

a Maďarska sa preniesla väčšina problémov z predchádzajúceho obdobia. Ako sme však už 

zmienili, po parlamentných voľbách v roku 2010 nastala zmena prístupu slovenskej strany, 

ktorá sa snažila nájsť primerané riešenie. Vzájomné vzťahy oboch štátov sa vyznačovali 

pomerne častými stretnutiami na politickej úrovni, a to najmä v čase, keď Slovensko 

predsedalo regionálnemu zoskupeniu V4 a Maďarsko Európskej rade. Prezidenti oboch 

štátov, I. Gašparovič aj P. Schmitt, deklarovali snahu zmierňovať napätie vo vzájomných 

vzťahoch. Ministri zahraničných vecí oboch štátov sa tiež snažili klásť dôraz na ochotu 

spolupráce a koncentrovali sa najmä na spoločné záujmy Slovenska a Maďarska.  

 Hľadanie spoločných záujmových oblastí a postojov vyústilo do vzniku Zmiešanej 

slovensko-maďarskej komisie pre európsku a euroatlantickú integráciu (ďalej len 

zmiešaná komisia), ktorá sa realizovala v roku 2011 v súvislosti so zmienenými 

predsednictvami oboch štátov. Témami zmiešanej komisie boli napríklad Európska 

                                                 
153 Kusá, Dagmar. Slovakia: Plans for reintroducing toleration of dual citizenship delayed. 14. 11. 2012 
http://eudo-citizenship.eu/news/citizenship-news/503-slovakia-plans-for-reintroducing-toleration-of-dual-
citizenship-delayed 

http://eudo-citizenship.eu/news/citizenship-news/503-slovakia-plans-for-reintroducing-toleration-of-dual
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susedská politika, Východné partnerstvo, spolupráca so stredomorským regiónom, či 

Európska stretégia pre Rómov a Európska stratégia pre dunajský región.154  

 Oba štáty zahájili sa viaceré spoločné projekty v oblasti budovania cezhraničnej 

a prihraničnej infraštruktúry, ktoré predstavovali snahu zblíženie a spojenie v praktickej 

rovine.155    

 V Maďarsku v tomto období pokračovala vláda V. Orbána naďalej v budovaní 

jednotného maďarského politického priestoru. Významnú zmenu predstavovalo prijatie 

novej maďarskej ústavy (Základného zákona), ktorá spôsobila zvýšené napätie vo 

vzťahoch medzi štátmi. Ústava bola prijatá  25. apríla 2011 s účinnosťou od 1. januára 

2012. Hlavným dôvodom znepokojenia slovenskej vlády a politikov bola formulácia 

niektorých jej častí.  

 Prítomnosť historického akcentu v ústave je prítomná v preambule, kde sa 

konštatuje, že Maďarsko sa hlási k ústavnej kontinuite so Svätou Korunou, t.j. s 

Uhorskom. Dokazujú to sporne interpretovateľné slová, podľa ktorých Maďarsko 

neuznáva „pozastavenie ... historickej ústavy z dôvodu cudzej okupácie“ a v dôsledku toho 

dáva prísľub k „intelektuálnej a duševnej jednote (roztriešteného) maďarského národa ...“. 

V článku D sa ďalej konštatuje, že „Maďarsko vedené myšlienkou jednotného maďarského 

národa nesie zodpovednosť za osud Maďarov žijúcich mimo jeho hraníc…“. Oveľa väčšie 

znepokojenie však priniesla časť týkajúca sa občianstva, ktoré ako vieme Maďarsko 

neviaže na trvalý pobyt v štáte. Táto skutočnosť je zapracovaná aj do novej ústavy. Článok 

XXI stanovuje, že „každý plnoletý maďarský občan (teda aj ten, ktorý má trvalé bydlisko 

v inom štáte) má právo na to, aby volil a aby bol volený vo voľbách poslancov v 

parlamentných voľbách, vo voľbách poslancov, starostov a primátorov v komunálnych 

voľbách, ďalej vo voľbách poslancov do Európskeho parlamentu“.156 Rovnako ako pri 

maďarskom zákone o dvojitom občianstve z roku 2010 aj v novej maďarskej ústave sa dá 

jasne vidieť politický rozmer v snahe o reintegráciu Maďarov. Interpretácia a názory na 

novú maďarskú ústavu rozštiepili slovenskú politickú scénu a maďarská ústava sa stala 

predmetom vnútropolitického súperenia. Kým vládna koalícia bola zdržanlivejšia, strana 

                                                 
154 Viď. napr. zasadnutie Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre európsku a euroatlantickú integráciu, 
respektíve iné zahranično-politické otázky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. 17. 2. 
2011. 
155 Viď. napr. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad 
riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Pastovce a Vámosmikola. 27. 2. 
2012. alebo Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o dopravnom charaktere ciest 
prechádzajúcich cez spoločnú štátnu hranicu. 27. 2. 2012.  
156 Magyarország Alaptörvénye. 2011, április 25 (Základný zákon Maďarska z 25. apríla 2011) 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV
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SMER zaujala k ústave rázne konfrontačný postoj a zo sporne interpretovateľných 

ustanovení vyvodila pre Slovensko riziká, ktoré sa stali súčasťou jej agendy.157 SMER sa 

pokúsil o zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR s cieľom prijať vyhlásenie v súvislosti so 

slovensko-maďarskými vzťahmi,158 a novelizovať slovenskú ústavu159. Novela ústavy sa 

napokon nerealizovala, ale vláda vydala vyhlásenie, v ktorom sa píše, že národnostným 

menšinám žijúcim na území SR poskytuje práva v súlade s medzinárodnými normami. 

Zároveň odmietla exteritoriálne účinky právnych predpisov iných krajín, vrátane novej 

maďarskej ústavy, a zdôraznila, že na území SR budú platiť výlučne právne predpisy SR 

a jej medzinárodnoprávne záväzky.160  

 Nová maďarská ústava neušla ani pozornosti Benátskej komisie a Európskeho 

parlamentu, ktoré ju vo svojich stanoviskách kritizovali.161 162     

 

 

3.8 Slováci a Maďari v súčasnosti (2012 – 2016) 

 

 Predčasné parlamentné voľby roku 2012 priniesli tieto výsledky: suverénnym 

víťazom volieb sa stala strana Smer, ktorá vytvorila vôbec prvú nekoaličnú vládu v SR na 

čele s R. Ficom. Do parlamentu sa dostali strany KDH, Obyčajní ľudia a nezávislé 

osobnosti, Most-Híd, SDKÚ-DS a SaS. Do parlamentu sa už druhé volebné obdobie 

nedostala národnostne orientovaná strana SMK a po prvý krát ani národne orientovaná 

SNS, ktorú možno považovať za stabilný pilier slovenského parlamentarizmu. V týchto 

voľbách sa občania rozhodli nepodporiť tradičné, etablované politické strany s národnou, 

                                                 
157 Mimoriadna národná rada? Téma dňa. In: TV TA3, 31. 3. 2011. 
158 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie Vyhlásenia Národnej rady 
Slovenskej republiky k aktuálnym slovensko-maďarským vzťahom. Tlač 311. 1. 4. 2011. 
159 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Maďariča a Róberta Madeja na vydanie 
ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších 
predpisov. Tlač 363, 29. 4. 2012. 
160 Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k prijatiu Základného zákona Maďarska. Uznesenie 
NR SR č. 467, 27. 5. 2011. 
161 Opinion on the new Constitution of Hungary adopted by the Venice Commission at its 87th Plenary 
Session (Venice, 17-18 June 2011). Opinion no. 618 / 2011. Rada Európy, Štrasburg 20. 6. 2011; 
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky víta stanovisko Európskej komisie pre demokraciu 
prostredníctvom práva (Benátska komisia) k Ústave Maďarskej republiky, 22. 6. 2011. 
http://www.mzv.sk/servlet/strasburgre?MT=/App/WCM/ZU/StrasburgRE/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291
AE4A5FD4C125715B004FFE51_SK&OpenDocument=Y&OB=1001&HM=50-
spravy&NCH=Y&LANG=SK&PAGE_VSETKYSPRAVYVIEWMCEA-
6PZDKU=487&DS=Y&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/vw_ByID/ID_918674388A60F8
DCC12578B5004A690B 
162 Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2011 o revízii maďarskej ústavy. Spoločný návrh uznesenia, 
Brusel 1. 7. 2011. 

http://www.mzv.sk/servlet/strasburgre?MT=/App/WCM/ZU/StrasburgRE/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291
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resp. národnostnou agendou, ktoré majú tendenciu prispievať k zvyšovaniu napätia 

a celkovo konfliktnej povahe slovensko-maďarských vzťahov. Preto možno toto obdobie 

považovať za medzník slovenskej politiky.  

 Programová vyhlásenie vlády na roky 2012-2016 stanovuje desať kľúčových 

oblastí a úloh pre vládu, pričom národnostná agenda medzi nimi absentuje. Politika vlády 

voči maďarskej menšine je badateľná iba v časti Znalostná spoločnosť, vzdelávanie 

a kultúra, aj to len veľmi stručne. V programovom vyhlásení je badateľný návrat k ochrane 

a rozvoju národnej kultúry a národných kultúrnych pamiatok, v rátane ľudovej kultúry, ako 

aj starostlivosť o štátny  jazyk. Popri tom vláda zmieňuje snahu „chrániť priaznivé 

podmienky na používanie jazykov národnostných menšín ...“. Celkovo sú práva 

národnostných menšín v danom vyhlásení len súčasťou širšie vnímanej „modernej 

slovenskej spoločnosti“. Jediným konkrétnym krokom, ktorý sa vo vyhlásení vzťahuje na 

menšiny, je ambícia vytvoriť Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny 

a občiansku spoločnosť, ktorý by mal koordinačné  a rozhodovacie právomoci.163    

 Medzi novovzniknuté resp. novelizované právne predpisy SR týkajúce sa 

národnostných menšín možno zaradiť: 

· Zákon č. 287/2012 Z. z. - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o 

organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony uvádza v 

paragrafe 40t, že oblasť podpory kultúry národnostných menšín prechádza z 

pôsobnosti Podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 

na Úrad vlády SR.   

· Zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej a štátnej správe 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – súvisí 

s používaním jazykov národnostných menšín na úrovni miestnej štátnej správy. 

Týmto zákonom boli zrušené špecializované miestne orgány štátnej správy na 

krajskej úrovni.  

· Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – ruší obvodné 

úrady životného prostredia, obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné 

komunikácie, obvodné lesné úrady, pozemkové úrady a správy katastra. Ich 

pôsobnosť prešla na okresné úrady. Vznikol nový zoznam orgánov miestnej štátnej 
                                                 
163 Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012-2016. http://www.vlada.gov.sk/programove-vyhlasenie-
vlady-sr-na-roky-2012-2016/ 

http://www.vlada.gov.sk/programove-vyhlasenie
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správy v gescii Ministerstva vnútra SR, v ktorých sa v úradnom styku používa aj 

jazyk národnostných menšín.  

· Nariadenie Ministerstva vnútra SR z 9. januára 2015 o udeľovaní štátneho 

občianstva SR z osobitných dôvodov účinné od 1. februára 2015 - upravuje 

postup v konaní o udelenie štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov, ktoré sú 

zmenené v paragrafe 7 odseku 2 zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve 

Slovenskej republiky. Pod osobitnými dôvodmi sa rozumie významný prínos danej 

osoby pre SR v rôznych oblastiach života napr. v ekonomike, vede, technike, 

kultúre, či športe. Iným osobitým dôvodom je, ak ide o zlúčenie rodiny, zdravotné 

dôvody, humanitárne dôvody, či skutočnosť, že žiadateľom je bývalý štátny občan 

Slovenskej republiky. Štátne občianstvo sa v danom prípade udeľuje na základe 

písomnej žiadosti osobne doručenej na príslušný okresný úrad v sídle kraja, 

a v zahraničí na diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade SR. Na udelenie 

štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov neexistuje právny nárok. O udelení 

občianstva rozhoduje minister vnútra, pričom prihliada na okolnosti straty 

občianstva. Nariadenie sa týka len tých, ktorý stratili občianstvo SR po 1. januári 

1993, a to na základe dlhodobého pobytu v zahraničí. Uvedený právny predpis má 

za cieľ zmierniť následky novely zákona o štátnom občianstve SR z roku 2010, 

ktorá vznikla ako reakcia na maďarský zákon zjednodušujúci prístup 

k maďarskému občianstvu na základe etnickej príslušnosti a ovládania maďarského 

jazyka. Otázne ostáva, či je odsek 1 paragrafu 9 zákona č. 250/2010 pojednávajúci 

o pozbavení štátneho občianstva SR z dôvodu nadobudnutia iného občianstva dňom 

výslovného prejavu vôle v súlade s Ústavou SR, v ktorej sa v článku 5 odseku 2 

píše, že „nikomu nemožno odňať štátne občianstvo Slovenskej republiky proti jeho 

vôli”. Snahu nariadenia o čiastočnú nápravu stavu, ktorý vznikol prijatím zákona č. 

25/2010 možno hodnotiť pozitívne, avšak, nariadenie je len čiastkovým riešením 

daného problému.  

· Avizovaná je aj novela zákona č. 250/2010 Z. z. o štátnom občianstve – ktorá by 

mala komplexnejšie riešiť danú problematiku.    

 

 Pri hodnotení vnútroštátnych právnych noriem v súčasnom období treba povedať, 

že jediný jasne deklarovaný cieľ programového vyhlásenia vlády, ktorý sa týkal 

národnostných menšín sa podarilo dosiahnuť. Taktiež vnikla Celoštátna stratégia obrany 
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a podpory ľudských práv na Slovensku. Stratégia vznikla v decembri 2014, je 

komplexným dokumentom pojednávajúcim o ľudských právach v SR, a teda týka sa aj 

práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Vláda v nej mapuje 

aktuálnu situáciu v oblasti úpravy a dodržiavania ľudských práv v SR a v rôznych 

oblastiach (legislatíva, kultúra, výchova, vzdelávanie jazyk atď.) stanovuje priority do 

budúcna.164 Pozitívne sa dá hodnotiť aj zahájenie iniciatívy na prinavrátenie občianstva 

niektorým  jednotlivcom, ktoré sa zatiaľ deje na báze individuálnych žiadostí a výnimiek. 

Strane Most-Híd sa však nepodarilo presadiť novelu zákona o dráhach, ktorá by 

umožňovala dvojjazyčné označovanie vlakových zastávok v obciach s minimálne 20% 

podielom príslušníkov národnostnej menšiny.   

 Pokiaľ ide o vzťahy s Maďarskom, pre súčasné obdobie je charakteristické 

sústredenie sa na pragmatickú spoluprácu oboch krajín, a to najmä v oblasti hospodárstva 

(Maďarsko je pre Slovensko tradičným obchodným partnerom), v budovaní cezhraničnej 

a prihraničnej infraštruktúry a v prepájaní prihraničných regiónov. Spoločnou témou je aj 

energetická bezpečnosť, kde sa obe krajiny snažia aj v rámci zoskupenia V 4 o formuláciu 

spoločného postoja, ktorý následne viac-menej jednotne prezentujú na pôde EÚ.  

V tomto období došlo k definitívnemu ukončeniu kauzy nevpustenia maďarského 

prezidenta na územie SR, keď Súdny dvor EÚ skonštatoval, že SR neporušila svojím 

konaním právo EÚ.  Na druhej strane pretrváva a do tohto obdobia sa preniesla 

problematika dvojakého občianstva. Diskusia o medzinárodnoprávnych aspektoch 

dvojakého občianstva medzi oboma štátmi prebieha na expertnej, právnickej úrovni. 

V rámci zmiešanej komisie Slovensko tiež  poukázalo na nedodržiavanie bilaterálnej 

dohody s Maďarskom o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti školstva 

a kultúry podpísanej v roku 2003.165  

 Z uvedeného možno konštatovať, že pokiaľ ide o obchod, investície, budovanie 

infraštruktúry alebo energetickú bezpečnosť, resp. bezpečnosť ako takú, obe krajiny sú 

schopné dohodnúť sa a spolupracovať. Ako problematická sa však naďalej ukazuje otázka 

národnostných menšín a konkrétne maďarskej národnostnej menšiny na Slovenku 

                                                 
164 Viď. Východiskový materiál k časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej 
republike týkajúcej sa práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Úrad 
splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny. Výbor pre národnostné menšiny 
a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 
rovnosť. 25. 4. 2014  
165 Zahraničná politika v roku 2012. Výročná správa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí 
Slovenskej republiky.  
https://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_E6C961A3A16BE31DC1257B58002C3ED2_SK/$F
ile/SLOVENSKY_sk_VS2012_webNEW_final.pdf 

https://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_E6C961A3A16BE31DC1257B58002C3ED2_SK/
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a všetkého, čo je s ňou späté –  právna úprava jej postavenia, výkon menšinových práv 

v oblasti jazyka, školstva, kultúry, činnosť jej politickej reprezentácie, ako aj postoj 

Maďarska k jej aktuálnej situácii na Slovensku.166 Je nepochybné, že Slovensko 

a Maďarsko má rozdielny postoj k menšinovej problematike. Ten je ovplyvnený 

historickými determinantmi a vychádza z identitárneho pohľadu na dnešné skutočnosti. V 

rámci Slovenska, a aj Maďarska, však existujú rozdiely. Etnická a nacionalistická 

konfliktná línia je prítomná v spoločnosti, v politike, v straníckom systéme, u jednotlivých 

politikov aj štátnikov. Obzvlášť v politickej rovine sa otázka maďarskej národnostnej 

menšiny na Slovensku stáva predmetom súperenia a konfrontácie, a to ako v rámci 

jednotlivých štátov, tak aj na medzištátnej úrovni.       

  

                                                 
166 Mesežnikov, Grigorij. Slovensko a Maďarsko: Rozhádaní spojenci. 24. 2. 2009 
http://www.cevro.cz/cs/211493-slovensko-madarsko-rozhadani-spojenci 

http://www.cevro.cz/cs/211493-slovensko-madarsko-rozhadani-spojenci
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Záver 
  

Základným predpokladom existencie kolektívnej identity je vedomie členov 

kolektívu o ich  príslušnosti k danému kolektívu a identifikácia s ním. Kolektívna identita 

môže byť konštruovaná na základe pozitívnej identifikácie alebo negatívneho vymedzenia 

sa. Typickým znakom strednej Európy platným aj pre Slovensko je, že jednotlivé etniká, 

národy v tomto priestore kreovali svoju identitu vymedzovaním a zjednocovaním sa proti 

iným, tu žijúcim etnikám, národom. V dôsledku toho sa aj historické udalosti v tomto 

priestore interpretovali zväčša protichodne.  

Novodobé slovensko-maďarské bilaterálne vzťahy od nastolenia demokracie 

v oboch štátoch a vzniku samostatnej Slovenskej republiky boli od počiatku komplikované. 

Na vzájomné vzťahy malo a má nepochybne dopad vlastný identitárny pohľad na 

historické udalosti a zmenu geopolitickej situácie v Európe a vo svete v priebehu 20. 

storočia so všetkými jej dôsledkami, ale aj na nedávne skutočnosti. 

Ku konštrukcii identity Slovákov došlo negatívnym vymedzením voči Maďarom a 

Uhorsku, t.j. definovaním na základe toho, kto nie sú, resp. s čím sa nestotožňujú. 

Slovenské národné vedomie bolo od počiatku späté s romantizmom a s vnímaním vlastnej 

situácie v Uhorsku ako nevýhodnej. Príznačným bol aj pocit ohrozenia a rozhorčenia, 

v dôsledku ktorého dochádza k identifikovaniu nepriateľa – Maďarov -  ktorým sú 

pripísané negatívne vlastnosti. Konfliktný ráz slovensko-maďarských vzťahov bol na 

slovenskej strane začatý Ľ. Štúrom, ktorý po sklamaní z výsledkov revolúcie 1848-49 

natrvalo odmietol dorozumenie s maďarským národom. 

Slováci sa z Uhorska vyčlenili najskôr psychologicky. To možno badať na 

relativizovaní až negatívnom vnímaní  ich existencie v rámci Uhorska. Odpútanie sa 

Slovákov od Uhorska a Maďarov sa prejavilo vyzdvihovaním Veľkej Moravy a cyrilo-

metodskej tradície. Následne sa Slováci vyčlenili kultúrne. Významnú úlohu zohral 

v tomto procese jazyk ako výrazný diferenciačný prvok, na základe ktorého poukázali 

Slováci na svoju „inakosť“ a jedinečnosť. Posledným krokom bolo politické vyčlenenie sa 

z Uhorska vznikom spoločného štátu s Čechmi.   

Pokiaľ ide o identitu Maďarov, je treba spomenúť, že rovnako ako identita 

Slovákov, má silný etnický základ, čo sa prejavuje osobitosťou maďarského jazyka. Vo 

vzťahu s Slovákom je relevantné spomenúť aj to, že jedným zo základných kameňov 

maďarskej identity je vymedzovanie sa voči slovanskému svetu, a to hneď od príchodu 
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Maďarov do Európy. Výrazným prvkom predvojnovej maďarskej identity bol aj pocit 

nadradenosti a presadzovanie všetkého maďarského nielen ako výraz nacionalizmu, ale aj 

ako civilizačnej misie. Po výrazných územných a populačných stratách Uhorska/Maďarska 

po skončení prvej svetovej vojny, ktoré boli maďarskou stranou považované za krivdu 

a vnímané ako dočasné, sa do maďarskej identity včleňuje vedomie straty pocitu veľmoci. 

Objavuje sa iredentizmus, ktorý sa v spoločnosti prejavuje radikalizáciou a na 

medzinárodnom poli snahou o revíziu.  

Približne v rovnakom čase dochádza u Slovákov k fixácii na územie, ktoré od roku 

1918 považujú za vlastné. Prejavovalo sa to citlivým vnímaním územných strát 

v medzivojnovom období. V tomto období preto možno hovoriť o teritoriálnej dimenzii 

slovenskej národnej identity. Dostávame sa do bodu, kedy Slováci, ale aj Maďari 

považovali za vlastné rovnaké územie. Avšak, s územím, ktoré Slovensko nadobudlo ako 

súčasť Československa po prvej svetovej vojne, získalo aj značnú časť Maďarov, ktorých 

sa Maďarsko nemienilo len tak vzdať. Maďari, ktorí sa na území cudzieho štátu ocitli nie 

z vlastnej vôle, ale rozhodnutím veľmocí vo veci povojnového usporiadania Európy,  

požadovali pripojenie južnej časti Slovenska obývanej Maďarmi opäť k Maďarsku. 

Nelojálnosť maďarského obyvateľstva k novému štátu, jeho snahy o odtrhnutie časti 

(česko)slovenského územia, ako aj historické skúsenosti Slovákov s Maďarmi v rámci 

koexistencie v Uhorku spôsobili, že maďarská menšina bola od počiatku Slovákmi 

vnímaná veľmi negatívne, čo sa prejavilo v politike štátu voči nej.  

Po druhej svetovej vojne došlo v otázke územia, respektíve hraníc medzi 

Slovenskom a Maďarskom v podstate k potvrdeniu zmluvy z Trianonu a následná  

Helsinská konferencia, teda presnejšie jej závery, deklarovali neporušiteľnosť hraníc. 

S inkorporáciou oboch štátov do sústavy socialistických republík došlo k zrazeniu 

vzájomných sporov, ktoré sa opäť objavili až s nástupom demokracie. Postupom času sa  

slovensko-maďarský spor o územie preniesol z reálnej roviny do roviny obáv Slovenskej 

republiky. V súčasnosti však možno konštatovať, že tieto obavy už nie sú opodstatnené 

a to, čo v slovensko-maďarských vzťahoch rezonuje, je problematika maďarskej menšiny 

žijúcej na Slovensku. 

Pokiaľ ide o vzťah väčšina menšina v štáte, a teda aký charakter má politika vlády 

Slovenskej republiky voči maďarskej menšine žijúcej na Slovensku a aké sú je rezonancie 

v stredoeurópskom priestore s dôrazom na bilaterálne vzťahy oboch štátov, je treba 

konštatovať, že je ovplyvnená identitou Slovákov. Ako sme už zmienili o strenej Európe 

vrátane Slovenska, možno konštatovať, že konštrukcia tu prítomných národných 
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identít/národnej identity obsahuje silné etnické prvky, a to najmä jazyk. Takto 

konštruovaná národná identita má výrazný vplyv na konanie aktérov, a teda na menšinovú 

politiku vlády Slovenskej republiky. Jej vplyv sa prejavuje v právnych predpisoch vlády 

Slovenskej republiky ako aj v postojoch vlády.  

V prípade platných právnych predpisov Slovenskej republiky týkajúcich sa 

národnostných menšín treba konštatovať, že v nami skúmaných oblastiach jazyk, kultúra, 

vzdelávanie, je jasne viditeľný vplyv slovenskej národnej identity na formuláciu Ústavy 

Slovenskej republiky, ako aj na jednotlivé zákony. Prítomnosť národnej formulácie v 

právnych predpisoch Slovenskej republiky svedčí o tom, že Slovensko bolo od počiatku 

budované a je do súčasnosti politickými elitami spravované ako takzvaný  národný štát 

Slovákov, ktorých identitu, jazyk a kultúru treba chrániť a posilňovať. Národné 

(vzdelávanie, kultúra, jazyk) je stotožnené so štátnym a je mu venovaný nepomerne väčší 

priestor ako menšinovému (vzdelávaniu, kultúre, jazyku), ktoré len dotvára štátny rámec. 

Navzdory vyššie uvedenému však možno povedať, že právne predpisy upravujúce 

postavenie a práva maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku zodpovedajú právnemu 

postaveniu menšín v iných demokratických právnych štátoch, a teda ich nemožno označiť 

za diskriminačné. (Avšak, u maďarskej národnostnej menšiny pretrváva presvedčenie 

o nerovnocennom postavení v štáte, pričom však štát kladie dôraz na to, aby mu bola 

maďarská národnostná menšina lojálna). 

 Čo sa týka postojov vlády - politických strán, politikov a štátnikov - na základe  

ich charakteru a potenciálu ovplyvňovať vznik, vyhrocovanie, utlmovanie bilaterálnych 

sporov, dospeli sme k nasledovným zisteniam: najkonfliktnejší potenciál má Slovenská 

národná strana (SNS), ktorej stabilným partnerom do roku 2010 bolo národno-populistické 

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS). V súčasnosti možno povedať, že ich úlohu do 

istej miery prebrala strana SMER. Z menšinových strán je „tradičným“ podnecovateľom 

napätia v slovensko-maďarských vzťahoch Strana maďarskej koalície (SMK), ktorá však  

v súčasnosti nie súčasťou vlády. Je to jedinou politickou stranou, ktorá je maďarskou 

vládou vnímaná ako relevantná a ktorá presadzuje záujmy maďarskej menšiny na 

Slovensku v súlade s postojom Maďarska. Aj keď sa SMK stabilne etablovala na 

slovenskej politickej scéne, už len svojou prítomnosťou vyvoláva podporu rovnako 

orientovaných slovenských politických strán. Podnecovanie konfrontačnej atmosféry 

medzi Slovákmi a Maďarmi plynie zo spôsobu a miery presadzovania určitých 

maďarských priorít, ako napríklad dosiahnutie autonómie pre maďarskú menšinu žijúcu na 

Slovensku cez školstvo, kultúru, samosprávu, intenzívne presadzovanie dvojjazyčnosti na 
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území obývanom občanmi maďarskej národnosti, či udeľovanie štátneho občianstva.  Na 

rozdiel od SMK je jej alternatíva - strana Most-Híd (ktorá je od roku 2012 vo vláde)   

v súlade so zámerom jej zakladateľov vnímaná viac ako snaha preklenúť etnické, 

nacionalistické delenie spoločnosti.  

Bilaterálne slovensko-maďarských vzťahy možno od vzniku samostatnej 

Slovenskej republiky označiť za konfliktné. Zmienená konfliktnosť však nie je konštantná. 

Závisí od vzniku, vyhrocovania a utlmovania sporov. Vláda t.j. politické strany, politici 

a štátnici majú prostredníctvom svojich činov a postojov kapacitu ovplyvňovať vývoj 

udalostí buď smerom k zvýšeniu konfliktnej povahy bilaterálnych vzťahov, alebo naopak 

k zníženiu napätia. Neexistenciu sporov však môžeme vylúčiť. Dôvodom je, že 

konfliktnosť vzájomných vzťahov pramení z identity aktérov. 

 Je treba povedať, že od začiatku 90. rokov 20. storočia sa na vyhrocovaní 

konfliktnej povahy vzájomných vzťahov podieľajú s istými prestávkami vlády oboch 

štátov. Čo sa týka Slovenska, to sa svojou časťou na vyhrotení konfliktu najviac podieľalo 

od vzniku republiky po rok 1998 a následne od roku 2006 do roku 2010. Obe vlády SR, 

vláda V. Mečiara aj vláda R. Fica, deklarovali vo svojich programových vyhláseniach 

ochranu práv národnostných menšín, no ich charakter a zameranie bolo silne národné 

s prvkami populizmu. V nami sledovaných oblastiach kultúra, školstvo a jazyk sa obe 

vlády sústredili primárne na ochranu a rozvoj slovenského jazyka a jeho prvenstvo v štáte. 

Taktiež boli zamerané na ochranu a rozvoj slovenskej identity, ktorú sa snažili posilňovať 

výchovou k vlastenectvu a národnej hrdosti. Pokiaľ ide o rozdiely medzi danými vládami,  

vláda V. Mečiara podstatne viac obmedzila právne postavenie (ako aj financovanie) 

národnostných menšín. Počas obdobia vlády R. Fica však došlo viacerým bilaterálnym 

sporom – v roku 2007 bolo vydané uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o 

nespochybniteľnosti, nedotknuteľnosti a nemennosti Benešových dekrétov a majetkovo-

právnych vzťahov, a v roku 2009 k nevpustenie maďarského prezidenta na Slovensko. 

Spory tohto obdobia zahŕňali aj uznanie Fóra maďarských poslancov Karpatskej kotliny 

(združujúceho poslancov maďarských politických strán v susedných štátoch Maďarska) za  

poradný orgán maďarského parlamentu a zákon o dvojitom občianstve. Vznik týchto 

sporov však iniciovala maďarská vláda. 

O súčasnosti možno konštatovať, že v posledných parlamentných voľbách v roku 

2012 neuspela ani jedna z národných, populistických politických strán, ktorá má vysoký 

potenciál vyhrocovať spory medzi Slovákmi a Maďarmi. Vládna strana SMER sa 
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v súčasnom volebnom období sústreďuje na konštruktívny dialóg a pragmatickú 

spoluprácu s Maďarskom.    

 Na základe zmieneného môžeme konštatovať, že ústredným bodom slovensko-

maďarského konfliktu je  maďarská menšina na Slovensku a všetko, čo je s ňou späté. 

Odlišné konanie a postoje aktérov sú ovplyvnené ich identitou, ktorá určuje konfliktnú 

povahu vzájomných vzťahov. Uvedený konflikt je pritom latentný – t.j. nie je verejne 

deklarovaný, ale je rozpoznateľný. Zároveň možno povedať, že nemá kapacitu, aby oslovil 

všetkých politikov, štátnikov a politické strany v oboch štátoch.  Je konfliktom činov, 

opatrení, ktoré majú okrem praktických implikácií (napríklad v prípade prijatia 

konkrétnych právnych predpisov) špeciálny význam pre jednu či druhú stranu a zároveň 

neostávajú bez odozvy, alebo protiopatrenia/í druhého aktéra.  

Záverom by sa azda patrilo ponúknuť riešenie daného konfliktu. Mohli by sme sa 

prikloniť a  súhlasiť s politikmi, štátnikmi, či odborníkmi z vedeckej a akademickej obce, 

akým je napríklad aj Rudolf Chmel známy svojim názorom, podľa ktorého by vzájomné 

ospravedlnenie, prejav odpustenia neprávostí minulosti a ponuka na skutočný 

nesprostredkovaný zmier vhodnými osobami a vo vhodnom čase mohla znamenať 

vyriešenie slovensko-maďarského konfliktu. Otázne ale ostáva, či vhodný moment už 

nepominul, či sa nájde politická vôľa k takémuto kroku a či je vôbec možné definitívne 

vyriešiť konflikt prameniaci z protichodne konštruovaných kolektívnych identít, jediným 

aktom dvoch štátnikov. Kolektívna identita je totiž o kolektíve, o zmýšľaní a pocitoch nie 

jednej osoby alebo dvoch ľudí, ale celej množiny. Na vyriešenie konfliktu takýmto 

spôsobom by bolo treba, aby sa s týmto riešením stotožnili všetci, ktorých sa daný konflikt 

týka. Tým však nechceme povedať, že je to nemožné. Vychádzajúc z konštruktivistickej 

teórie vieme, že identita sa môže meniť a transformovať, pretože v priebehu času v nej isté 

prvky vystupujú do popredia, kým iné sa dostávajú do úzadia.   

Na úplný koniec by sme chceli spomenúť, že v priebehu výskumu vyvstal 

nasledovný problém: sprostredkujúcu premennú – medzinárodnoprávne záväzky 

Slovenskej republiky - ktorá je vo výskumoch spravidla ponechaná buď ako fixná, 

nemenná, alebo je z výskumu vylúčená (aby sa dal jasne definovať vzťah medzi závislou 

a nezávislou premennou) sme sa z hľadiska jej relevantnosti rozhodli z výskumu 

nevylúčiť.  Na druhej strane sa však menil jej vplyv na sprostredkujúce premenné. Pokiaľ 

ide o právne predpisy Slovenskej republiky, ukázalo sa, že medzinárodnoprávne záväzky 

Slovenskej republiky sú omnoho viac smerodajné ako slovenská národná identita. 

V dôsledku toho možno právne predpisy Slovenskej republiky týkajúce sa národnostných 
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menšín v oblasti jazyka, školstva a vzdelávania označiť za nediskriminačné. Vplyv 

národnej identity sa však prejavil v tendencii slovenských vlád uprednostňovať a chrániť 

rozvoj vlastného jazyka, kultúry a školstva pred rozvojom a ochranou jazyka, kultúry 

a školstva maďarskej menšiny. Čo sa týka postojov vlády vyplývajúcich z ich charakteru 

a ovplyvňujúce vznik, vyhrocovanie a utlmovanie sporov, tu prevážil vplyv kolektívnej 

identity na úkor medzinárodných noriem. V prípade bilaterálnych vzťahov Slovenska 

a Maďarska, možno konštatovať, že aj keď sú regulované medzinárodnoprávnymi 

normami, vplyv identity je veľký.
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Summary 

 

Slovak-Hungarian relations have a conflictual nature. This conflict is latent – it is 

not publicly declared but it is recognizable. The origin of this conflict is the identity of the 

actors that affects their attitudes and actions. The construction of identity of Slovaks 

developed from negative approach towards Hungarians and Hungary. This process began 

in the mid-19th century, when Slovaks were part of Hungary. They perceived their 

situation in Hungary as disadvantageous, felt threatened and resentful. As a result, they 

identified Hungarians as enemies. Slovaks detached from Hungary initially 

psychologically, then culturally and finally politically. Their identity has (like Hungarian 

identity) strong ethnic base which is reflected in their language. Due to different identities 

Slovaks and Hungarians perceive historical developments and also present issues 

differently. In the process of unification and definition both communities identified with 

the same territory or its part. This territory was however, during the history inhabited by 

both Slovaks and Hungarians (and many others) with no clear border that would separate 

the two communities. With the emergence of new state formations that resulted from the 

post-war arrangement of Europe, many Hungarians found themselves outside Hungary, 

where they formed a minority. The loss of territory and population have caused trauma to 

Hungary. As a result of international political circumstances but also Slovakia's attitude 

Hungary's efforts to regain the lost territory seem from today perspective unrealistic. 

However, Hungarian minority in Slovakia remains a sensitive issue. The main point of 

conflict in bilateral relations is the policy of the Slovak government against the Hungarian 

minority. Generally, we can say that is influenced by Slovak identity. As for the legislation 

of Slovak republic in the field of language, culture and education, the impact of identity is 

noticeable in the formulation of legislation, in which the national means the same as state. 

Impact of identity is also noticeable in the tendency to protect and strengthen Slovak 

culture, language and education in the Slovak language at the expense of national 

minorities. Mostly it manifests itself on legislation from the period 1993 - 1998 and 2006 - 

2010. Conclusively however, we can not denominate the legislation of Slovak republic as 

discriminatory. Regarding the attitude of the government (political parties, politicians and 

statesmen) to the Hungarian minority, a nation focused SNS (Slovak National Party) is 

highly conflictual towards it. Next party in line is national-populist HZDS (Movement for 

Democratic Slovakia). Potential for conflict has also the party SMER. The most serious 
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bilateral disputes happened during the rule of its leader R. Fico in the years 2006 – 2010. 

They included the Benes Decrees, Slovakia's denial of access to Hungarian president, 

Forum of Hungarian representatives of the Carpathian Basin and the law on dual 

citizenship. The present bilateral relations with Hungary are focused on constructive 

dialogue and pragmatic cooperation.
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Prílohy: 
 

Príloha č. 1: Slovenská národná identita a jazyk 

 

 Aj keď bola kodifikácia slovenského jazyka Ľudovítom Štúrom významným 

počinom národnouvedomovacieho procesu, nebola automaticky prijatá celou slovenskou 

inteligenciou. K zjednoteniu slovenských jazykových prúdov došlo v roku 1951 tzv. 

hodžovsko-hatalovskou reformou, kedy sa slovenský spisovatelia a jazykovedci dohodli na 

tom, že za spisovnú sa bude považovať Štúrom kodifikovaná slovenčina s istými úpravami. 

Z jazykového hľadiska a pre rozvoj slovenského národa je významné aj nasledujúce 

obdobie, obdobie rokov 1863 – 1875, kedy existovala Matica slovenská prvá celonárodná 

kultúrna ustanovizeň Slovákov. Približne v rovnakom období t.j. v rokoch boli zriadené aj 

tri slovenské gymnáziá, ktoré plnili osvetovú a kultúrnu funkciu až do roku 1975, kedy boli 

tiež zrušené.  

 Významné aktivity v jazykovednej oblasti prebiehali aj v 20. storočí. V roku 1902 

vydal Samo Czambel Rukoveť spisovnej reči slovenskej a v roku 1931 vydala obnovená 

Matica slovenská prvé Pravidlá slovenského pravopisu. Všeobecne sa možno povedať, že 

v 30. rokoch 20. storočia akoby silnel boj proti čechoslovakizmu (ktorý odkazoval tak na 

dve vetvy jedného národa, ako aj na jeden jazyk s dvoma úpravami) a na Slovensku sa 

presadzuje heslo: „Na Slovensku po slovensky“. Tento proces vrcholí v roku 1990, kedy 

Slovenská národná rada prijala tzv. Jazykový zákon, ktorým sa slovenčina stala úradným 

jazykom. Po rozdelení republiky bolo postavenie slovenského jazyka zakotvené v Ústave 

SR zo dňa 1. 9. 1992.   

 Od roku 1993 sú opatrenia vlády SR v oblasti jazyka v tretej kapitole predkladanej 

práce ponímané v kontexte analýzy vzťahov majorita - minorita, kde sa zaoberáme 

jazykom najmä cez prizmu zákonov. Tu chceme poukázať na fakt, že v súčasnosti platné  

zákony SR, ktoré upravujú používanie slovenského jazyka a menšinových jazykov, a 

zároveň viaceré zmeny vnútroštátneho členenia SR od roku 1993 budia zdanie, akoby sa tu 

usilovalo o zníženie možnosti používať iné jazyky okrem slovenčiny, a tým o dávnoveký, 

prežitý ideál  národných hnutí, ideál ochrany vlastného jazyka a ideál monoligvizmu.  
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Príloha č. 2: Miesto veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície v národnej identite 

Slovákov 

 

 Základný pilier národnej identity Slovákov je nepochybne spätý s obdobím Veľkej 

Moravy a cyrilo-metodskou tradíciou, ktoré nadobudli významnú úlohu vo formovaní 

slovenskej  národnej identity približne v 19. storočí, kedy sa započal národnouvedomovací 

proces, na počiatku ktorého stáli Štúrovci ovplyvnení romantizmom. Cyril a Metod majú 

vo vnímaní Slovákov špeciálne miesto ako vierozvestcovia prinášajúci na územie Veľkej 

Moravy kresťanstvo, ktoré dokázali sprostredkovať v jazyku zrozumiteľnom tunajším 

ľuďom – t. j. v staroslovienčine. Okrem ich christianizačnej misie sa však vyzdvihuje 

aj zostavenie písma – hlaholiky, preklad biblických textov a liturgie do staroslovienčiny 

ako aj právnych spisov, ktoré kombinovali zvykové právo Veľkej Moravy s rozvinutým 

byzantským právom vytvoreným podľa rímskeho vzoru. Nastolenie práva a poriadku pri 

rešpektovaní veľko-moravských zvyklostí, rozvíjanie tunajšieho jazyka - hovorovej a aj 

písanej staroslovienčiny, vzdelania, a náboženstva viedli Slovákov k presvedčeniu o ich 

svojbytnosti. V tomto období predstavovala totiž Veľká Morava samostatný štátny celok 

s vlastným jazykom, písmom, právnym systémom a tiež bola na základe pápežskej buly 

Industriae Tuae z roku 880 samostatnou cirkevnou provinciou.  

 Po Metodovej smrti sú však všetci jeho učenci vyhnaní, vplyv Byzantskej ríše 

a východného náboženstva sa oslabuje, postupne je zakázaná staroslovienčina, a po smrti 

panovníka Svätopluka – za vlády jeho synov sa krajina začína drobiť a tunajšie 

obyvateľstvo sa dostáva pod vládu Maďarov, ktorí tu v podstate nenachádzajú relevantnú 

mocenskú protiváhu. Napriek tomu sa však obdobie Veľkej Moravy zapísalo do pamäti 

ľudí tak silne, že od neho odvodzovali/odvodzujú svoju jedinečnosť a autochtónnosť. Toto 

sa stalo významnou súčasťou zmieneného národnouvedomovacieho procesu v 19. storočí v 

kontexte slovensko-maďarských vzťahov, kedy sa Slováci začali vymedzovať proti 

Maďarom, zbierali dôkazy o starobylosti a samostatnosti svojho národa a snažili sa 

dokázať, že sú pôvodnými obyvateľmi tejto zemepisnej oblasti. Aj keď sa existencia 

Veľkej Moravy a činy bratov vierozvestcov nedajú spochybniť, nesmieme zabúdať na to, 

že tento štátny útvar, ktorí Slováci považujú za predchodcu svojej štátnosti, nebol 

slovenský, ale slovanský,167 a hoci sa nespochybňuje, že sa rozprestieral aj na časti územia 

                                                 
167 Na neopodstatnené stotožňovanie Veľkej Moravy so slovenským štátom a podporovanie takýchto mýtov 
v preambule Ústavy SR poukazuje aj Ľubomír Ďurovič v príspevku Tá naša (slovenská) identita...? Ako sa 
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dnešného Slovenska, dodnes prebiehajú diskusie o jeho presnom geografickom vymedzení. 

V každom prípade, význam dedičstva Veľkej Moravy a bratov vierozvestov sa v súčasnej 

slovenskej spoločnosti reflektuje vo forme štátneho sviatku, odkazuje naň preambula 

Ústavy SR a k realizácii tohto odkazu sa z popredných politických aktérov jasne hlási aj 

Slovenská národná strana – najstaršia politická strana Slovákov založená v roku 1871 

a obnovená v roku 1990, a politická strana Kresťansko-demokratické hnutie.  

 

 

Príloha č. 3: Symbolický význam miest a predstava jednotlivcov ako hrdinov 

v slovenskom  národnouvedomovacom procese 

 

 Úloha symbolov a znakov (ako napr. ako vlajka) v národnej identite spočíva v tom, 

že ich možno považovať za viditeľné znaky národnej identity. Ak  však považujeme 

zdanlivo obyčajné predmety za významné pre národnú identitu z dôvodu, že majú 

symbolický význam, a teda predstavujú pre dané spoločenstvo niečo mimoriadne, musíme 

uznať, že rovnako možno vnímať aj územie alebo osoby.   

 Miesta so symbolickým významom pre Slovákov sa Štúrovci snažili identifikovať 

už v 40. rokoch 19. storočia. Boli nimi: Nitra s vrchom Zobor, Bratislava s riekou Dunaj, 

Devín a aj pohorie Tatry. Ďalšie miesta predstavovali: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, 

Brezno, Liptovský Mikuláš, Kremnica, Trenčín, Trnava a rieky Hron, Nitra a Váh. Od. 

Druhej polovice 19. storočia sa centrom Slovákov stal Martin, pretože tu sídlila hlavná 

kultúrna ustanovizeň Slovákov Matica slovenská, ženský spolok Živena, či Slovenská 

muzeálna  spoločnosť.168  

 Ako národný hrdinovia Slovákov sa priebehu histórie presadili najmä: Cyril 

a Metod, Svätopluk, Jánošík, Ľudovít Štúr. Po roku 1919 sa medzi slovenských národných 

hrdinov zaradil aj Milan Rastislav Štefánik.169 Vnímanie konkrétnych jednotlivcov ako 

hrdinov Slovákov sa v priebehu 19. a 20. storočia menilo. Zjednodušene by sme mohli 

povedať, že po zložitom historickom prehodnocovaní sa do tejto množiny dostali osobnosti 

                                                                                                                                                    
formovala politicky a teritoriálne? In: Szigeti, László (ed.): Slovenská otázka dnes. Bratislava: Kalligram 
2007 s. 32 
168 Findor, Andrej - Kiliánová, Gabriela - Kováč, Dušan - Macho, Peter - Pichler, Tibor. Identita a národ. In: 
Kiliánová, Gabriela - Kowalská, Eva - Krekovičová, Eva: My a tí druhí v modernej spoločnosti. Bratislava: 
Veda 2009 s. 314-315. 
169 Findor, Andrej - Kiliánová, Gabriela - Kováč, Dušan - Macho, Peter - Pichler, Tibor. Identita a národ. In: 
Kiliánová, Gabriela - Kowalská, Eva - Krekovičová, Eva: My a tí druhí v modernej spoločnosti. Bratislava: 
Veda 2009 s. 289-231 
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späté so slávnou minulosťou Veľkej Moravy, neskôr osobnosti, ktoré sa jednoznačne 

dištancovali od koexistencie v spoločnom štáte s Maďarmi. Tiež možno povedať, že 

podporu širokých (katolíckych) más mali osobnosti, ktoré bolo možné týmto spôsobom 

interpretovať. Prítomný bol aj sociálny rozmer. Zlomový bod nastal po roku 1918, kedy sa 

vytvoril priestor pre masovejšie uctievanie národných hrdinov. Národní hrdinovia sú 

dôležitý preto, lebo spolu s minulosťou, územím a jazykom tvoria súčasť predstavovaného 

príbehu národných dejín.170 

 

 

Príloha č. 4: Hlavné piliere maďarskej národnej identity 

 

· Maďarská národná identita má etnický základ, čo sa najzreteľnejšie odzrkadľuje 

jedinečnosťou jazyka. 

· Ázijský pôvod ugrofínskeho národa situovaného medzi slovansko-byzantským 

a germánskym regiónom vzbudil v Maďaroch pocit, že nielenže sú jedineční, ale sú 

aj okolitými skupinami v Európe odmietaní, nenávidení, obávaní. 

· Základným kameňom maďarskej identity je teda odkazovanie na slovanský 

a ortodoxný svet.171  

· Izolovanosť Maďarov od ostatných európskych spoločenstiev sa odzrkadlila v ich 

pocite nepochopenia a osamelosti. Tie sú prítomné tak v maďarskej literatúre, ako 

aj v politickom myslení. 

·  Zreteľná je snaha Maďarov stať sa súčasťou západu. Prejavuje sa to už aj tým, že 

začiatkom novoveku tvorili hrádzu proti osmanskej rozpínavosti, čím prakticky 

zachránili západ, ale ten to nikdy neuznal. 

· Od roku 1848 resp. 1867 chápali Maďari sami seba ako ochrancu strednej Európy 

pred panslavizmom. Maďarské myslenie sa obracia proti ruskému a zbližuje sa 

s nemeckým.    

· Ku koncu 19. storočia sa Maďari považujú za nositeľov modernity. Maďarizáciu 

vnímajú nielen ako prejav nacionalizmu, ale aj ako určitú civilizačnú misiu 

s cieľom pozdvihnúť ostatné zaostalejšie národy.  

                                                 
170Findor, Andrej - Kiliánová, Gabriela - Kováč, Dušan - Macho, Peter - Pichler, Tibor. Identita a národ. In: 
Kiliánová, Gabriela - Kowalská, Eva - Krekovičová, Eva: My a tí druhí v modernej spoločnosti. Bratislava: 
Veda 2009 s. 306-307 
171 Rozumej vymedzovanie sa voči slovanskému a ortodoxnému svetu. 
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· Pocit nadradenosti, z ktorého je živená idea pozdvihnutia ostatných spoločenstiev 

sa následne mieša s pocitom osamelosti. 

· Následne v Maďaroch opäť raz rezonuje pocit ohrozenia z Rusov a východných 

Slovanov. Tí sú vnímaní ako vonkajšia ale aj vnútorná hrozba. (V súvislosti 

s vyriešením tzv. slovanskej otázky treba vnímať aj vstup Maďarov do 1. svetovej 

vojny.) 

·  Po prvej svetovej vojne sa do identity Maďarov inkorporuje vedomie, že stratili 

status veľmoci. Objavuje sa pocit nespravodlivosti prameniaci z teritoriálnych strát 

aj straty približne milióna Maďarov, ktorí sa dostali do cudzích štátov, kde 

predstavovali/predstavujú menšinu. 

· Ďalšiu úzkosť prináša nástup komunizmu. Kolektívna identita Maďarov je 

ovplyvnená strachom, že snahou sovietskeho Ruska je rozbitie maďarskej 

spoločnosti. 

· Po územnej strate a strate svojho prirodzeného trhu sa objavuje iredentizmus, ktorý 

sa v diplomacii prejavuje revizionizmom, a v spoločenskej oblasti zas všeobecnou 

radikalizáciou. 

· Medzi dvoma svetovými vojnami majú Maďari zase raz pocit obrannej bašty, tento 

krát však proti boľševickému Rusku. Objavuje sa strach, že Slovania a ortodoxní  

ako víťazi 1. svetovej vojny sa spolčia proti Maďarom.  

· Porážka vo vojne v nich zanechala pocit, že sú menšími a spôsobila ich pocit obete. 

To je príznačné pre celé medzivojnové obdobie.  

· Roky 1946-56 znamenajú najhlbší bod maďarskej identity, kedy jediné právo 

Maďarov spočívalo v možnosti rozprávať vlastným jazykom. 

·  Budovanie socializmu znamenalo všeobecne úpadok identity. Mobilizácia nastala 

v roku 1956, kedy Maďari vyjadrili, že nemôžu a nechcú úplne zabudnúť na svoju 

identitu.  

· Roky 1956-89 znamenajú podriadenosť Sovietom, ktorí však majú isté pochopenie 

pre maďarskú národnú hrdosť. Vo svete, ale i doma už nie je hanbou byť 

Maďarom. Zároveň je stále živá otázka zahraničných Maďarov.   

· V súčasnosti sa Maďari chápu ako súčasť Európy. Na maďarskú identitu a politiku 

má vplyv najmä situácia Maďarov na Slovensku a v Rumunsku. Maďari dúfajú, že 
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hospodársky pokrok, demokratizácia a rozvoj občianskych spoločnosti prinesú 

lepšie postavenie menšinám v okolitých štátoch.172       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
172 Spracované  na základe článku Thual, Francois. Geopolitika és a magyar identitás. (Geopolitika 
a maďarská identita.) Magyar Szemle č. 7-8 , 15. 8. 2006 
http://www.magyarszemle.hu/cikk/20060815_geopolitika_es_a_magyar_identitas 

http://www.magyarszemle.hu/cikk/20060815_geopolitika_es_a_magyar_identitas
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Príloha č. 5: Územnosprávne členenie Slovenskej republiky z roku 2001 a podiel 

obyvateľov slovenskej a maďarskej národnosti v okresoch Slovenskej republiky 

z roku 2001 

 

 173 

                                                 
173 Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2004 http://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/1391e576-
bb11-4e75-b795-
527ddfd6d3fa/Uzemno_spravne_clenenie_Slovenskej_republiky_k_26_maju_2001.pdf?MOD=AJPERES 

http://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/1391e576
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174 

 

                                                 
174 Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2004 
https://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/714669a3-f57f-4fae-8559-
6e96d2b61344/Podiel_obyv_slov_narodnost_a_najpocet_narodnost_mensin_v_okr_SR_SODB_2001.pdf?M
OD=AJPERES 
 

https://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/714669a3-f57f-4fae-8559
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175 Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2004 
https://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/714669a3-f57f-4fae-8559-
6e96d2b61344/Podiel_obyv_slov_narodnost_a_najpocet_narodnost_mensin_v_okr_SR_SODB_2001.pdf?M
OD=AJPERES 

https://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/714669a3-f57f-4fae-8559
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Úvodná časť: 

 

Vymedzenie témy: 

 Slovensko  a Maďarsko majú veľa spoločných záujmov, o čom svedčí aj členstvo 

oboch krajín v EÚ, Rade Európy, OBSE, NATO, či Vyšehradskej skupine. Zároveň však 

treba povedať, že vzťahy týchto dvoch susedných štátov sú poznačené istými limitmi, 

ktoré sú naznačené už v samotnom názve práce prostredníctvom prívlastkov historické 

a geopolitické, čo sa vzťahuje na územné a politické zmeny v priebehu histórie, na ktoré 

majú oba štáty odlišný (identitárny) pohľad, a z ktorých vyplývajú dva zásadné sporné 

body, ktoré rezonujú v slovensko-maďarských vzťahoch do súčasnosti. Sú nimi otázka 

územia respektíve hraníc  medzi Slovenskou republikou a Maďarskom a postavenie a 

práva maďarskej menšiny na Slovensku. Keďže táto problematika je dosť rozsiahla, 

rozhodli sme sa s prihliadnutím na limitovaný rozsah diplomovej práce sústrediť na 

politiku vlády Slovenskej republiky voči maďarskej menšine žijúcej na Slovenku a jej 

rezonancie v stredoeurópskom priestore s dôrazom na bilaterálne vzťahy oboch krajín. 

Voľba témy: 

 Téma bola zvolená na základe relevantnosti tak z hľadiska času, ako aj priestoru, 

v ktorom žijeme. Hoci k zásadnému zlomu v slovensko-maďarských vzťahoch došlo už 

pred mnohými rokmi rozpadom Uhorského štátu (1918), limity vzájomných vzťahov 

ovplyvnené historickým vývojom, geopolitickými zmenami a ich odlišným vnímaním 

oboma aktérmi, ktoré sa opäť dostali na povrch na konci osemdesiatych rokov, sú 

v stredoeurópskom priestore, a v užšom zmysle v bilaterálnych vzťahoch Slovenska a 

Maďarska, prítomné do súčasnosti, a preto si zasluhujú našu pozornosť.   

 Ďalším faktorom, ktorý ovplyvnil túto voľbu, bol osobný záujem – pochádzam zo 

zmiešanej slovensko-maďarskej rodiny  a navyše, momentálne bývam na juhu Slovenska, 

kde sa táto problematika premieta do každodenného života jednotlivcov a skupín.  

Ciele práce:  

 Čiastkovými cieľmi diplomovej práce bude poukázať na to, že na slovensko-

maďarské vzťahy možno nahliadať z perspektívy konštruktivistickej teórie a identitárneho 

pohľadu, čo má za následok, že tieto dva štáty chápu odlišne spoločné dejiny a historický 

vývoj stredoeurópskeho priestoru a v súčasnosti sa (to) prejavuje najmä v rozdielnych 

postojoch a názoroch na otázku územia, respektíve hraníc medzi Slovenskou republikou 

a Maďarskom, a postavenie a práva maďarskej menšiny na Slovensku.  Hlavným cieľom 

diplomovej práce bude vyskúmať aký charakter má politika vlády Slovenskej republiky 



 

 

voči maďarskej menšine na Slovensku a aké sú jej rezonancie v Stredoeurópskom priestore 

s dôrazom na bilaterálne vzťahy oboch krajín.  

Výskumné otázky:  

1. Prečo sú slovensko-maďarské vzťahy komplikované, miestami až konfliktné? 

2. Akú úlohu v nich zohráva otázka územia, respektíve hraníc medzi Slovenskou 

republikou a Maďarskom, a postavenie a práva maďarskej menšiny na Slovensku? 

3. Aký charakter má politika vlády Slovenskej republiky voči maďarskej menšine žijúcej 

na Slovensku a aké sú jej rezonancie v stredoeurópskom priestore s dôrazom na 

bilaterálne vzťahy oboch krajín? – Je medzinárodne akceptovateľná?  

Hypotézy: 

 Predpokladáme, že odpoveďou na prvé dve otázky je, že slovensko-maďarské 

vzťahy sú výrazne ovplyvnené konštrukciou slovenskej a maďarskej identity a vnímaním 

druhej strany ako „the other“, čo má za následok odlišné chápanie spoločných dejín 

a historického vývoja stredoeurópskeho priestoru a v súčasnosti sa prejavuje najmä 

v rozdielnych postojoch a názoroch na otázku územia, respektíve hraníc medzi Slovenskou 

republikou a Maďarskom, a postavenie a práva maďarskej menšiny na Slovensku. 

Domnievame sa, že tieto dve problematické oblasti spolu úzko súvisia a je ťažké oddeliť 

ich, no zároveň, keďže rozsah diplomovej práce bude limitovaný a jej cieľom nie je 

povrchová, ale hĺbková analýza, sme sa rozhodli prostredníctvom tretej, nosnej otázky, 

sústrediť na politiku vlády Slovenskej republiky voči maďarskej menšine na Slovenku a jej 

rezonancie v stredoeurópskom priestore s dôrazom na bilaterálne vzťahy oboch krajín.  

 Čo sa tyká tejto otázky, reflexiou politiky vlády Slovenskej republiky voči 

maďarskej menšine v praxi sú zákony upravujúce postavenie a pravá národnostných 

menšín na Slovensku. Aj keď je zrejme nesprávne hovoriť v tejto oblasti o štandardoch, 

nazdávame sa, že právna úprava SR sa dá vo všeobecnosti označiť za medzinárodné 

akceptovateľnú -  Slovenská republika prevzala v tejto oblasti viaceré záväzky 

z medzinárodne právnych dokumentov a jej právna úprava v tejto oblasti bola v súvislosti 

so vstupom Slovenska do EÚ podrobená aj auditu, ktorý neodhalil žiadne zásadne 

nedostatky.  

 Zároveň však treba dodať, že na charakter politiky vlády SR voči maďarskej 

menšine vplývajú aj kľúčoví politickí aktéri – politické strany a vrcholný polit. 

predstavitelia a ich postoje a vyjadrenia. V tejto súvislosti treba povedať, že práve 

prehnané nacionálne a populistické vyjadrenia spôsobujú na bilaterálnej úrovni spory 

medzi Slovenskom a Maďarskom najčastejšie.  



 

 

 Faktom je, že slovensko-maďarské vzťahy sú poznačené historickými 

skúsenosťami a istou mierou predsudkov, v dôsledku čoho Slovenská republika citlivo 

vníma snahy maďarskej strany presadiť autonómiu pre maďarskú menšinu na Slovensku 

cez školstvo, kultúru, samosprávu, či udeľovanie štátnych občianstiev na rámec zvyklostí v 

EÚ, alebo intenzívne presadzovanie dvojjazyčnosti. Avšak, kým Slovenská republika 

vníma tieto snahy ako zasahovanie do vnútorných záležitosti, pre Maďarsko je 

starostlivosť o zahraničných Maďarov (a to nielen na Slovensku, ale aj v Rumunsku, 

Ukrajine a v ostatných štátoch s veľkým podielom maďarskej menšiny), jedným 

z hlavných pilierov zahraničnej politiky.  

 Najviditeľnejšími spormi medzi oboma krajinami za posledné obdobie, na ktoré sa 

sústredíme  sú: nevpustenie maďarského prezidenta na Slovensko, ktorý následné inicioval 

priestupkové konanie na pôde EÚ voči SR, čím nabral daný spor európsku dimenziu, ďalej 

spor o dvojité občianstvo, ktorý napokon skončil jeho zákazom, a prijatie jazykového 

zákona.   

Predpokladaná metóda spracovania témy: 

 Z hľadiska metódy bude daná diplomová práca kvalitatívnym výskumom, 

prípadovou štúdiou a z hľadiska teoretického ukotvenia pôjde o konštruktivistickú teóriu 

a identitárny pohľad.  

 K zodpovedaniu prvých dvoch všeobecných otázok využijeme teoretické ukotvenie 

- konštruktivistickú teóriu, t.j. „popis východzích kauzálnych faktorov, ktoré sú za 

skutočných okolností postačujúce k spôsobeniu priamo pozorovateľných fenoménov, ktoré 

sú skúmané“ (Miller, Fact and Method..., s.139), a následne uplatnenie identitárneho 

pohľadu na chápanie spoločných dejín a historického vývoja stredoeurópskeho priestoru, 

z ktorého vyplynú dva zásadné sporné body - otázka územia, respektíve hraníc medzi 

Slovenskou republikou a Maďarskom, a postavenie a práva maďarskej menšiny na 

Slovensku. 

 K zodpovedaniu tretej nosnej otázky, ktorú je tiež možné zasadiť do rámca 

konštruktivistickej teórie, bude použitá analýza vývoja menšinovej politiky na Slovensku 

od roku 1993 po súčasnosť, a to na základe vládnucej politickej elity, resp. relevantných 

politických strán, a prostredníctvom nich prijatých zákonov. Uplatnenie tohto postupu 

vychádza z uváženia, že pri hodnotení postavenia národnostných menšín zohrávajú 

mimoriadne dôležitú úlohu politické elity, resp. politické strany, a prostredníctvom nich 

prijaté zákony. Pri zmieňovanej analýze vývoja menšinovej politiky na Slovensku od roku 

1993 po súčasnosť, plánujeme toto obdobie rozčleniť na niekoľko etáp, ktoré budú 



 

 

zohľadňovať výsledky volieb. V uvedenom prípade budú skúmané najmä zákony z oblasti 

jazyka, kultúry a vzdelávania. Ako kontrolné premenné nám poslúžia medzinárodné 

zmluvy a dohovory z oblasti ľudských práv, konkrétne práv národnostných menšín, ku 

ktorým sa Slovenská republika zaviazala, a ktoré predstavujú základný rámec zaisťovania 

práv národnostných menšín na Slovensku. Čo sa týka bilaterálnych vzťahov Slovenska 

a Maďarska tu sa sústredíme na analýzu nasledovných sporov: nevpustenie maďarského 

prezidenta na Slovensko, spor o dvojité občianstvo a prijatie jazykového zákona.      

Kritika zdrojov: 

 K uvedenej téme existuje ku každej zamýšľanej časti diplomovej práce dostatočné 

množstvo knižných aj internetových zdrojov, a to ako primárnych, tak aj sekundárnych. 

Podľa nami vymedzenej problematiky možno k primárnym zdrojom zaradiť napríklad 

medzinárodné a bilaterálne zmluvy, Ústavu a zákony SR a k sekundárnym prameňom 

štúdie, analýzy, reporty a správy, ktoré sa danou témou zaoberajú z rôznych uhľov 

pohľadu - pričom prevažuje historický, sociálny, psychologický, či jazykový, ale možno 

nájsť aj právne spracovanie danej témy. Čo sa týka jazyka, dá sa konštatovať, že bohato je 

zastúpená predovšetkým slovenčina, maďarčina a čeština, ale aj angličtina.  
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